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Nu Nederland zich langzaam ontworstelt aan  
de lange economische crisis, staan bedrijven  
voor de vraag: wat nu? 

Ging de laatste jaren bijna alle aandacht van bestuurders en hun orga-
nisaties uit naar een adequate reactie op de crisis, nu is het voor die 
bestuurders weer tijd om te bouwen – en dus een langetermijnvisie 
te ontplooien – in een sterk veranderde wereld. Technologie, globali-
sering en digitalisering waren natuurlijk ook voor de crisis in 2008 al 
hot topics. Maar het tempo van technologische innovatie lijkt dus danig 
te versnellen, dat businessmodellen die goed zijn voor miljarden euro’s 
omzet zomaar kunnen worden weggevaagd. Tijd dus voor reflectie. 

Achmea wil aan dit maatschappelijke debat graag een bijdrage leveren. 
In 2013 hebben wij daarom De Kamer opgericht, een initiatief 
waarbij we bestuursvoorzitters en bestuurders van grootzakelijke 
ondernemingen, brancheorganisaties en semipublieke organisaties 
met elkaar in contact brengen en laten praten over relevante thema’s.
In die context interviewde De Kamer de afgelopen maanden vijfendertig 
topbestuurders. Zij blikken in dit boek terug, maar kijken vooral ook 
vooruit, in tal van scherpe observaties en persoonlijke visies: wat is de 
kracht van ons bedrijfsleven?

Ik wil hen van harte danken voor hun inspirerende openhartigheid en 
hun boeiende bijdrage aan deze bijzondere maatschappelijke discussie.

John Maassen,
Voorzitter directie Achmea Corporate Relations

Reflectie
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D
e afgelopen zestig jaar is door opeen-
volgende generaties veel opgebouwd. 
Toch blijven de uit dagingen groot. Zo 
is de staatsschuld torenhoog opgelo-
pen en vergrijst de bevolking. Dat, zo 

merkte De Kamer (zie de mensen van De Kamer op 
pagina 299), houdt ook bestuurders bezig. Sterker: 
veel bestuurders ervaren het zelfs als een plicht om 
voor volgende generaties duurzame oplossingen 
te creëren. De Kamer heeft het afgelopen jaar met 
bestuurders gereflecteerd op thema’s en onder-
werpen die ertoe doen voor zakelijk Nederland. 
Door op een coöperatieve manier kennis en kunde 
te delen, wil De Kamer een bijdrage leveren aan het 
Nederlandse bedrijfsleven. De Kamer interviewde 
vijfendertig topbestuurders uit het bedrijfsleven 
en de semipublieke sector. Ook organiseerde De 
Kamer kleinschalige evenementen, de zogeheten 
Kamer sessies. De bedoeling is een bijdrage te leve-
ren aan een belangrijk maatschappelijk debat: wat 
is de kracht van ons bedrijfsleven en onze economie 
in het algemeen? En wat zou die kracht moeten zijn?
Als uit het zeer brede scala aan observaties door 
bestuurders één rode draad te distilleren valt, dan 
is het wel deze: bestuurders willen maar al te graag 
een maatschappelijke bijdrage leveren. Ze willen 
hun eigen kinderen recht in de ogen kunnen kijken. 

Bij wijze 
van amuse

Leiderschap, kortom, is belangrijk. Op basis van die 
observatie vond De Kamer het passend om de vijf-
endertig interviews te bundelen in dit boek Leiders. 
Voor het overige is de wereld niet maakbaar, ook 
niet voor bestuurders: over heel veel zaken zijn de 
meningen verdeeld. De Kamer wil met deze inlei-
ding tot het boek Leiders dan ook niet de mening 
van bestuurders samenvatten, maar veeleer de ge-
dachten prikkelen, bij wijze van amuse – en zo zelf 
een steentje in de vijver van dat maatschappelijk 
debat gooien. Dit door nader in te gaan op enkele 
onderwerpen die het team van De Kamer in het oog 
springen.

Interessant vraagstuk: de export wordt vaak ge-
noemd, zowel binnen als buiten de marges van dit 
boek Leiders, als een van de drijvende krachten, 
zo niet dé drijvende kracht achter de Nederlandse 
economie. Maar hoe blijft die kracht behouden? Zo 
is Nederland uniek in waterbouw. Andere succes-
voorbeelden: de technische maakindustrie, de 
voedings middelenindustrie en de agrarische sector 
zijn sectoren die er op wereldniveau toe doen. 
Dat laatste succes wordt mede bepaald door een 
hecht samenwerkende groep van kennisinstituten, 
agrariërs en bedrijven, en hun vermogen om sa-
men te innoveren. Een voordeel is ook de beperkte 
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omvang van Nederland, waardoor partijen mak-
kelijker te verbinden zijn en de logistieke kracht en 
goede positionering van Nederland worden benut.
 
Uit successen valt dus lering te trekken, al was het 
maar door vervolgvragen te stellen: is er voldoende 
steun van kennisinstellingen aan het bedrijfsleven, 
en vice versa? Helpt de overheid voldoende in het 
betreden van nieuwe markten? De afgelopen ja-
ren is daarbij een trend waar te nemen dat het be-
drijfsleven de samenwerking zoekt met overheid en 
kennis instellingen, in de triple helix. 

De praktijk biedt het bedrijfsleven nog meer hand-
vaten. Nederland kent de laatste jaren steeds meer 
succesvolle sectoroverstijgende samenwerkingen 
in de zogenaamde regionalisering. Een voorbeeld 
daarvan is het samenwerkingsverband van bedrij-
ven rondom Eindhoven. Mkb en grootbedrijf wer-
ken intensief samen, waardoor de kwetsbaarheid 
van individuele bedrijven kleiner wordt. 

Het mkb, zo is de afgelopen jaren op allerlei fronten 
duidelijk geworden, kan sowieso een zeer belang-
rijke rol spelen bij het aanjagen van de economie. 
Alleen al het kleinbedrijf telt in Nederland circa acht-

honderdduizend zelfstandig werkenden. Als een 
kwart daarvan één iemand aan zou nemen, worden 
tweehonderdduizend fulltime banen gerealiseerd.
 
Naast kansen is er ook sprake van grote uitdagin-
gen. Het Nederlandse pensioenstelsel heeft een 
enorme financiële slagkracht. Nederland is het ech-
ter aan volgende generaties verplicht om als een 
goed huisvader te zorgen voor de pensioenpot van 
duizend miljard euro. 
Vaststaat – die conclusie is inmiddels wel on-
ontkoombaar – dat het pensioenstelsel flexibeler 
moet worden. De groep werkenden die een zzp-
bestaan combineert met een arbeidsrelatie wordt 
belangrijker. Veel werknemers zullen, totaal anders 
dan vroeger het geval was, waarschijnlijk vijf tot 
tien werkgevers hebben gedurende hun loopbaan, 
mogelijk ook in verschillende sectoren. 
Een ander element in de pensioendiscussie, bekeken 
vanuit de optiek van het bedrijfsleven, is de kostprijs 
van pensioen voor werkgevers. De concurrentiekracht 
van Nederland staat onder druk door de oplopende 
kosten van pensioen (en ook zorg). In een aantal sec-
toren zijn de loonkosten de grootste kostenpost. Door 
de verplichte deelname aan pensioenfondsen dreigen 
werkgevers soms in de problemen te komen. 

Zoals reeds aangestipt: de flexibilisering van de 
arbeidsrelaties. Her en der wordt het systeem van 
collectieve arbeidsovereenkomsten doodverklaard. 
Velen zien de genoemde flexibilisering sowieso als 
structureel. Maar kunnen bestuurders daar werke-
lijk van uitgaan? Want wat als het economisch plot-
seling beter gaat? Zullen bedrijven dan ineens weer 
alles uit de kast halen om werknemers aan zich te 
binden? Tot het zo ver is, zoeken werkgevers flexi-
biliteit en wendbaarheid. Tegelijkertijd zoeken ze in 
hun werknemers betrokkenheid, zelfontwikkeling 
en herkenbaarheid naar klanten: zaken die op ge-
spannen voet kunnen staan met flexibiliteit. 
Zelfontwikkeling start bij onderwijs. In zijn alge-
meenheid leveren onderwijsinstellingen en zeker 
de Nederlandse universiteiten hoge kwaliteit. Maar 
sluit de lesstof voldoende aan bij de praktijk van het 
bedrijfsleven? Doen bedrijven zelf wel voldoende?

Veel, maar niet alle bestuurders die De Kamer sprak, 
pleiten ervoor een studie te kiezen op basis van 
passie: kies iets waar je vol voor kunt gaan. Deels 
omdat je dan de beste resultaten krijgt, deels omdat 
de vooropleiding voor een aantal loopbanen niet 
doorslaggevend is, maar het denk- en werkniveau. 

‘De laatste jaren 
is een trend waar 
te nemen dat het 
bedrijfsleven  
de samenwerking 
zoekt met  
overheid en 
kennis instellingen,  
in de triple helix’
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Er wordt ook een aantal kanttekeningen geplaatst. 
Bestuurders pleiten voor betere of meerdere techni-
sche opleidingen, omdat Nederland daar grote be-
hoefte aan heeft op de lange termijn. Ook aarzelen 
sommigen van hen ten aanzien van het grote aantal 
mogelijke studierichtingen. Door een te grote ver-
snippering, vrezen zij, ontbreekt focus en ontstaat 
uiteindelijk een mismatch met de arbeidsmarkt. Al 
is dat wellicht ook in belangrijke mate een gedeelde 
verantwoordelijkheid van onderwijs en bedrijfs-
leven zelf.
 
Sommige uitdagingen vragen om subtiele oplos-
singen, andere misschien wel om grootse plannen. 
Twee voor zakelijk Nederland belangrijke proble-
men zijn de grondposities van gemeenten – duur 
gekocht, nu vaak onverkoopbaar – en de hoeveel-
heid leegstaand vastgoed. Belangrijk is de kantoren-
markt met tien miljoen vierkante meter leegstaande 
kantoorruimte. Laten we de markt zijn werk doen? 
Of is een gecoördineerde aanpak op nationaal 
niveau de manier om beide problemen tot een op-
lossing te brengen? 
Deze problematiek reikt ver: het gaat niet alleen om 
vele miljarden euro’s, maar ook om een verduur-
zaming van de ruimtelijke ordening. En een duur-

‘Een duurzame 
ruimtelijke  
ordening vraagt 
om een (centrale) 
overheid die  
kaders stelt  
aan nieuwe  
ontwikkeling’

zame ruimtelijke ordening vraagt om een (centrale) 
overheid die kaders stelt aan nieuwe ontwikkeling.

Er zijn veel terreinen waarop Nederland sterk is. 
Maar wat is de samenhang? Wat zijn de keuzes voor 
de volgende tien tot twintig jaar? Doen we voldoen-
de aan innovatie? Blijft onze concurrentiekracht 
overeind?
Bestuurders hebben, in wisselwerking met de werk-
nemers, veel om over na te denken. De lat ligt hoog 
– en dat uit zich in bedrijfsprocessen. Waar vroeger 
leiderschap te parafraseren was als ‘ik weet het be-
ter, dus volg me maar’, wordt leiderschap nu veel 
meer vormgegeven door ruimte te scheppen om 
professionals te laten excelleren in het bedrijf. De 
kennis in bedrijven is groot en moet volledig benut 
worden. Het stimuleren van innovatief denken, het 
mogen maken van fouten en het oprecht waarderen 
van de kennis en kunde van werknemers zijn es-
sentieel. Natuurlijk moeten er ook knopen worden 
doorgehakt. ‘De markt’ wacht niet. De leiders van 
nu opereren in een wereld die steeds sneller veran-
dert, onder meer door techniek en social media. Dit 
vraagt om specifieke competenties. 

De interviews in dit boek willen blootleggen wat die 
competenties zijn, wat leiderschap is. Wat verbindt 
deze leiders? Hoe zij over de problemen en kansen 
van onze tijd denken, dient ter inspiratie van ons al-
len. De gekozen vorm is die van het slow journalism. 
Verwacht geen interviews waar de bestuurder op de 
huid wordt gezeten over de verkoop van een divisie, 
maar interviews waarin de bestuurder kan uitpraten 
en zijn mening grondig formuleert. Een extra toegift 
vormen de bij elk interview weergegeven motto’s. 
Het is misschien wel – althans tot nu toe – het best 
bewaarde geheim van het bedrijfsleven: elke be-
stuurder heeft een motto. Ook een leider kan niet 
zonder leidraad.

Namens De Kamer 

Michiel
Pieters

Philip
Willems



Gerrit Zalm, ABN Amro

‘ Mijn motto is: veel  
beloven en weinig 
geven, doet de gek in 
vreugde leven’

‘Als je dingen belooft, moet je ze waarmaken. Het oude ABN Amro heeft 
beloftes gedaan die niet konden worden waargemaakt. Dat is mede 
aanleiding geweest om het bedrijf op te knippen en te verkopen.’
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De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Gerrit Zalm: ‘Ik kom uit een eenvoudig middenstandsgezin, waar 
hard werken voorop stond. Mijn vader was kolenboer en vooral be-
zig met zijn werk. Dat betekende dat het ‘s winters heel druk was en 
er ‘s zomers niet veel te doen was. Maar ook dan gingen we aan het 
werk, in de tuinbouw: bessen plukken, bollen rapen, aardappels ra-
pen. Mijn moeder zorgde voor het gezin. We waren thuis met vijf jon-
gens, ik was de op één na jongste. Ik werd geplaagd door mijn oudere 
broers, dat was een leerschool.’
 
De Kamer: Wat bent u gaan studeren?
Zalm: ‘Ik overwoog de heao, maar toen kwam ik in Enkhuizen iemand 
tegen die economie aan de Vrije Universiteit studeerde. Hij liet me 
zien waar hij mee bezig was, en dat leek me te overzien. In mijn fa-
milie was het niet gebruikelijk om naar de universiteit te gaan, de 
kweekschool werd al als ambitieus gezien. Ik dacht dat de studie heel 
moeilijk zou zijn, maar het viel mee. Ik ben er snel doorheen gelopen 
en heb cum laude mijn kandidaats en doctoraal gehaald. Het idee 
was aanvankelijk bedrijfseconomie te doen, maar toen werd ik ge-
grepen door een hoogleraar die fantastisch college gaf over macro-
economie.’

Bestuursvoorzitter ABN Amro
Gerrit Zalm 

‘ Dat we af en toe 
een crisis hebben, 
zal een continu 
verschijnsel zijn’

Na een politieke loopbaan van meer dan dertig jaar bij de ministeries van 
Financiën en Economische Zaken, het Centraal Planbureau (CPB) en als minister 
van Financiën, is Gerrit Zalm nu bestuurs voorzitter van ABN Amro. De Kamer 
spreekt met hem over de financiële sector, het verschil tussen politiek en 
bedrijfsleven en over de kracht van Nederlandse ondernemingen. ‘De kwaliteit 
van de beroepsbevolking en het arbeidsethos zijn belangrijke krachten.’
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De Kamer: Wat zou u studiekiezers adviseren?
Zalm: ‘Je moet vooral niet te veel nadenken en kiezen wat je leuk 
vindt. Dat geldt voor je hele carrière. Op die manier heb je veel meer 
energie. Binnen de bank zijn er grote projecten waardoor mensen ook 
’s avonds en op zaterdag moeten werken. Dat wordt door velen als 
enorm belastend gezien, maar omdat de medewerkers het belang van 
de klus zien, doen ze het toch zonder klagen en met veel inzet.’

De Kamer: Wat vindt u van het Nederlandse onderwijs?
Zalm: ‘Daarin kun je nooit genoeg investeren, al is de kwaliteit van 
het onderwijs in Nederland volgens internationale onderzoeken heel 
behoorlijk. Dat we geen prestigieuze universiteit als Harvard hebben, 
vind ik niet zo’n ramp. Veel belangrijker is het dat je zorgt dat iedereen 
goed basis- en voortgezet onderwijs krijgt. Goede mensen redden zich 
daarna wel.’
 
De Kamer: Wat was uw hoogtepunt als minister van Financiën?
Zalm: ‘Dat waren de eerste veertien dagen, waarin ik het nieuwe be-
grotingsbeleid introduceerde. Later kwam daar de term zalmnorm uit 
voort. De kern daarvan is dat de overheid voorzichtige veronderstel-
lingen maakt als ze een meerjarig begrotingsbeeld opstelt en inkom-
sten en uitgaven splitst. Dat werkt als bij een bedrijf: als je stuurt op 
nettowinst, zoals vroeger bij ABN Amro gebruikelijk was, kun je de 
kosten niet goed beheersen. Daarom heb ik bij ABN Amro een apart 
kostenplafond geïntroduceerd.’
 
De Kamer: Was u verbaasd over de interesse van ABN Amro?
Zalm: ‘Dat ik voor ABN Amro werd gevraagd, vond ik bijzonder en 
spannend. Ik vroeg me af of ik het kon. Iedereen zei dat ik er geknipt 
voor was, dus besloot ik het te proberen. Ik kende het bedrijf niet en 
ik kende de mensen niet. Ik mocht mijn eigen team samenstellen. Wat 
dan helpt, is dat je veel ervaring hebt en niet snel nerveus wordt.’
 
De Kamer: Wat is het grootste verschil tussen werken  
in de politiek en werken in het bedrijfsleven?
Zalm: ‘Als minister ben je eenzamer dan als bestuursvoorzitter. Als mi-
nister ben je de enige die beslissingen kan nemen, bij ABN Amro is 
het collegialer. Ik heb meer tijd voor medewerkers en klanten. Je bent 
een boegbeeld en iedereen binnen het bedrijf wil zich met je identifi-
ceren. Op een departement is dat niet zo, omdat je daar vogels van 
verschillende pluimage hebt. En de rol van de media is in het bedrijfs-
leven minder belangrijk. In mijn Haagse tijd ging er nauwelijks een 
dag voorbij waarop ik niet in de krant stond. Zeker wekelijks was ik op 
televisie. Ik kreeg soms complete psychoanalyses van mensen die ik 
nog nooit had ontmoet. Ik merk wel de voordelen van mijn politieke 
verleden. Je kijkt meer naar de maatschappij en je bent gewend om 
voor zalen te staan. Ik laat me vaak interviewen door een volle zaal, 
zonder dat ik de vragen van tevoren weet. In het bedrijfsleven wordt 
nogal eens onderschat hoe nuttig politieke ervaring kan zijn.’
 
De Kamer: Wat kunnen politiek en bedrijfsleven van elkaar leren?
Zalm: ‘Politici kunnen het belang van samenwerking en collegialiteit 

Dit is  
Gerrit Zalm

Geboren op 6 mei 1952  
in Enkhuizen

1969 – 1975
Economie Vrije Universiteit 
Amsterdam

1975 – 1983
Verschillende leidinggevende 
functies ministerie van 
Financiën

1983 – 1988
Verschillende leidinggevende 
functies ministerie van 
Economische Zaken

1988 – 1994
Onderdirecteur en directeur 
Centraal Planbureau

1994 – 2002
Minister van Financiën

2002 – 2003
Fractievoorzitter VVD in de 
Tweede Kamer

2003 – 2007
Minister van Financiën  
en vicepremier

2007 – 2008
Verschillende functies DSB Bank

2009 – heden
Bestuursvoorzitter ABN Amro
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Gerrit Zalm

van het bedrijfsleven erkennen. Ik vind de politiek harder en cynischer 
dan het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan van de politiek leren om 
niet te veel te navelstaren en de buitenwereld proberen te doorgron-
den. Er is soms te weinig begrip voor de Haagse besluitvorming.’
 
De Kamer: Wat is goed leiderschap?
Zalm: ‘Het begint met luisteren en met tegenspraak organiseren. Dat 
wordt belangrijker naarmate je ergens langer zit en het risico loopt 
te dominant te worden. In mijn laatste periode bij het ministerie van 
Financiën heb ik bij het benoemingenbeleid heel bewust gezocht naar 
mensen die mij kunnen en durven tegen te spreken.’
 
De Kamer: Wat is de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven?
Zalm: ‘De kwaliteit van de beroepsbevolking en het arbeidsethos zijn 
belangrijke krachten, alsook de uitstekende infrastructuur. Het probe-
ren te bereiken van consensus is eveneens een sterk punt van Neder-
land. Vergeleken met de jaren tachtig – toen veel mensen voor een 
groot bedrijf wilden werken – is er veel meer ondernemerschap. En 
er zijn sectoren waarin we sterk zijn: alles wat met agricultuur samen-
hangt en, zo blijkt, de gaming-industrie.’
 
De Kamer: Waar zou het Nederlandse bedrijfsleven moeten  
innoveren om internationaal een stevige positie te behouden?
Zalm: ‘Dat is moeilijk van bovenaf te bedenken. Iedereen moet op zijn 
terrein proberen te innoveren. Als directeur van het CPB had ik eens 
een discussie met het hoofd van de industrieafdeling. Op mijn vraag 
waarop we ons zouden moeten toeleggen, had hij geen antwoord. 
Zijn enige goede advies was dat een land nooit in prestigieuze eind-
producten moet gaan – zoals vliegtuigen. Uiteindelijk is de overheid 
degene die het moet subsidiëren, terwijl anderen er profijt van heb-
ben. Een voorbeeld daarvan is Fokker. Bijna alle onderdelen daarvan 
kwamen uit het buitenland, maar Nederland moest Fokker overeind 
houden.
‘Over het topsectorenbeleid ben ik sceptisch. Daaruit spreekt het idee 
dat de overheid bepaalt waarin Nederland goed moet worden. Ik ben 
liberaler en geloof in generiek beleid: zorg dat het onderwijs op peil is 
en de infrastructuur goed, dan gaan ondernemers het wel bedenken.’
 
De Kamer: Hoe zou u de Nederlandse bankensector  
en de rol van ABN Amro daarin willen kenschetsen?
Zalm: ‘De drie grote banken van Nederland richten zich op zaken waar 
ze goed in zijn. Internationale expansie als doel op zich is voorbij. In-
ternationaal kunnen we groeien in een aantal sectoren waarin we al 
heel lang goed zijn: private banking en het financieren van grondstof-
fenhandel en scheepvaart. Als je internationaal iets doet, moet je zeker 
weten dat je daar een right to win hebt. Nationaal richt ABN Amro zich 
vooral op de bovenkant van de zakelijke en particuliere markt. Daar-
voor hebben we kennis nodig. Een bankier die in de zakelijke hoek zit, 
specialiseert zich in een of twee sectoren, zodat je meerwaarde voor je 
klanten hebt. Daarmee kunnen we ook op het vlak van strategie spar-
ren met klanten, terwijl de risico’s voor de bank duidelijker worden. Ik 
denk dat we zo kunnen excelleren in het verantwoord verlenen van 

‘Goed 
leiderschap 
begint met 
luisteren 
en met 
tegenspraak 
organiseren’



Locatie: Hoofdkantoor  
ABN Amro, Amsterdam
Zalm: ‘Dit is een van mijn favoriete  
plekken. Ik ben fan van Gerti 
Bierenbroodspot. Ik heb hier op het 
hoofdkantoor, net als thuis, wat werken 
van haar staan en hangen.’
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krediet. We zijn daarnaast altijd bekend geweest om de kwaliteit van 
ons personeel, onze interne opleidingen en ons traineeprogramma.’

De Kamer: Waar hoopt u dat de financiële sector over tien jaar staat?
Zalm: ‘Ik hoop dat er geen enkele twijfel meer zal zijn over de soliditeit 
van de sector, en ik denk dat dit kan lukken. Kapitaaleisen worden be-
hoorlijk opgeschroefd. Enkele financiële instellingen, waaronder wij, 
willen daar een schepje bovenop doen. Als ABN Amro straks op eigen 
benen staat, moet de bank solide zijn. Over tien jaar zijn de banken 
niet alleen meer solide, de avontuurlijke kant van het bankieren is dan 
ook weg, denk ik. Langs het ravijn de bloemetjes plukken, past niet in 
een sector die het moet hebben van vertrouwen van de klant.’
 
De Kamer: Welke economische trends komen er op Nederland af?
Zalm: ‘We zullen af en toe een crisis hebben. En dat maakt het moei-
lijk om alleen met trendanalyses uit de voeten te kunnen. Je moet 
je wapenen tegen onverwachte, maar vrijwel zekere schokken. Je 
moet als bedrijf door stresssituaties komen, daarom doen we ook aan 
stresstests.’
 
De Kamer: Wat is uw motto?
Zalm: ‘Veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven. 
Als je dingen belooft, moet je ze waarmaken. Je kunt beter meer pres-
teren dan je hebt beloofd dan andersom. Het oude ABN Amro heeft 
beloftes gedaan die niet konden worden waargemaakt. Dat is mede 
aanleiding geweest om het bedrijf op te knippen en te verkopen.’
 
De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Zalm: ‘Een mooie robuuste bank.’

‘Langs het 
ravijn de 
bloemetjes 
plukken, past 
niet in een 
sector die 
het moet 
hebben van 
vertrouwen 
van de klant’



ABN Amro Group

OMZET: 7,3 MILJARD EURO (2013)

MEDEWERKERS: 22.289

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM

-  ABN Amro Group is een Nederlandse bank die tijdens de  
kredietcrisis is ontstaan uit onderdelen van de voormalige  
banken ABN Amro en Fortis. 

-  De bank biedt het volledige producten- en dienstenspectrum aan  
voor zowel particuliere als zakelijke klanten. 

-  Selectieve, duurzame groei staat voorop. 

-  Gerrit Zalm is bestuursvoorzitter van de bank.



Dick Benschop, Shell Nederland

‘Mijn motto is: 
 be explicit’

‘Iedereen heeft een andere achtergrond en een andere positie, dus je 
moet altijd heel precies aangeven wat de redenen, de context, de 
veronderstellingen en de verwachtingen van een beslissing zijn.’
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De Kamer: Wat heeft u gevormd tot de persoon die u bent?
Dick Benschop: ‘Mijn opvoeding en mijn achtergrond zijn belangrijk 
geweest. Ik kom uit een gereformeerd gezin, waarbij mijn ouders ook 
maatschappelijk actief waren. Betrokkenheid en verantwoordelijk-
heidsgevoel, dingen willen bereiken en bijdragen aan de maatschap-
pij, heb ik van jongs af aan meegekregen.’

De Kamer: Speelt geloof nog een rol in uw leven?
Benschop: ‘Ja, al kom ik door mijn vrouw Elisabeth nu meer in de 
katholieke kerk. Ik ga regelmatig naar de kerk en beschouw mezelf als 
gelovige.’

De Kamer: U bent ooit geschiedenis gaan studeren  
in Amsterdam. Waarom?
Benschop: ‘Puur uit interesse. Ik heb nooit nagedacht over wat ik zou 
willen worden of welke kansen deze studie bood op de arbeidsmarkt.’

De Kamer: Wat zou u uw kinderen adviseren over hun toekomst?
Benschop: ‘Als je het over hoofd, hart en ziel hebt, vind ik dat hart en 
ziel nog altijd de basis zijn. Je moet doen waarin je gelooft, waar je 
passie en energie liggen, wat je interessant vindt. Maar je mag er wel 
bij nadenken, bijvoorbeeld over je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.’

President-directeur Shell Nederland
Dick Benschop 

‘ Het ontbreekt  
Nederland aan 
een heldere  
strategie’

Voordat Dick Benschop president-directeur van Shell Nederland werd, was hij 
persoonlijk assistent van de PvdA-premiers Joop den Uyl en Wim Kok, werkte hij 
als zelfstandig ondernemer en was hij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. 
De Shell-topman spreekt met De Kamer over zijn loopbaan, inspiratiebronnen, 
leiderschap en het Nederlandse bedrijfsleven. ‘We moeten naar belastingdruk 
en regelgeving kijken.’
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De Kamer: Hoe is uw carrière begonnen?
Benschop: ‘Het was 1984 en de situatie op de arbeidsmarkt deed 
denken aan hoe het nu is: die was erg slecht voor afgestudeerden. 
Toen ben ik gelukkig heel snel leraar geworden, en dat ben ik zeven 
maanden gebleven. Mijn carrière als leraar heb ik niet voortgezet 
omdat ik mezelf dwong om na te denken of ik het wilde blijven doen 
– zoals ik nog veel vaker in mijn loopbaan heb gedaan. Ik heb tot 
op de dag van vandaag een enorme bewondering voor het vak van 
leraar. Ik heb mezelf vervolgens werkloos gemaakt en heb een jaar 
de tijd genomen om selectief te solliciteren op banen die ik echt 
leuk vond. Na negen maanden werkloosheid was ik het helemaal 
zat. Toen werd ik gevraagd om voor Joop den Uyl te komen werken, 
die het stokje net had overgegeven aan Kok. Om zijn autobiografie 
te schrijven had Den Uyl behoefte aan een historicus als persoonlijk 
medewerker. Ik ben anderhalf jaar lang met hem op stap geweest. 
Dat was geweldig.’

De Kamer: Wie is voor u het belangrijkst geweest: Den Uyl of Kok?
Benschop: ‘Dat is een onmogelijke keuze. Het zijn twee mensen voor 
wie ik niet alleen gewerkt heb, maar van wie ik ook ben gaan houden. 
Kok heeft mij uiteindelijk het meest gevormd, omdat ik zo lang met 
hem heb gewerkt.’

De Kamer: Hoe werd u vervolgens staatssecretaris  
van Buitenlandse Zaken?
Benschop: ‘In 1994 heb ik mezelf weer werkloos gemaakt. Ik had acht 
jaar in de Tweede Kamer gewerkt. Kok was met de hakken over de 
sloot premier geworden. Ik had het gevoel in die context alles te heb-
ben bereikt en begon voor mezelf als adviseur. Zo heb ik vier jaar bij 
Schiphol geadviseerd over de aanleg van een vijfde baan. Vervolgens 
werd ik door Ad Melkert, die het kabinet-Kok II aan het samenstellen 
was, gevraagd om staatssecretaris te worden.’

De Kamer: Wat heeft u in die periode geleerd?
Benschop: ‘Hoe je vanuit een land dat niet klein en niet groot is, toch 
invloed kunt uitoefenen. Ook heb ik geleerd om je inzet heel helder te 
formuleren. Toen ik begon, sprak het kabinet in het buitenland niet met 
één stem, daar heb ik ook voor moeten zorgen.’

De Kamer: Vervolgens bent u als sociaal-democraat  
overgestapt naar Shell.
Benschop: ‘In 1994 was ik betrokken bij een winnende campagne, in 
2002 bij een verliezende. Dat was een moment waarop ik verantwoor-
delijkheid moest nemen en moest gaan nadenken over wat ik wilde. Ik 
zag dat bekenden zich enorm ontwikkelden in het bedrijfsleven en in 
mijn tijd als adviseur had ik al een inkijkje bij het bedrijfsleven gehad. 
Ik voelde dat ik die kant op wilde en deed afstand van mijn plek in de 
Tweede Kamer. Olie- en gasconcern Shell kwam voor mij als grootste 
en interessantste bedrijf van Nederland al snel bovendrijven. Boven-
dien heeft energie veel met politiek te maken. Dan breng ik nog wat 
mee, dacht ik. Na een kop koffie met Jeroen van der Veer begon het 
allemaal te lopen, maar ik moest nog wel door de molen.’

Dit is  
Dick Benschop

Geboren op 5 november 1957  
in Driebergen

1976 – 1984 
Geschiedenis Vrije Universiteit 
Amsterdam

1984 – 1985 
Leraar geschiedenis

1985 – 1994 
Verschillende functies  
Partij van de Arbeid

1994 – 1998 
Zelfstandig adviseur

1998 – 2002 
Staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken

2003 – 2011 
Verschillende leidinggevende 
functies Shell

2011 – heden 
President-directeur  
Shell Nederland
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De Kamer: Heeft u zich moeten aanpassen aan Shell?
Benschop: ‘Ik kan me de eerste ochtend nog goed herinneren. Met-
een kwam er een e-mail binnen van een van mijn medewerkers met 
een investment proposal van een geïnteresseerde partij voor de ver-
koop van een bedrijfsonderdeel in Europa. Of ik dat even wilde be-
commentariëren. Ik belde hem en vroeg hoe dat bij Shell ging. Ik wilde 
veel leren en was onder de indruk van de hoeveelheid goede mensen 
die ik tegenkwam.’

De Kamer: Hoe zou u de verschillen tussen de politiek  
en het bedrijfsleven omschrijven?
Benschop: ‘Voor mijn tweede baan binnen Shell ben ik nog meer 
de business ingegaan, want voor mijn street credibility moest ik iets 
operationeels doen in het buitenland. Zo werd ik fabrieksdirecteur in 
Oost-Maleisië. Het werk was fascinerend en concreet, en dat is een 
belangrijk verschil tussen bedrijfsleven en politiek. Je ziet aan de hand 
van verbeterprocessen dat er dingen veranderen, en dat mondde uit-
eindelijk uit in een grote investeringsbeslissing om een nieuw deel 
aan de fabriek te bouwen. De relatie tussen wat je besluit en wat er 
gebeurt, is concreter in het bedrijfsleven. In de politiek blijft heel veel 
impliciet. Een tweede verschil is dat je in een bedrijf continu bezig bent 
jezelf te verbeteren. Ook de houding is anders. In de politiek wordt het 
afrekenelement almaar groter, maar bij Shell kijk je bij een probleem 
eerst naar jouw aandeel daarin.’

De Kamer: Wat kan de politiek van het bedrijfsleven leren,  
en andersom?
Benschop: ‘Het bedrijfsleven zou van de politiek kunnen leren om voor 
alles verantwoording af te leggen. Andersom moet de politiek meer 
naar de lange termijn durven kijken. Als je een strategie inzet, moet je 
volhouden en niet steeds wijzigen.’

De Kamer: Wat is uw motto in het werk?
Benschop: ‘Mijn motto is: be explicit. Iedereen heeft een andere ach-
tergrond en een andere positie, dus je moet altijd heel precies aan-
geven wat de redenen, de context, de veronderstellingen en de ver-
wachtingen van een beslissing zijn. Zo expliciet was ik dat eerder niet 
geneigd te doen. In persoonlijk leiderschap heb ik me dan ook vooral 
bij Shell ontwikkeld.’

De Kamer: Hoe zou u zakelijk Nederland op dit moment kenschetsen, 
en hoe zal dat zich de komende jaren ontwikkelen?
Benschop: ‘Ik zie een heel fit, ondernemend Nederland, maar het ont-
breekt aan een heldere economische strategie. De politiek kijkt te veel 
naar de randvoorwaarden, maar wie kijkt er naar de kern? Waar gaan 
we onze groei vandaan halen, hoe sterk zijn we in innovatie en in 
werkgelegenheid? Waar ligt onze economische toekomst? Het gebrek 
aan een heldere economische strategie voor Nederland is voor mij ab-
soluut een punt van zorg, want een aantal kenmerken van Nederland 
is niet meer zo uniek. We moeten helder formuleren waar we ons geld 
aan willen verdienen en dat consequent volhouden. Dat betekent ook 
dat we naar belastingdruk en regelgeving moeten kijken.’

‘In de  
politiek wordt 
het afreken-
element  
almaar groter, 
maar bij Shell 
kijk je bij een 
probleem 
eerst naar 
jouw aandeel 
daarin’



Locatie:  
Shell Technology Centre  
aan het IJ, Amsterdam
Benschop: ‘Als ik in het gebouw ben, 
voel ik trots en bewondering voor de 
mensen die er werken. Om innovatief 
en competitief te blijven, zouden we 
het Shell-lab niet alleen moeten 
koesteren, maar er nog veel meer 
profijt uit moeten halen.’
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De Kamer: Innoveert het Nederlandse bedrijfsleven genoeg  
om straks nog internationaal concurrerend te zijn?
Benschop: ‘Er zijn twee bronnen voor economische groei. Ten eerste is 
er de arbeidsbevolking. Als die groeit, dan doet de economie dat ook. 
Maar dat gebeurt niet. Daarnaast is er op productiviteit, dus innova-
tie, vooruitgang te behalen. Daarin moet Nederland concurrerend zijn. 
Op dit moment loopt Nederland het risico dat bedrijfsinvesteringen te 
laag zijn of bedrijven ze in andere landen gaan doen. Er zijn te veel za-
ken die afleiden, bijvoorbeeld de Nederlandse bestuursstructuur die 
op zijn gat ligt. Vanuit het bedrijfsleven wordt een enorme urgentie 
gevoeld om de economische strategie van Nederland helder te formu-
leren. Het besef dat de internationale concurrentie op de loer ligt, is 
maatschappelijk echter bijna onvoldoende aanwezig. Dat kunnen we 
ons niet permitteren.’

De Kamer: Innoveert Shell genoeg om zijn positie te behouden?
Benschop: ‘Ja. We hebben onze innovatie onderverdeeld in drie blok-
ken. Het eerste is gericht op verbetering van de bestaande business, 
bijvoorbeeld om meer olie uit een veld te halen. Daarnaast zijn er de 
zogeheten firsts: nieuwigheden die al kunnen worden gemaakt, zoals 
een drijvende fabriek voor vloeibaar gas. Ten derde zijn er de future 
energy technologies, de opkomende innovaties die nog niet klaar zijn 
voor de markt.’

De Kamer: Wat is de kracht van Shell?
Benschop: ‘Dat zijn twee dingen. Ten eerste het talent van onze men-
sen. Ten tweede is het innovatie, waarvan technologieontwikkeling 
een belangrijk onderdeel is. Daarin kijken we over grenzen heen. Zo 
werken we samen met de Nederlandse Organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en het Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), maar ook met bedrijven uit andere sectoren. 
Je ziet dat klein en groot samenwerken. Onlangs hebben we weer 
nieuwe technology venture funds opgezet, waarmee we de ontwikke-
ling van prachtige ideeën en start-ups bevorderen.’

De Kamer: Zullen de competenties van leiders veranderen?
Benschop: ‘De leiding van Shell faciliteert en maakt het werk van de 
mensen die het geld verdienen of de ontdekkingen doen mogelijk. Dat 
stuur je aan op strategie en cultuur. Waar wil je als bedrijf groeien? 
Waarom, hoe en waar zet je het kapitaal in? Waar wil je risico lopen? 
Over tien jaar zullen we nog steeds op strategie en cultuur leiding-
geven, denk ik. De zorgvuldigheid van Shell zit goed, maar de snel-
heid kan beter. De communicatiefactor zal wat dat betreft alleen maar 
een belangrijker onderdeel worden van toekomstig leiderschap. Daar-
naast zullen ondernemen en leidinggeven blijven aankomen op een 
combinatie van analyse en intuïtie, vooral wat betreft timing.’

‘De factor 
communi catie 
zal alleen 
maar een 
belangrijker 
onderdeel 
worden van 
toekomstig 
leiderschap’



Shell

OMZET: 328 MILJARD EURO (2013)

MEDEWERKERS: 92.000

HOOFDKANTOOR: DEN HAAG

-  Het Brits-Nederlandse Royal Dutch Shell is een van ’s werelds  
grootste en oudste olie- en gasbedrijven. 

–  Het bedrijf is zowel actief in upstream- als downstreamactiviteiten:  
het raffineren van ruwe olie en gas tot producten als benzine,  
en de distributie ervan. 

–  Ben van Beurden is CEO van Royal Dutch Shell. Dick Benschop  
is president-directeur van Shell Nederland.



Pauline van der Meer Mohr, Erasmus Universiteit Rotterdam

‘ Mijn motto is: het 
gaat niet om jou’

‘Je staat veel makkelijker in het leven als je je realiseert dat de wereld 
niet om jou draait. Als je nadenkt over wat je kunt bijdragen aan geluk, 
voorspoed en vooruitgang van je naasten, van de organisatie waarvoor 
je werkt, word je gelukkiger dan wanneer je alleen nadenkt over wat je 
zelf wilt.’
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De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Pauline van der Meer Mohr: ‘Mijn ouders komen uit het voormalige 
Nederlands-Indië, waar ze ook de oorlog hebben meegemaakt. Mijn 
moeder zat vier jaar in een jappenkamp, mijn vader was adelborst 
toen de oorlog uitbrak en overleefde als een van de weinigen de 
Slag in de Javazee in 1942. Dat heeft hem een levenslang trauma op-
geleverd: waarom ben ik er nog en mijn maten niet? Mijn ouders zijn 
sterk maar gebutst uit de oorlog gekomen, en dat heeft ook mij ge-
vormd. Het heeft mijn denken over oorlog en vrede, vrijheid, Europa 
en “dat nooit meer” gevormd, alsook mijn denken over zuinigheid 
en duurzaamheid. Ook mijn ideeën over investeringen in defensie 
zijn erdoor beïnvloed. Het uitkleden van de NAVO kan lang goed 
gaan, maar als je niet tijdig investeert in de toekomst krijg je spijt.’
 
De Kamer: Waarom bent u rechten gaan studeren?
Van der Meer Mohr: ‘Ik wilde concertpianist worden, maar toen ik 
op mijn achttiende nog geen concours had gewonnen dacht ik: dat 
gaat niet lukken. Je kunt wel het conservatorium doen, maar wat als 
je geen pianist van het formaat Martha Argerich blijkt? Dan wordt 
het al snel schnabbelen. Ik ben rechten gaan studeren omdat je daar 
alle kanten mee op kunt. Pas aan het einde begon ik het licht te zien. 
Ik had een paar leuke docenten en bovendien kreeg ik de geestelijke 
rijpheid om in te zien hoe belangrijk een goede rechtsorde is en hoe 
wezenlijk het is om een stevige rule of law in een land te hebben.’
 

Bestuursvoorzitter Erasmus Universiteit Rotterdam
Pauline van der Meer Mohr

‘ De middelmaat 
zal worden 
weggevaagd’

Pauline van der Meer Mohr werkte voor onder meer Shell, TNT en ABN Amro 
jarenlang in het bedrijfsleven. In 2010 maakte ze als voorzitter van het college 
van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam de overstap naar de 
publieke sector. De Kamer praat met haar over onderwijs, de verschillen tussen 
de private en de publieke sector en de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven. 
‘Ik vind het niet zorgelijk dat we vanwege de crisis zoekende zijn.’
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De Kamer: Wat zou u studiekiezers adviseren?
Van der Meer Mohr: ‘Het begint al op school: kies zo exact mogelijk. 
Dat zeg ik niet omdat ik niet ben geïnteresseerd in talen of cultuur, 
maar omdat we weten dat hoe exacter je vakkenpakket is, hoe beter je 
prestaties in alle vakken op de universiteit zullen zijn. Op de universi-
teit is het belangrijk je interesse te volgen, en tegelijkertijd na te den-
ken over wat je er na de studie mee kunt. Als Assyrische letterkunde je 
grootste belangstelling heeft, moet je dat doen. Maar realiseer je dat 
de niche op de arbeidsmarkt daarvoor klein is. En wat nu een niche 
is, hoeft morgen geen niche te zijn. We leiden mensen op voor vak-
ken die nog niet eens bestaan. Met exacte studies zijn je kansen op 
de arbeidsmarkt maximaal. We zijn er trots op dat studenten van de 
Erasmus Universiteit op de arbeidsmarkt zeer gewild zijn.’
 
De Kamer: Hoe halen studenten het optimale uit zichzelf?
Van der Meer Mohr: ‘Ik adviseer studenten tijdens hun studie al een 
cv op te bouwen. Buitenlandervaring staat op één. Daarna komt er 
een hele tijd niets. Vergeleken met buitenlandse studenten zijn Neder-
landse studenten veel te honkvast. In Rotterdam stimuleren we zoveel 
mogelijk studenten om naar het buitenland te gaan. Het kost ons veel 
moeite dat percentage van 10 naar 15 te krijgen, terwijl het eigenlijk 
50 zou moeten zijn. De grote problemen van vandaag zijn geen Neder-
landse, maar mondiale problemen. Het helpt als je die niet alleen in 
Nederland bestudeert.’
 
De Kamer: Wat kunnen politici leren van het bedrijfsleven?
Van der Meer Mohr: ‘Doelgerichtheid en resultaatgerichtheid. Ik kwam 
uit een wereld waarin je eerst geld moest verdienen en daarna be-
dacht hoe je dat ging uitgeven. Nu zit ik in een wereld van een be-
kostigde instelling. De honger om zelf geld te verdienen is er niet. 
Dat geeft aan de ene kant rust, en maakt dat je het primaire proces 
met een zekere mate van voorspelbaarheid kunt uitvoeren. Maar het 
maakt de publieke sector ook kwetsbaar voor zelfgenoegzaamheid en 
conservatisme. In het bedrijfsleven moet je constant aan het net staan 
en je voeten blijven bewegen. Als je even niet oplet, is die bal voorbij 
gevlogen en heb je de wedstrijd verloren.
‘Tussen de politiek en het bedrijfsleven ligt nog steeds een kloof. Ik 
zie dat bedrijven worstelen met het kortetermijndenken van de poli-
tiek. Bedrijven worden er moedeloos van telkens met nieuwe men-
sen en ideeën, en met politiek opportunisme te moeten werken. In het 
bedrijfsleven is enorme behoefte aan voorspelbaar en stabiel lange-
termijn beleid. Politici in Den Haag snappen dat en doen hun best, 
maar zitten gevangen in het systeem: ze moeten constant schipperen 
en belangen uitruilen. Ik vind het opmerkelijk dat de Nederlandse poli-
tieke partijen in Europa eensgezinder zijn. Op wezenlijke dossiers blijkt 
er helemaal niet zoveel ideologisch verschil te zijn. In Den Haag lukt 
het kennelijk minder goed de overeenkomsten en het gemeenschap-
pelijk belang te benadrukken.’
 
De Kamer: Wat is uw motto?
Van der Meer Mohr: ‘Dat luidt: het gaat niet om jou. Je staat veel mak-
kelijker in het leven als je je realiseert dat de wereld niet om jou draait. 

Dit is Pauline  
van der Meer Mohr

Geboren op 22 februari 1960  
in Den Haag

1978 – 1985
Nederlands recht en European 
Law, Erasmus Universiteit 
Rotterdam en het European 
University Institute

1985 – 1989
Advocaat De Brauw  
Blackstone Westbroek

1989 – 2004
Verschillende functies Shell

2004 – 2006
Hoofd human resources TNT

2006 – 2008
Hoofd human resources  
ABN Amro 

2009 – heden 
Bestuursvoorzitter Erasmus 
Universiteit Rotterdam
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Als je nadenkt over wat je kunt bijdragen aan geluk, voorspoed en 
vooruitgang van je naasten, van de organisatie waarvoor je werkt, 
word je gelukkiger dan wanneer je alleen nadenkt over wat je zelf wilt.’
 
De Kamer: Wat is de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven?
Van der Meer Mohr: ‘Nederland is krachtig door de open economie, 
de internationale handel en het bedrijfsleven. En door onze zorgvuldig 
opgebouwde civil society. Ik vind het niet zorgelijk dat we vanwege de 
crisis zoekende zijn. Dat hoort erbij als je jezelf opnieuw moet definië-
ren, dat biedt nieuwe kansen; denk maar aan de circulaire economie. 
Nederland is altijd een vindingrijk land geweest. Het stoort me wel dat 
sommige krachten van de onzekerheid van groepen mensen gebruik-
maken om te pleiten voor het terugtrekken achter de dijken. De ver-
trouwenscrisis heeft er flink ingehakt. Het Nederlandse bedrijfsleven 
weet aan de ene kant dat het alles heeft om succesvol te zijn, terwijl 
het aan de andere kant zulke klappen heeft gekregen dat de financiële 
reserves zijn uitgeput. Dat heeft effect op de hoeveelheid risico die een 
onderneming aandurft, en op de investeringsbereidheid.’
 
De Kamer: Welke bedrijven hebben hun weg al wel gevonden?
Van der Meer Mohr: ‘ASML en DSM, waar ik commissaris ben, zijn voor-
beelden van innovatieve multinationals die succesvol zijn in wat ze doen. 
DSM heeft zichzelf al verschillende keren opnieuw uitgevonden. Dat ge-
combineerd met een duurzame doelstelling maakt het bedrijf tot een 
inspirerend voorbeeld. Ook ASML is dagelijks bezig de grenzen van de 
fysica te verleggen: een hightech pareltje van de Nederlandse economie.’
 
De Kamer: Wat voor soort leiderschap ziet u bij DSM en ASML?
Van der Meer Mohr: ‘Leiderschap met een grote intensiteit en betrok-
kenheid. Die mensen staan niet vanaf een heuveltje toe te kijken hoe 
de slag verloopt, maar zijn voor de volle 100 procent toegewijd. Zulke 
succesvolle bedrijven combineren traditionele organisatiestructuren 
met netwerken en verknoping met toeleveranciers en afnemers, waar-
uit weer nieuwe bedrijfjes ontstaan. En er is co-creatie met klanten. 
Veel meer dan vroeger wordt dwars door de hiërarchische lagen ge-
werkt en gecommuniceerd: horizontaal en verticaal. Bovendien wer-
ken er tegenwoordig bijna allemaal kenniswerkers. Ondernemingen 
organiseren zich zo dat die kennis op de juiste momenten en manieren 
ontsloten wordt.’
 
De Kamer: Heeft u voorbeelden van onderwijsinstellingen  
waarbij u denkt: die kant wil ik op?
Van der Meer Mohr: ‘Ik betwijfel niet of wij in staat zijn om ons kennis-
ecosysteem op wereldniveau te houden. Van geen enkel ander land 
staan alle universiteiten in de top-200 van de ranglijst. Maar voor ver-
betering zijn serieuze financiële impulsen nodig. Als dat er via publie-
ke middelen niet in zit, moet je dat op andere manieren voor elkaar 
brengen. Dan denk ik weleens met bewondering en lichte afgunst aan 
Oxford, een universiteit die puur op basis van de naam in staat is om 
donateurs aan zich te binden die met het merk willen worden geasso-
cieerd. Er zitten trouwens ook oliesjeiks bij die het leuk vinden Oxford 
een gebouw te schenken. Dat is risicovol. 

‘ Het stoort 
me wel dat 
sommige 
krachten 
van de 
onzekerheid 
van groepen 
mensen 
gebruikmaken 
om te pleiten 
voor het 
terugtrekken 
achter de 
dijken’



Locatie: Erasmus  
Universiteit Rotterdam
Van der Meer Mohr: ‘Dit is waar ik 
werk: het kloppend hart van de kennis-
economie in deze regio. Hier worden 
elk jaar duizenden studenten klaarge-
stoomd voor hun toekomst. Als ze zijn 
afgestudeerd, stappen ze vol vertrouwen 
naar de arbeidsmarkt, vol ambitie om de 
nieuwe Frans van Houten, de CEO van 
Philips, te worden. Die verwachtings-
volle energie voel je in de gangen. Dat 
maakt me een gelukkig mens.’
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‘Je wilt autonoom blijven, niet naar de pijpen van je geldschieters dan-
sen. Maar dat zulke instellingen miljarden aan schenkingen krijgen, 
is iets om over na te denken. Geven voor weten is in Nederland nog 
steeds geen onderdeel van de cultuur. In de Verenigde Staten is het 
idee diepgeworteld dat je succes niet alleen aan je eigen talenten te 
danken hebt, maar dat je het voor een groot deel dankt aan de univer-
siteit waar je hebt gestudeerd. Het is dan ook normaal om wat terug te 
geven: learn, earn, return. Als je aan succesvolle Nederlandse alumni 
vraagt wat ze terugdoen voor hun alma mater, zeiden ze tot voor kort 
vaak: ik betaal toch belasting? Gelukkig begint ook hier het besef lang-
zaam door te dringen dat hoogwaardige kennis niet goedkoop is en de 
financiële draagkracht van de instellingen overstijgt.’
 
De Kamer: Wat zijn voorbeelden van innovatie in het onderwijs?
Van der Meer Mohr: ‘Onder invloed van ict ontstaan nieuwe onderwijs-
modellen: veel meer online-onderwijs en blended learning- modellen. 
Hoorcolleges worden één keer opgenomen en online gezet, en dan 
kan de student zelf kiezen wanneer hij of zij het bekijkt. De tijd die je 
dan hebt met je docent kun je gebruiken om in kleine groepjes pro-
bleemgestudeerd te werken. Keerzijdes zijn er ook: als je hoorcolleges 
online zet, waarom zou je als student dan niet slechts naar docenten 
van wereldniveau kijken? De middelmaat wordt op een gegeven mo-
ment weggevaagd. Je moet nadenken over nieuwe verdienmodellen, 
over de campus en de infrastructuur. Als er een universitaire wereld in 
de ether ontstaat, wat is dan nog de waarde van een fysieke campus?’
 
De Kamer: Waar zou u willen dat uw universiteit over tien jaar staat?
Van der Meer Mohr: ‘Ik hoop dat de universiteit dan internationaler is. 
Toen ik aantrad, was de universiteit nog behoorlijk Nederlands in den-
ken en doen. Ik hoop ook dat we onze positie als onderzoeksuniversi-
teit op topniveau weten te behouden. Daarnaast moeten we nieuwe 
combinaties vinden met partners. Alles is tegenwoordig multidiscipli-
nair, met grootschalig onderzoek dat aanhaakt bij de grote uitdagin-
gen. Er komt tachtig miljard euro onderzoeksgeld vanuit de Europese 
Unie naar ons toe. Om daarvan als Nederland een graantje mee te 
pikken, is een veel dichter vernetwerkte universiteit nodig. Dat begint 
met een hechte samenwerking in de regio, met onze partneruniversi-
teiten in Delft en Leiden, en met alle andere zogenoemde ketenpart-
ners in het kennisveld. Om vervolgens samen de vleugels uit te slaan 
naar de rest van de wereld.’
 
De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Van der Meer Mohr: ‘Ik hoop op de universiteit wat meer internati-
onalisering en diversiteit achter te laten. Er zitten in Nederland nog 
veel te weinig vrouwen op invloedrijke posities en in de wetenschap. 
Dat geldt ook voor mensen met andere etnische achtergronden. En 
ik hoop de universiteit duurzamer achter te laten. Het denken over 
duurzaamheid begint nu een omslagpunt te bereiken. Van dubbelzij-
dig kopiëren en kleine stapjes voorwaarts naar een veel omvangrijker 
besef van urgentie van de grote stappen die wij moeten maken. In de 
bedrijfsvoering, maar vooral ook in het primaire proces, want dat is 
waar onze impact het grootst is.’

‘Ik hoop op  
de universiteit  
wat meer inter-
nationalisering 
en diversiteit  
achter te laten’



Erasmus Universiteit Rotterdam

OMZET: 536 MILJOEN EURO (2013)

MEDEWERKERS: 3289

STUDENTEN: 24.678

-  De Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationaal  
georiënteerde universiteit die zich in wetenschappelijk onderzoek  
met name richt op gezondheid, welvaart, bestuur en cultuur. 

-  Act local, think global is het motto: Rotterdam verbinden aan  
mondiale ontwikkelingen, en andersom. 

-  Pauline van der Meer Mohr is bestuursvoorzitter.  
Zij volgde Jan Willem Oosterwijk op. 



Ab van der Touw, Siemens Nederland

‘ Mijn motto is: vision 
without execution 
is hallucination’

‘Je kunt een prachtig vergezicht schetsen, maar als je het niet 
omzet, heb je er niets aan.’
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De Kamer: Op welke terreinen begeeft Siemens zich?
Ab van der Touw: ‘Siemens begeeft zich tegenwoordig op het brede 
vlak van de infrastructuur, maar ook op dat van gezondheidszorg en 
energieopwekking. We zijn bezig met wat in Duitsland de vierde in-
dustriële revolutie heet: robots die met elkaar kunnen praten, smart 
industry gebaseerd op de mogelijkheid van big data exchange. Dat is 
de volgende fase van het efficiënter maken van fabricageprocessen. 
Ten slotte zit Siemens ook in veiligheid: van gebouwen, van industri-
ele processen, en brand- en inbraakbeveiliging. Het motto is: duur-
zame oplossingen. Keukenapparatuur staat niet meer op de balans 
van Siemens, maar daarvoor hebben we nog wel een joint venture 
met Bosch. Bij het grote publiek zijn we nog vooral hierom bekend.’

De Kamer: Hoe belangrijk is innovatie?
Van der Touw: ‘Werner von Siemens kwam uit het Pruisische leger 
en vond een telegrafietechniek uit. Het duurde lang om boodschap-
pen een paar honderd kilometer verderop naar het front te brengen. 
Vlak nadat dat bij wet was verboden, duelleerde hij om een dame en 
belandde in de gevangenis. In die tijd heeft hij het telegrafieprincipe 
bedacht. Twee jaar later werden er telegraaflijnen aangelegd naar In-
dia, Engeland en Ierland. Innovatie is het belangrijkste kenmerk van 
Siemens. De houdbaarheid van kennis wordt steeds korter. Daarom 
zijn we niet alleen bezig met nieuwe dingen, maar ook om onszelf con-
stant te scholen. Doordat de beroepsbevolking steeds kleiner wordt, 
moeten we langer doorwerken. En mijn grootste zorg over het Neder-

CEO Siemens Nederland
Ab van der Touw 

‘ Wij hebben 
compromisloos 
gekozen voor 
duurzaamheid’

Ab van der Touw studeerde klassieke talen, maar werkte zich op tot CEO 
van Siemens Nederland. De Kamer spreekt hem over zijn jeugd, big data 
en duurzaamheid. ‘Nederland haalt nog geen 4 procent duurzame energie, 
en dat is beschamend.’
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landse bedrijfsleven is: als we de slag van blijvende bijscholing van 
ouderen niet maken, kunnen we deze mate van welvaart vergeten. 
Door big data krijgen we een totaal andere manier van werken en je 
moet mensen de tijd geven om zich daarop voor te bereiden. Je moet 
daar niet bang voor zijn. Al vanaf de industriële revolutie waren er 
doemdenkers die dachten dat er banen verloren zouden gaan, maar 
er kwamen juist altijd meer banen.’

De Kamer: Hoe kunnen kennisinstituten de ontwikkelingen  
bijhouden?
Van der Touw: ‘Je ziet dat kennisinstellingen steeds meer tegen het 
creatieve bedrijfsleven aanschurken om gezamenlijk te bedenken wat 
nodig is. Als je een nieuwe generatie hogesnelheidstreinen wilt ont-
wikkelen, kun je niet alles zelf doen. Zeker in een land als Nederland 
zie je dat overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten elkaar vinden in 
de triple helix, de gouden driehoek. Dat wordt niet alleen bepaald door 
het feit dat de beroepsbevolking steeds kleiner wordt, maar je moet 
elkaar leren begrijpen om te voorkomen dat je iets verkeerd ontwerpt.’

De Kamer: Op welke manier is Siemens met big data bezig?
Van der Touw: ‘Big data is een verzamelbegrip. Het betekent dat je 
door een ongekende rekencapaciteit ongekende hoeveelheden data 
kunt verwerken. De medische beeldvormende apparatuur maakt op-
names en als je die wilt weergeven, vraagt dat veel geheugencapaci-
teit. De hard- en software van nu maken het mogelijk om dat te doen 
en er analyses op los te laten. We zijn bezig met het project Lifelines. 
Dat beoogt alle belangrijke medische informatie van een aantal ge-
neratiecohorten vast te leggen. Dat zijn gegevens over bloed, urine, 
maar ook gegevens van perifere ziekenhuizen, huisartsen en apothe-
ken: wat is de levensstijl van mensen? Het belangrijkste is erachter te 
komen waarom medicijngebruik bij sommigen werkt en bij anderen 
niet. Als dat lukt, kunnen we mensen advies geven over hoe te leven 
en kunnen we het medicijngebruik flink terugbrengen. Het doel is niet 
dat mensen ouder worden, maar dat ze meer gezonde jaren hebben. 
Dat brengt ook meer levensgeluk en kostenbesparingen met zich mee. 
Siemens werkt samen met datagefocuste bedrijven als IBM, Google 
en Microsoft, die allemaal hun eigen datacenters bouwen. We zien ze 
niet als concurrenten, het gaat ons om de samenwerking.’

De Kamer: Wat is de grootste uitdaging als het gaat om  
duurzaamheid?
Van der Touw: ‘Dat wat technisch gezien mogelijk is, ook maatschap-
pelijk acceptabel te maken. Zo zitten andere landen op een hoger 
percentage duurzame energie. Nederland haalt nog geen 4 procent 
en dat is beschamend. Siemens heeft compromisloos gekozen voor 
duurzaamheid als leidend principe. We hebben geïnvesteerd in scho-
ne technologie als windenergie, heel efficiënte gasturbines en elektri-
sche bussen. We zijn volgens de Dow Jones Sustainability Index voor 
het achtste jaar op rij het duurzaamste industriële bedrijf. Wij hebben 
afscheid genomen van activiteiten die niet duurzaam zijn. De wereld-
bevolking groeit zo hard dat we alle vormen van energieopwekking 
nodig hebben om die groei bij te benen. Investeringen zijn nodig om 

Dit is  
Ab van der Touw

Geboren op 24 maart 1955  
in Leiden

1974 – 1981 
Klassieke talen en geschiedenis  
Universiteit Leiden

1981 – 1985 
Assistent faculteit geschiedenis  
Universiteit Leiden 

1985 – 2003 
Diverse managementfuncties 
Siemens

2003 – 2010 
Lid directieraad  
Siemens Nederland

2010 – heden 
CEO Siemens Nederland
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te experimenteren, zodat je tot doorbraken komt. Vooral opslag van 
energie die niet direct nodig is, blijkt moeilijk. Daartoe is Siemens 
bezig met andere vormen van batterijen, stationair en mobiel. Ook 
werken we, samen met andere partijen, aan power to gas: energie 
uit windparken die niet nodig is omzetten in gas, door middel van 
een katalysator. Dat is te gebruiken door de chemische industrie. Veel 
mensen kijken bij duurzaamheid alleen naar de hoge investerings-
kosten, maar je moet kijken naar het totale plaatje. Het gaat om groei 
van de economie. Met de werkgevers en vakbonden hebben we ge-
keken naar wat miljardensubsidies betekenen in termen van duur-
zame energie en werkgelegenheid. Na alle doorrekeningen blijkt het 
saldo positief.’ 

De Kamer: Wat is goed leiderschap?
Van der Touw: ‘Wanneer de mensen die geleid worden de leider goed 
vinden. Ik ben eerder mensgericht dan procesgericht en eerder ver-
bindend dan confronterend. In samenwerken ligt de oplossing. Als 
iets fout gaat, ligt het doorgaans niet aan de techniek of aan het geld, 
maar aan de communicatie. Ik vind het belangrijk om mensen te ken-
nen, te weten wat hen drijft, wat hun belangen zijn. Dat geldt voor een 
collega, een concurrent, een klant, een toeleverancier en voor politiek 
Den Haag.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Van der Touw: ‘Mijn motto luidt: vision without execution is halluci-
nation. Je kunt een prachtig vergezicht schetsen, maar als je het niet 
omzet, heb je er niets aan.’

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Van der Touw: ‘Ik ben sterk gevormd door mijn grootmoeder en mijn 
ouders. Mijn ouders kwamen uit Nederlands-Indië en zijn met een 
trauma teruggekomen na de Tweede Wereldoorlog. Ik ben opgegroeid 
in de sobere naoorlogse periode. Mijn ouders waren dolgelukkig dat 
ze gezond waren en de oorlog hadden overleefd en dat ze gezonde 
kinderen hadden. Mijn vader was wis- en natuurkundige en nam de 
tijd voor ons. We maakten bijvoorbeeld zelf een schaakbord van hout. 
Daar waren we een tijd mee bezig en tijdens het maken legde hij uit 
hoe je dat spel speelt. Mijn grootmoeder kwam van grote weelde in 
bittere armoede terecht, in een jappenkamp. Ze bleek een leider te zijn, 
want ze had oog voor de noden van anderen van wie zij vond dat zij 
het nog slechter hadden. We woonden niet ver van haar vandaan en ik 
ging op woensdagmiddag altijd naar haar toe.’

De Kamer: Speelde geloof een rol?
Van der Touw: ‘In het gezin niet. Vanuit mijn studie ben ik wel geïn-
teresseerd geraakt in religie. Dat heeft ertoe geleid dat ik mij in een 
protestantse gemeente heb laten dopen, toen ik de veertig al was ge-
passeerd. Ik ben belijdend lid van de Nederlands Hervormde Kerk. Dat 
heb ik gedaan omdat er meer is dan een louter intellectuele interesse 
voor religie. Het is belangrijk een belofte te doen. Als je trouwt, kinde-
ren krijgt of als het over leiderschap gaat: het is belangrijk dat je duide-
lijk maakt dat je betrokken bent, je verantwoordelijk voelt. Een mens 

‘Als iets fout  
gaat, ligt het  
doorgaans  
niet aan de  
techniek of  
aan het geld,  
maar aan de  
communicatie’



Locatie: Aan te leggen  
windmolenpark, Urk
‘In Urk gaat Siemens een windpark 
realiseren voor een coöperatie van 
boeren en buitenlui. In 1999 hebben 
veel mensen uit Urk zich verenigd om 
zelf hun energie te gaan opwekken. Het 
contract wordt nu pas afgemaakt, want 
het heeft veel voeten in de aarde met 
zoveel eigenaren. De opdrachtgevers 
voelen zich verantwoordelijk voor de 
natuur en geloven erin dat dit een extra 
bijdrage is. Daar is grote doorzettings-
kracht voor nodig.’
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heeft meerdere kanten: een rationele, analytische en een emotionele, 
dichterlijke kant.’

De Kamer: Waarom bent u klassieke talen gaan studeren?
Van der Touw: ‘Ik moest in de eerste klas van de middelbare school ge-
regeld nablijven op zaterdagmiddag, en dan moest ik De Bello Galli-
co van Caesar vertalen. De laatste twee zaterdagen van het schooljaar 
hoefde ik niet na te blijven, maar toen ben ik vrijwillig teruggegaan 
om de vertaling af te maken. Ik was dus al gauw erg goed in Latijn, 
en dan ga je dat leuk vinden. Daarnaast waren er veel mensen om me 
heen die goed verhalen konden vertellen. Ik deed eerst Chinese taal 
en cultuur, maar ben overgestapt op klassieke talen. Na mijn kandi-
daats deed ik er geschiedenis en internationale betrekkingen bij.’

De Kamer: Wat zou u jongeren adviseren over een studie?
Van der Touw: ‘Kinderen die goed zijn in bètavakken raad ik aan in 
bèta verder te gaan. Ga daarnaast voor iets waarvoor je intrinsieke 
motivatie hebt. Vertrouw op je intuïtie, maar breng je talenten wel in 
evenwicht met de arbeidsmarkt. Ik pleit ervoor de studiedruk niet te 
hoog te maken, want zaken naast de studie zijn ook erg belangrijk.’ 

De Kamer: Wat zijn markante momenten geweest in uw carrière?
Van der Touw: ‘Ik werd na de studie aangesproken door een inspire-
rende medewerker van Siemens die daar opleidingen verzorgde. Bij 
hem had ik mijn eerste job, als opleidingsadviseur. Ik ging zelf ook 
weer een opleiding volgen: een MBA. Vervolgens liep ik van het ene 
naar het andere. Ik kwam in contact met de toenmalige financieel di-
recteur van Siemens Nederland, Thomas Cohn. Hij wilde een inkoop-
afdeling oprichten en gaf me de kans dat te doen, terwijl ik geen erva-
ring had. Zulke kansen heb ik anderen nadien ook gegeven.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Van der Touw: ‘Dat de waarden die ik doorgeef wat hebben betekend 
voor de mensen om mij heen. Niet veroordelen, doorvragen, luiste-
ren, respect hebben, inzetten op de kracht van een individu.’ 

De Kamer: Wat wilt u altijd nog eens doen?
Van der Touw: ‘Met mijn vrouw reizen naar Europese kloosters, kerken 
en bibliotheken, hopelijk in de buurt van aansprekende natuur en met 
de mogelijkheid een goed glas wijn te drinken. Leuke ontmoetingen 
zijn er dan ook altijd.’

‘Ik pleit ervoor 
de studiedruk 
niet te hoog 
te maken, 
want zaken 
naast de 
studie zijn ook 
erg belangrijk’



Siemens

OMZET: 80 MILJARD EURO (2013)

MEDEWERKERS: CIRCA 362.000

HOOFDKANTOOR: BERLIJN EN MÜNCHEN

-  Siemens is een Duits elektronicaconglomeraat dat in 1847 werd opgericht 
door Werner von Siemens, die zich eerste richtte op de aanleg van een 
telegraafnetwerk in Pruisen. 

–  Het bedrijf is actief in de industrie, infrastructuur, energie en 
gezondheidszorg, en opereert in 190 landen. 

–  Ab van der Touw is CEO van Siemens Nederland.  
De Duitser Joe Kaeser is CEO van Siemens.



Maxime Verhagen, Bouwend Nederland

‘ Mijn motto is: 
consistent en 
consequent’

‘Als je A zegt, moet je ook B zeggen – en nadenken over de gevolgen 
daarvan. Zorg ook dat je jezelf in de spiegel kunt aankijken.’
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De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Maxime Verhagen: ‘Mijn opvoeding in een gezin waar het gebruike-
lijk was om honderd-en-één dingen te doen: werk, politiek en vrij-
willigerswerk. De Tweede Wereldoorlog heeft op mijn grootvader en 
vader een enorme impact gehad, en dat droegen ze ook over. Mijn 
grootvader, die wethouder van Sittard was, werd opgepakt en naar 
concentratiekamp Buchenwald gestuurd. Mijn vader weigerde de lo-
yaliteitsverklaring te ondertekenen en dook onder. Naderhand heeft 
me dat de waarde van Europese samenwerking duidelijk gemaakt, 
omdat daardoor op dit continent geen oorlog meer wordt gevoerd. 
Van jongs af aan ging ik met mijn vader naar het oorlogskerkhof in 
Margraten, waar honderden graven liggen met gesneuvelde Ameri-
kanen. Mijn vader zei dat die mensen zijn gesneuveld om de mensen 
van zijn generatie en die van mijn grootvader te bevrijden. Dat geeft 
een andere kijk op de relatie met de Verenigde Staten en hoe je met 
elkaar hoort om te gaan.’

De Kamer: Hoe zag uw gezinssituatie eruit?
Verhagen: ‘We waren met drie jongens, ik was de jongste. De katho-
lieke scholen waarop ik zat, waren ongemengd. Tot in de vierde klas 
van de middelbare school, toen ik voor het eerst in een gemengde klas 
kwam, leefde ik in een jongenswereld. Wat betreft het katholicisme 
was het een tijd van grote verandering, met bijvoorbeeld het Tweede  
Vaticaans Concilie. Toen ik eindexamen deed, werdt het opschrift 
Rooms-katholiek onderwijs van de gevel van de school gehaald.’

Voorzitter Bouwend Nederland
Maxime Verhagen

‘ Het bedrijfsleven 
is inspirerender 
dan de politiek’

Na bijna dertig jaar in verschillende politieke functies voor het CDA, 
behartigt Maxime Verhagen als voorzitter van brancheorganisatie 
Bouwend Nederland inmiddels de belangen van drieduizend bedrijven 
in de bouw- en infrastructuursector. De Kamer spreekt met hem over zijn 
politieke loopbaan, het Nederlandse onderwijsstelsel en de balans tussen 
werk en privé. ‘Voor het thuisfront waren het lastige tijden.’
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De Kamer: U bent daarna geschiedenis gaan studeren?
Verhagen: ‘Dat vond ik leuk, maar ik deed het ook omdat de oorlog zo 
op ons is overgebracht. Ik wilde begrijpen hoe het kan dat je een mede-
mens opsluit in een kamp, hoe het kan dat je een stad met onschuldige 
burgers bombardeert en hoe het kan dat je iemand martelt. Na de oorlog 
ging mijn grootvader door in de politiek van Sittard en werkte hij gewoon 
weer samen met de Duitsers, want de grens was niet ver weg. 
‘Tijdens mijn studie had ik interesse in parlementaire geschiedenis. Ik 
ben afgestudeerd op de opbouw van de sociale zekerheid in Nederland 
en de rol daarin van de Katholieke Volkspartij. Daar heb ik veel aan ge-
had, want sociale zekerheid keert steeds terug op de politieke agenda.’

De Kamer: Is het Nederlandse onderwijsstelsel een goed systeem?
Verhagen: ‘Het wisselt per universiteit, per faculteit en per studie. Het 
nadeel van het Nederlandse systeem vind ik dat we te weinig waarde 
hechten aan wetenschappelijk onderzoek dat is gericht op de toepas-
sing van ideeën in producten. Met het topsectorenbeleid – het stimu-
leren van samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfs-
leven – heb ik dat proberen te doorbreken. Nederland loopt niet achter 
met de hoeveelheid kennis en patenten die we hebben, maar wel met 
het toepassen daarvan. De Hollandse ziekte heet dat. Voor de valori-
satie van kennis moet in het onderwijs meer aandacht komen. Bedrij-
ven hebben veel moeite om opleidingen te krijgen die aansluiten bij 
hun behoeften, terwijl ze bereid zijn mee te betalen aan opleidingen. 
Kijk meer naar beroep dan naar studie, en denk eraan dat het arbeids-
perspectief in verschillende sectoren over een paar jaar anders kan zijn.’

De Kamer: Hoe begon uw carrière in de politiek?
Verhagen: ‘Al tijdens mijn studie werd ik persoonlijk medewerker 
van CDA-Tweede Kamerlid Piet van der Sanden en was ik voorzitter 
van regionale CDJA-groepen. Later kwam daar het fractievoorzitter-
schap in de gemeenteraad van Oegstgeest bij. Toen ik werd gevraagd 
als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van het CDA op 
de onderwerpen Europese zaken, handelspolitiek en ontwikkelings-
samenwerking, heb ik snel mijn scriptie afgemaakt. Ik kon alleen be-
leidsmedewerker worden als ik afstudeerde.’

De Kamer: Al gauw kwam u in het Europees Parlement.
Verhagen: ‘Politiek gezien waren mijn vijf jaren als europarlementariër 
een magnifieke tijd, met de val van de Muur en de Duitse hereniging, 
de uitbreiding van de Europese Unie, de vrijlating van Nelson Man-
dela en de Oslo-akkoorden. Juist op de terreinen waarop ik actief was, 
werd de wereld compleet anders.
‘Voor het thuisfront waren het lastige tijden, want mijn vrouw was al 
huisarts en we hadden net ons tweede kind gekregen. In 1994 heb ik me 
kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer. Eerst was ik derde binnenland-
woordvoerder, maar uiteindelijk werd ik buitenlandwoordvoerder toen 
Jaap de Hoop Scheffer fractievoorzitter werd. In die tijd heb ik geleerd je 
100 procent in te zetten voor hetgeen je krijgt en nooit aan de stoelpoten 
te zagen van iemand die boven je staat. Ik heb ook altijd gestreefd naar 
samenwerking. Een van de grootse fouten van politieke partijen is het 
onderlinge gekissebis, vaak vanuit een moreel superioriteitsgevoel.’
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De Kamer: In 2002 werd u CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer.
Verhagen: ‘Het fractievoorzitterschap heb ik het minst geambieerd, 
maar het was de mooiste tijd in mijn politieke loopbaan. We hadden 
een nieuwe fractie met veel nieuwkomers, die vaak van toeten noch 
blazen wisten. Na acht jaar in de oppositie bouwden we iets op vanaf 
de grond. Als mensen een klik hebben, kun je de wereld aan. Het ka-
binet kwam geen dag in gevaar, terwijl we in 2005 enorme verande-
ringen doorvoerden. We vertimmerden twee miljard euro in de be-
groting. Het was na de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh een 
roerige tijd, maar dat is voor een politicus het summum.’

De Kamer: Uiteindelijk werd u minister van Buitenlandse Zaken.
Verhagen: ‘In het kabinet-Balkenende IV – begin 2007 – zou ik aan-
vankelijk minister van Economische Zaken worden, maar ik kreeg 
uiteindelijk de kans minister van Buitenlandse Zaken te worden. Het 
kabinet viel in 2010 over de verlenging van de Nederlandse militaire 
missie in het Afghaanse Uruzgan. Ik heb de nacht ervoor aan premier 
Jan Peter Balkenende aangegeven dat ik best wilde opstappen en dat 
het kabinet niet hoefde te vallen, maar ook hij vond het noodzakelijk 
dat we onze bondgenootschappelijke taak in de NAVO nakwamen. De 
klik tussen hem en minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) ontbrak. 
Terwijl Balkenende, Bos en ook minister voor Jeugd en Gezin André 
Rouvoet (ChristenUnie) eenzelfde achtergrond qua vorming hadden, 
zou je denken. Ze gunden elkaar niet veel. Het kabinet viel, we verlo-
ren fors in de verkiezingen en ik werd partijleider.
‘Mijn hoogtepunt als partijleider was dat het grootste partijcongres dat 
er ooit is geweest in het bestaan van het CDA met twee derde meer-
derheid instemde met mijn onderhandelingsresultaat voor het regeer-
akkoord van VVD en CDA, gedoogd door de PVV. Mijn diepte punt was 
het gedoogd zijn door de PVV. Je bent gedwongen om samen te wer-
ken met een partij die uiteindelijk elke verantwoordelijkheid ontloopt 
en opvattingen verkondigt die ver afstaan van je eigen gedachtengoed 
en dat van het kabinet. Na zeven weken onderhandelen in het Cats-
huis liep Geert Wilders weg voor de moeilijke besluiten die nodig wa-
ren om het land uit de crisis te helpen en viel ook dit kabinet.’

De Kamer: Wat kunnen bestuurders en politici van ondernemers 
leren, en andersom?
Verhagen: ‘Bestuurders kunnen van ondernemers leren kansen te zien 
en snel op te treden. In het bedrijfsleven blijven mensen die niet func-
tioneren niet zitten, terwijl die in het politieke en ambtelijke circuit heel 
lang blijven. De afrekenbaarheid is in het bedrijfsleven groter omdat 
de consequenties van beslissingen sneller zichtbaar zijn. Andersom 
kunnen ondernemers leren het algemene belang te dienen en niet al-
leen het individuele.’

De Kamer: Zijn er veel raakvlakken tussen uw tijd als politicus  
en uw huidige activiteiten als voorzitter van Bouwend Nederland?
Verhagen: ‘Op het moment dat ik lobby voor Bouwend Nederland 
doe ik eigenlijk hetzelfde als wat ik altijd deed. Het voordeel van een 
brancheorganisatie vind ik dat je veel concreter bezig bent dan in de 
politiek. In de krant staat niet meer precies wat ik doe, en dat vind ik 

‘Een van de 
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van politieke 
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een voordeel omdat je je daardoor kunt concentreren op de zaken in 
plaats van op de bijzaken. Ondernemers zijn allemaal onvoorstelbaar 
trots op wat ze aan het doen zijn. Het is daarom een veel inspirerender 
en vaak opbouwender omgeving dan de politiek.’

De Kamer: Hoe staat de bouwsector ervoor?
Verhagen: ‘Omzetten en productie blijven nog steeds achter. Het aantal 
mensen in de bouw-cao is met meer dan 40 procent gedaald. In Den 
Haag wordt vaak gezegd dat er te veel bouwbedrijven waren, maar als 
je kijkt naar de uitgestelde vraag, is dat niet het geval. Kinderen willen 
niet eeuwig bij hun ouders wonen en er is sprake van verdunning van 
de huishoudens. Steeds meer zorg is bovendien extramuraal, wat be-
tekent dat die mensen ook langer thuis blijven wonen. Ik vind dat ook 
moet worden gekeken naar de benodigde capaciteit over twee jaar. 
Om te voorkomen dat er dan te weinig capaciteit is, zouden hogere 
en lagere overheden nu de grondprijzen moeten verlagen, en moeten 
kijken naar het vooruithalen van onderhoud en naar verlaging van de 
btw. Ook de problemen met de financiering moeten worden opgelost.’

De Kamer: Wat is de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven?
Verhagen: ‘De grote kracht is onze export. Maar er is veel meer onder-
steuning nodig van de kennisinstellingen en van de overheid om nieuwe 
markten te veroveren. Daarnaast zijn ondernemingen stevig aan het ver-
anderen, ook in de bouw. De bouw is geen stapeling van stenen meer, 
want er is veel innovatie op het vlak van materiaalgebruik en manieren 
van samenwerking in de keten. De omslag naar flexibiliteit van gebou-
wen is ook belangrijk: wat vandaag leuk is, hoeft over tien jaar niet meer 
leuk te zijn. De kracht van verandering is ook de kracht van Nederland.’

De Kamer: Wat zijn de mooiste bedrijven van Nederland?
Verhagen: ‘We zijn uniek in waterbouw, dus bijvoorbeeld Van Oord 
en Boskalis. Maar ook BAM en Ballast Nedam en de vele mkb-onder-
nemingen. Op dat vlak hebben we een gigantische voorsprong op de 
rest van de wereld. Ik kijk op tegen iemand als Wim van der Leegte 
van de VDL Groep: die man nam het bedrijf over van zijn vader toen 
hij kettingkasten voor brommers maakte. Nu maakt het bedrijf van al-
les: van brievenbussen tot autobussen.’

De Kamer: Wat is de belangrijkste eigenschap van een goede leider?
Verhagen: ‘Mensen in staat stellen het maximale uit zichzelf te halen 
en daar gebruik van weten te maken. In Kodak, dat de digitale slag 
gemist heeft, zie ik een voorbeeld van hoe het niet moet.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Verhagen: ‘Consistent en consequent. Als je A zegt, moet je ook B zeg-
gen – en nadenken over de gevolgen daarvan. Zorg ook dat je jezelf in 
de spiegel kunt aankijken.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Verhagen: ‘Drie gezonde kinderen, want het gezin is uiteindelijk be-
langrijker dan alles. Als ik daarnaast de bouw over tien jaar als ge-
zonde sector achterlaat, zou ik dat fantastisch vinden.’

‘Om te voor- 
komen dat  
er over twee  
jaar te weinig  
capaciteit  
is, zouden 
hogere en 
lagere over-
heden nu de 
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bouw- en infrastructuursector. Er zijn meer dan 4000 bedrijven  
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de vitaliteit van de bouwsector en duurzame oplossingen bieden 
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Hans de Jong, Philips Benelux

‘ Mijn motto is:  
energie uit 
resultaten’

‘Mijn grootste energie haal ik uit resultaten realiseren via mensen. 
Als ik een team heb kunnen ondersteunen bij het verwezenlijken van 
soms bijna onmogelijke doelen, voel ik de grootste kick.’
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De Kamer: Op welke markten begeeft Philips zich?
Hans de Jong: ‘Weinig mensen realiseren zich in wat voor transfor-
matie Philips zit. Nog geen tien jaar geleden bestond ruim de helft 
van de omzet uit consumentenelektronica of componenten daarvoor. 
Afgelopen kwartaal beëindigden wij onze activiteiten in de consu-
mentenelektronica. De helft van het concern heeft zich dus in korte 
tijd vernieuwd. Consumentenelektronica is voor Philips niet meer de 
toekomst, want het vergt hoge investeringen maar kent veel risico’s 
en lage returns. We richten ons nu op drie sectoren die met innovaties 
bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. 
De mens staat centraal: Innovation & You.
‘Ten eerste gezondheid. In de ziekenhuisomgeving helpen we artsen 
om in het lichaam te kijken: diagnostiek en monitoring. Dat breiden 
we nu uit naar totaaloplossingen met allerlei andere diensten, zoals 
consultancy. Een ander kerngebied is de thuiszorg. Met ouderdom ko-
men ook chronische ziektes. Daarvoor hoef je niet naar het ziekenhuis, 
maar die ziektes moeten wel worden gemonitord. Philips ontwikkelt 
technologie om dat thuis te kunnen doen. We zijn bezig met de tran-
sitie van minimaal invasieve naar non-invasieve operaties: opereren 
zonder snijden. Met geluidsgolven kunnen we tumoren straks van bui-
tenaf bestrijden door ze letterlijk te verbranden. Ontwikkelingen als 
deze gebeuren in consortia. Zo werken we voor dit project samen met 
het UMC Utrecht. In de opkomende markten is de zorg enorm aan 
het groeien. Waar de welvaart groeit, stijgt de levensverwachting en 
het aanbod van zorg. Ook is zorg steeds minder plaatsgebonden. Een 
voorbeeld is dat vroedvrouwen in India met behulp van een scanner 
die op een iPad is aan te sluiten, scans maken van de foetus en die per 
draadloos internet naar een centraal ziekenhuis sturen. De artsen daar 

CEO Philips Benelux
Hans de Jong 

‘ Geef je werknemers 
vertrouwen en alles 
is mogelijk’

Hans de Jong werkt al bijna zijn hele leven voor elektronicagigant Philips, 
onder meer in Londen en Hongkong. Inmiddels is hij CEO van Philips Benelux. 
De Kamer praat met hem over zijn achtergrond, dilemma’s en innovatie.  
‘Voor zorg en circulair denken zou er faciliterend leiderschap moeten zijn.’
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sturen online hun advies terug. Maar ook in het Westen is zorg steeds 
minder afhankelijk van locatie, met big data en veel meer data in de 
cloud. Met big data kunnen we ook voorspellende uitspraken doen 
over erfelijke ziektes. 
‘Philips’ tweede activiteit is energiezuinige verlichting. Wereldwijd 
wordt 20 procent van de elektrische energie voor verlichting ge-
bruikt. Met ledverlichting kun je dat halveren. Maar ledlicht kunnen 
we ook voor veel meer gebruiken dan puur belichting, bijvoorbeeld 
in de stadslandbouw. Met led kunnen wij heel dicht op de gewassen 
kruipen, en het blijkt dat elk gewas een eigen recept nodig heeft van 
lichtkleur en -intensiteit. Met twintig gevulde wolkenkrabbers zou je 
de hele staat New York van groente en fruit kunnen voorzien. Licht is 
ook te gebruiken voor de stemming van mensen. Door mensen in een 
bepaalde ruimte met een bepaald licht te brengen voordat ze in een 
ziekenhuis worden gescand, breng je ze tot rust.
‘De derde activiteit is consumentenwelzijn: het gebied van duurzaam 
leven, gezond leven en gezond eten. Bakken zonder vet met de Airfryer 
bijvoorbeeld. Er zijn steeds meer crossovers tussen de drie sectoren. 
We proberen technologie relevant te maken voor de consument: Phi-
lips delivers innovation that matters to you.’

De Kamer: Hoe is de samenwerking met kennisinstituten?
De Jong: ‘Alle grote ontwikkelingen gebeuren binnen samenwer-
kingsverbanden met universiteiten of met academische ziekenhuizen. 
Philips wil een bijdrage leveren aan grote maatschappelijke thema’s – 
zorg, energie en duurzaam leven – maar dat kan niemand meer alleen. 
Je ziet ook vaak triple helix-structuren: partijen uit de industrie, kennis-
instellingen en overheidspartijen werken samen. Circulair denken is 
belangrijk om het hergebruik van grondstoffen mogelijk te maken én 
om nieuwe economische waarde te creëren. Daar ligt een grote moge-
lijkheid en een noodzaak voor Nederland en voor de wereld: een sys-
teem waarbij recht op tijdelijk gebruik de norm is. Philips ontwikkelt 
modellen waarin geen lichtproducten meer worden verkocht, maar 
licht als service. Controle over de materiaalstromen krijgen, dat is het 
belangrijkste. Samenwerking in de keten is de norm.’

De Kamer: Hoe kan de overheid daarbij helpen?
De Jong: ‘Een langjarig consistent beleid voeren op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling, en de publieke uitgaven verhogen. Met dat 
laatste lopen we achter in Europa. De overheid kan nieuwe waarde-
creatie en economische activiteit stimuleren door zelf nieuwe manie-
ren van werken toe te passen. De Deltawerken geven tot op de dag van 
vandaag een enorme impuls aan exporteerbare waarde. De politiek 
lijkt steeds meer sympathie te krijgen voor deze manier van denken. 
De korte duur van de kabinetten en van Kamerleden is voor de con-
sistentie een probleem voor ons land. Dat moet worden doorbroken.’

De Kamer: Wat is leiderschap voor u?
De Jong: ‘Kaders scheppen, richting geven en faciliteren. Kijk vooral naar 
waar je kunt ondersteunen: waar loopt het en waar loopt het niet? Door 
een enkel persoon is niet alles te overzien en aan te sturen. Ik geloof 
in inverted hierarchies waarbij je aan de bovenkant het primaire proces 
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hebt: bedenken, maken, verschepen en verkopen en de klant centraal 
stellen, en aan de onderkant de leider die vooral kijkt of het werkt, en die 
ondersteunt. Je dwingt de organisatie zich te richten op de business en 
niet op de leidinggever. Ze staat als het ware met de rug naar de leider. 
Dat vergt vertrouwen. Maar als organisaties zich echt gesteund voelen 
door een leider, nemen ze zelf ownership en is het ongelofelijk wat ze 
zelf kunnen, eigenlijk met minimaal leiderschap.’

De Kamer: Wat kunnen bedrijfsleven en politiek van elkaar leren?
De Jong: ‘Het grootste thema is het creëren van een duurzame samen-
leving. De politiek moet meerjarige keuzes maken en daaraan vast-
houden. Andersom kan het bedrijfsleven leren om beter zijn best te 
doen om de samenwerking te zoeken. Hoe leer je van elkaar? Ik zou 
als minister van Economische Zaken inzetten op nieuwe modellen van 
werken. Voor zorg en circulair denken zou er faciliterend, richtingge-
vend leiderschap moeten zijn: op zoek naar nieuwe economische mo-
dellen die waarde creëren. Waarmee gaat Nederland in de toekomst 
geld verdienen? Door in te zetten op de grand challenges en op toege-
voegde waarde uit technologie als exportproduct.’

De Kamer: Wat is uw motto?
De Jong: ‘Mijn grootste energie haal ik uit resultaten realiseren via 
mensen. Als ik een team heb kunnen ondersteunen bij het verwezen-
lijken van soms bijna onmogelijke doelen, voel ik de grootste kick. 
Wanneer je mensen uitdaagt, integer benadert en vertrouwen geeft, 
is eigenlijk alles mogelijk.’

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
De Jong: ‘Denkend aan mijn jeugd denk ik aan Den Helder, water, 
wedstrijdsporten, en vrij veel verkassen in een hecht gezin. Mijn va-
der was technisch officier bij de marine, mijn moeder was thuis en 
zorgde voor ons. Ik had een fascinatie voor water in een wedstrij-
domgeving: roeien, zeilen en zwemmen. Ik wilde leiden en winnen, 
maar vaak niet echt bewust. Hoe kan je het extreme opzoeken van 
de combinatie mensen, middelen en interactie van de elementen? 
In een koffertje dat mijn grootmoeder uit Indonesië mee terugbracht 
naar Nederland, zaten geribbelde fotootjes van haar tijd met mijn 
grootvader – ik heb hem nooit gekend – die mij al jong fascineerden. 
Daardoor wilde ik ook altijd naar dat continent. Voor Philips zat ik uit-
eindelijk vijf jaar in Hongkong. Als het misgaat is het daar niet: waar 
heb ik recht op? maar: hoe overleef ik? Ondernemingszin, dat heeft 
Nederland ook nodig.’

De Kamer: Wat zou u studiekiezers adviseren?
De Jong: ‘Zelf studeerde ik scheepsbouwkunde, maar ik stapte na een 
jaar over op werktuigbouwkunde in Delft. Ga op zoek naar je fascinatie, 
waar iets van je energie of passie in zit. Zet hoog in. Begin aan de basis. 
Ontmoet mensen, ga fabrieken in, leer het primaire proces van een 
business kennen, niet meteen op strategisch niveau. Naast het volgen 
van je passie is het verstandig om ook te kiezen voor vakken waarin 
een toekomst zit. Philips heeft in de toekomst T-shaped mensen nodig. 
Dat betekent dat je kennis hebt, maar vervolgens wel met een zware 
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T-balk erop, die te maken heeft met het kunnen werken in complexe 
samenwerkingsverbanden en het begrijpen van de maatschappij.’

De Kamer: Wat zijn de keerpunten in uw carrière geweest?
De Jong: ‘Ik heb zeven jaar leidende functies in fabrieken gehad, daarna 
kwam ik erachter dat er nog meer te doen was in de wereld. Ik ben 
doorgegroeid naar sales- en marketingmanagement, daarna ben ik in 
een reizend bestaan terechtgekomen. Een lamp is een lamp, maar om 
daarmee bezig te zijn in de binnenlanden van China vanaf midden jaren 
negentig, was een onvoorstelbare ervaring. Vanuit Hongkong was ik re-
gionaal marketingmanager, voor producten die in een groot deel van 
Azië verkrijgbaar waren. Ik had een klein team met één opdracht: zorg 
dat Azië groeit. Zelfstandig groot leren denken en doen. Daar komt een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel bij kijken, dat geeft veel energie.’

De Kamer: Wat was in Azië het grootste dilemma?
De Jong: ‘In een autolampenfabriek in China die we voor 70 procent in 
handen hadden, ging alles verkeerd. Hoe pak je dat aan? De conclusie 
luidde dat het ambitieniveau te hoog was voor de fabriek, en dat we alles 
moesten halveren: machines én mensen. Dat zijn momenten geweest 
waarbij je denkt: ik stuur mensen een soort gegarandeerde armoede in 
– want we waren vaak de enige werkgever met nauwelijks alternatieve 
werkgelegenheid of een vangnet. Je kiest voor continuïteit van de busi-
ness. Inmiddels werken er anderhalf keer zo veel mensen als toen we het 
besluit namen om te halveren. Achteraf lijkt alles vaak simpel.’

De Kamer: Is een carrière bij één bedrijf nog van de toekomst?
De Jong: ‘Daar is geen eenduidig antwoord op. In de hightech is veel 
kennis en continuïteit nodig, ook op managementniveau. Maar een be-
drijf moet ook continu toetsen of de populatie nog actueel is en moet 
dus geregeld nieuw bloed of nieuwe competentie aannemen, en af-
scheid nemen van mensen. Wat voor mij altijd van belang is geweest, is 
dat ik elke keer binnen dit concern weer uitdagingen kreeg waarvan ik 
nooit had verwacht dat ik ze zou krijgen. Daardoor heb je de scherpte om 
jezelf opnieuw uit te vinden. Dat is bij grote multinationals ook mogelijk.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
De Jong: ‘Ik hoop dat ik met mijn stijl van werken en de waarden die 
ik hoog acht – integriteit en respect voor de mens – mensen help om 
het volgende hoofdstuk van continuïteit en succes van het bedrijf te 
schrijven. En dat zij dat weer doorgeven. Tegen mijn kinderen wil ik 
zeggen: stay true to yourself. Dat geeft innerlijke rust en straalt uit 
naar de omgeving. Vergeet niet te leven en maak er wat van. Met dat 
belang zijn mijn vrouw en ik hard geconfronteerd toen een van onze 
kinderen twee jaar geleden op eenentwintigjarige leeftijd overleed.’

De Kamer: Wat zou u altijd nog eens willen doen?
De Jong: ‘Als ik geen werktuigbouwkundige was geworden, was ik 
graag chirurg geweest: een combinatie van mensenwerk en technolo-
gie. Soms vraag ik me af of je niet eens radicaal moet breken met wat 
je doet, en iets gaan doen waar je ook mee bijdraagt aan de continuï-
teit van de mensheid.’

‘Ik hoop dat ik 
met mijn stijl 
van werken 
mensen 
help om het 
volgende 
hoofdstuk van 
continuïteit en 
succes van 
het bedrijf te 
schrijven’



Philips

OMZET: 23,5 MILJARD EURO (2013)

MEDEWERKERS: CIRCA 115.000

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM

-  Philips is een Nederlands elektronicaconcern opgericht in 1891  
door de gebroeders Anton en Frits Philips in Eindhoven. 

–  Philips richt zich op elektronica voor gezondheidszorg, verlichting  
en consumentenwelzijn. 

–  Het bedrijf is medeoprichter en hoofdsponsor van voetbalclub  
PSV Eindhoven. 

–  Hans de Jong is CEO van Philips Benelux. Frans van Houten is  
de bestuursvoorzitter van Philips.





Hans Rijnierse, Sodexo Nederland

‘ Mijn motto is: 
dapper doorbijten 
en blij blijven’

‘Ik ben iemand van pats pats pats. Niet altijd duizenden details erbij 
halen, maar snel doorgaan.’
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De Kamer: Wat heeft u gevormd? 
Hans Rijnierse: ‘Mijn bijzondere thuissituatie vroeger in Den Bosch, 
de Hoge Hotelschool in Maastricht en de militaire dienst, zeker als het 
gaat om leiderschap. Ik heb twee en een half jaar bij de krijgsmacht 
gezeten. Eerst als luitenant, later als kapitein.’ 

De Kamer: Uw bijzondere thuissituatie? 
Rijnierse: ‘Mijn ouders hadden een horecabedrijf met vijftien kamers 
in Den Bosch, tegenover de Brabanthallen. Het was een middenstands-
winkel waar hard moest worden geknokt om de dagelijkse boterham 
te verdienen, ook door de kinderen. Op mijn twaalfde draaide ik voor 
schooltijd al een dienst van vier tot acht.’

De Kamer: Was er liefde in het gezin?
Rijnierse: ‘Weinig. Mijn moeder trouwde met mijn vader omdat het een 
knappe man was, maar hij was zwaar depressief. De samenwerking tus-
sen die twee liep niet lekker. Er waren periodes van soms wel twee maan-
den dat mijn ouders niet met elkaar spraken. Ma stond in de keuken, pa 
aan het buffet. De bestelling van twee gehaktballen ging per briefje. Niet 
erg handig in een horecabedrijf.’

De Kamer: Speelde geloof een rol in het gezin van uw ouders?
Rijnierse: ‘Mijn drie jongere broers en ik zijn katholiek opgevoed. Ja-
renlang zaten we elke dag in de kerk. Nu kom ik er nog beperkt, maar 
ik geloof wel. Ik bid elke dag. Wat ik belangrijker vind, is dat je er een 
beetje naar leeft. Hoe je in het leven staat. Hoe je probeert problemen 
op te lossen en doelen te bereiken. Hoe je met elkaar omgaat. Ik pro-
beer er voor anderen te zijn.’

Non-executive chairman Sodexo Nederland
Hans Rijnierse

‘ Nederland 
staat stil’

Hans Rijnierse begon eind jaren zestig als cateringmanager bij Van Hecke 
en klom op tot bestuursvoorzitter van de onderneming die in 1995 onder de 
vleugels van het Franse Sodexo Alliance kwam. Op 1 januari 2014 trad hij terug 
als CEO Sodexo Benelux en werd non-executive chairman. De Kamer spreekt 
met hem over zijn carrière, zijn jeugd, zijn vrouw Wilma en leiderschap. ‘In 
militaire dienst heb ik mijn belangrijkste managementlessen gehad.’
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De Kamer: Heeft de discussie rondom het seksueel misbruik  
in de katholieke kerk uw geloof aangetast?
Rijnierse: ‘Ik vind dat het katholieke geloof in Nederland is afgegleden 
door al die rotzooi van de afgelopen jaren. En ik ben twee keer in het 
Vaticaan geweest. Dat vind ik een soort kermis, met geschreeuw, ge-
toeter en gedoe. Dat denk ik: geloof is geen carnaval.’ 

De Kamer: Nog even terug naar uw jeugd: wat is u bijgebleven?
Rijnierse: ‘De militaire dienst. Ik heb een peloton van veertig kerels 
en beroepssergeanten mogen leiden. Daar heb ik mijn belangrijkste 
management lessen gehad. Ik heb op twintig meter hoogte in touw-
banen gehangen. Ik ben niet zo’n held, maar de vaandrig gaat voorop. 
Dat waren de eerste stappen in leiderschap. Maar ook in doorzettings-
vermogen. Mensen die het niet leuk vinden toch motiveren.
‘Na de Hotelschool en de militaire dienst moest ik aan het werk. Via de 
secretaris van de school hoorde ik dat de vader van John van Hecke, 
bij wie ik op school zat, iets nieuws was begonnen met kantines. Hij 
zocht iemand die de catering kon leiden. Niet van die grote kantine-
bazen, maar iemand die meer te bieden had. Ik ging op gesprek en een 
week later, op 9 januari 1969, tekende ik mijn eerste contract. Ik kon 
aan de slag als cateringmanager.’

De Kamer: Was uw vrouw Wilma toen al in uw leven? 
Rijnierse: ‘Dat begon met ruzie. Na een half jaar werd ik gebeld door 
John van Hecke. Hij had een jongedame aangenomen: Wilma van Sun-
dert. Ze zou bij ons P&O gaan doen. Wilma was nog geen tien minuten 
binnen of ze begon opmerkingen te maken over de kleding van mijn 
personeel, over de kortheid van de rokjes. Ik heb haar toen gevraagd 
de lift te nemen en nooit meer terug te komen. Maar zij heeft gewon-
nen, want ze is er nog. Wilma is een belangrijk deel van mijn succes 
geweest. Ik heb een geweldige vrouw die mij altijd heeft gesteund.’ 

De Kamer: Hoe wordt een werknemer van een cateringbedrijf  
CEO bij een multinational als Sodexo? 
Rijnierse: ‘Het bereiken van succes is een optelsom. Je kunt slim zijn 
en een goed product hebben, maar als er geen markt voor is, kun je 
het schudden. Wij waren net op tijd met het beheren van kantines op 
deze manier. Dat begon juist te lopen.
‘In de beginfase, toen ik nog niet de hoogste baas was, is het bedrijf van 
Van Hecke twee keer bijna failliet gegaan. De vader van John van Hecke, 
de oprichter, dacht dat omzet winst was. Hij gaf geld uit, terwijl dat niet 
kon. Salarissen konden niet worden betaald. Met vijfentwintig duizend 
gulden van de ABN is het bedrijf uiteindelijk gered. Daarna is het be-
drijf alleen maar gegroeid. In december 2013 heb ik het met vijfenvijftig-
honderd man personeel overgedragen aan mijn opvolger, Michel Croisé. 
We zijn van tweehonderdduizend euro omzet in 1969 naar vijfhonderd 
miljoen in 2013 gegaan. De laatste jaren stagneert die groei wel, want 
heel Nederland stagneert, maar we hebben de winkel gezond kunnen 
maken door steeds nieuwe dingen te beginnen en uit te bouwen.’ 

De Kamer: In 1995 werd Van Hecke onderdeel van Sodexo, een Franse 
multinational. De Fransen staan erom bekend dat ze een vrij centralis-

Dit is  
Hans Rijnierse

Geboren op 21 januari 1947 
in Den Bosch

1964 – 1966 
Hoge Hotelschool Maastricht 

1966 – 1968 
Militaire dienst (Landmacht)

1969 
Manager cateringbedrijf  
Van Hecke 

1988 
Algemeen directeur Van Hecke

1995 
Overname Van Hecke  
door Sodexo Alliance 

2006 
CEO Sodexo Benelux 

2013 
Officier in de Orde van  
Oranje-Nassau 

2014 
Non-executive chairman 
Sodexo Nederland
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tische aansturing hebben. Hoe ging dat met een ondernemer als u? 
Rijnierse: ‘Dat was even wennen. Qua cultuur, qua benadering. Ik 
dacht ook: over een jaar is het gedaan met die samenwerking, maar 
het is naadloos verlopen. Zij waren blij met ons, wij waren blij met 
hen. Frankrijk doet een aantal dingen met een andere visie dan andere 
Europese landen. Maar de Fransen respecteren ook wat er in het ver-
leden is gebouwd en gemaakt. Ik dacht dat ze het raar zouden vinden 
dat mijn vrouw bij mij werkte, maar ze zijn er nooit over begonnen. Ze 
zagen dat het goed werkte.
‘Ik heb een paar keer tegenover ze gestaan en gezegd dat ik bepaalde 
zaken maar niets vond, dat ze dat zelf maar moesten doen. Dat was 
een beetje eigenwijs, maar ik kreeg altijd mijn gelijk en heb het bedrijf 
zo door cruciale momenten heen gesleept. Wereldwijd is Sodexo nu 
de achttiende werkgever met ruim vierhonderdduizend werknemers 
en bijna twintig miljard euro omzet. Het streven is om in 2020 naar een 
miljoen werknemers te groeien. Dat is ongelooflijk.’

De Kamer: Wat is uw succesformule?
Rijnierse: ‘Weten waar je mee bezig bent en hard werken. Dag en 
nacht zijn mijn vrouw en ik aan het sappelen geweest. We waren altijd 
bereikbaar. Met uitzondering van stages heb ik mijn hele leven maar 
één werkgever gehad en daar ben ik buitengewoon dankbaar voor. 
Dat is het succes van Sodexo. Wij zijn een bedrijf dat voor een groot 
deel door mensen van binnen wordt geleid. Mijn opvolger is een man 
die al twintig jaar bij Sodexo werkt en nu deze kans krijgt.’ 

De Kamer: Wat is uw motto?
Rijnierse: ‘DD en BB. Dapper doorbijten en blij blijven. Ik ben iemand 
van pats pats pats. Niet altijd duizenden details erbij halen, maar snel 
doorgaan.’

De Kamer: Wat kunnen bestuurders in Nederland leren  
van ondernemers?
Rijnierse: ‘Bestuurders roepen voortdurend tegen bedrijven dat ze 
moeten innoveren. Maar zelf doen ze het onvoldoende. Het politieke 
systeem is niet goed. We hebben een rijk land, maar het economisch 
perspectief op de middellange termijn is niet goed. Waarom houd je 
het eigen democratische systeem niet eens tegen het licht?
‘We hebben in dit land met bijna zeventien miljoen inwoners twaalf 
partijen in de Tweede Kamer en honderden partijen in de gemeenten. 
Dat aantal neemt alleen maar toe. In veel gemeentes zitten er twaalf, 
dertien partijtjes in de gemeenteraad. Dat is chaos-plus. Volkomen 
onbestuurbaar. De kiesdrempel moet worden heroverwogen. We zijn 
altijd een compromissenland geweest. Dat zullen we ook moeten blij-
ven. Maar met zo veel partijen blijven we leuteren over de meest ba-
sale onderwerpen.
‘We hebben iets gecreëerd wat niet sustainable is. In Nederland wordt 
31 uur per week gewerkt. Nergens op de wereld is dat zo weinig. Ner-
gens op de wereld zijn zo veel vakantiedagen als in Nederland. In Ne-
derland hebben we de techniek – het maken van producten – verjubeld, 
mede door het schoolsysteem. Het was 25 procent van ons bruto bin-
nenlands product, nu nog maar 12 procent. Ik vind dat zeer zorgelijk.’

‘Bestuurders 
roepen tegen 
bedrijven dat 
ze moeten  
innoveren, 
maar zelf 
doen ze het 
onvoldoende’



Locatie: Achmea,  
Apeldoorn
Rijnierse: ‘Dit is een prachtig 
pand, waar als je binnenkomt 
de Veluwse duinen op je 
afkomen. Waar kom je dat 
tegen in een gebouw in 
Nederland?’
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De Kamer: Wat moet er de komende jaren gebeuren om  
zakelijk Nederland weer de goede kant op te sturen?
Rijnierse: ‘De huidige generaties groeien op in welvaart. Minder of an-
ders kennen ze niet. Zeker de jeugd niet. Ik heb daar geen medelijden 
mee. Mensen moeten stoppen met piepen, we zullen moeten wennen 
aan minder, zeker als je een niet-bestuurbaar geheel hebt. We hebben 
een prachtig land, alleen hebben we het niet beheerd. 
‘Om mensen weer aan het werk te krijgen, moet het werk er ook zijn. 
In Rotterdam komt er nauwelijks een bedrijf bij. Dit land staat stil.’ 

De Kamer: Hebben mensen te veel rechten, waardoor ze  
die mentaliteitsverandering niet pakken? 
Rijnierse: ‘We blijven maar praten over die cao’s: 2 procent, 3 procent,  
4 procent. Dat geld is er op termijn niet! Een voorbeeld: we hebben hon-
derdduizenden niet-Nederlanders aan het werk in Nederland. Dat werk 
wordt door een deel van de Nederlandse bevolking niet meer op prijs ge-
steld. Die doen dat liever niet meer. Wij hebben een grote fout gemaakt 
door handarbeid als tweederangs te bestempelen. Gevolg daarvan is dat 
iedereen naar pretstudies gaat. Daar zitten we niet op te wachten. We 
hebben handarbeidkrachten nodig. In Duitsland is iemand die een vak 
beheerst een Meister, die wordt gewaardeerd. Dat hebben wij verkeerd 
gedaan, ook met opleidingen. Die arbeidsplaatsen kunnen we creëren, 
maar het werk ook doen, is een tweede. De komende tien jaar zie ik als 
een risico. Ik hoop dat ik ongelijk krijg, dat ik te somber ben geweest.’

De Kamer: Waar innoveert Sodexo, zodat het zijn mooie positie  
in het Nederlandse en internationale bedrijvenlandschap behoudt? 
Rijnierse: ‘We blijven ons aanbod verbreden. Acht jaar geleden bestond 
de omzet van Sodexo alleen maar uit catering. Van de vijfhonderd mil-
joen omzet die we nu jaarlijks maken, is nog maar 60 procent catering. 
De overig 40 procent bestaat uit andere diensten. Waren wij alleen bij 
catering gebleven, dan was het met ons minder goed gegaan.’ 

De Kamer: Hoe kijkt u aan tegen het zogenaamde nieuwe werken? 
Rijnierse: ‘Ik ben een groot tegenstander van thuiswerken. Dat is niet 
goed voor ons bedrijf. Ten eerste eten werknemers niet meer bij ons be-
drijf, ten tweede heeft iedereen sociale controle nodig. Het is belachelijk 
dat mensen elkaar een mailtje sturen, terwijl ze maar een of twee kamers 
van elkaar af zitten. Het is belangrijk dat je elkaar in de ogen kijkt en met 
elkaar praat. Thuiswerken wordt een handicap. Je gaat al gauw vlug een 
boodschap doen, even de kinderen ophalen. Nederland slaat een beetje 
door in dat nieuwe werken. Ineens moet het overal worden ingevoerd.’ 

De Kamer: Wat wordt de grootste uitdaging voor Sodexo?
Rijnierse: ‘We zijn een van de grootste familiebedrijven qua werk-
nemers. Wij zijn baas in eigen huis. Die onafhankelijkheid is een groot 
goed. Het is goed voor de continuïteit. Als het management het goed 
doet, blijven wij een onafhankelijk bedrijf en gaan wij op naar een 
miljoen medewerkers in 2020. Heel belangrijk is dat je een ploeg ach-
terlaat die deel van je succes is. Ik heb er vertrouwen in dat dit team in 
deze vervangingsmarkt tot ontwikkeling of nieuw beleid kan komen. 
Maar ze zullen het niet makkelijk krijgen.’ 

‘Ik ben een 
groot tegen-
stander van 
thuiswerken. 
Dat is niet 
goed voor 
ons bedrijf’



Sodexo

OMZET: 18,4 MILJARD EURO (2013)

MEDEWERKERS: 428.000

HOOFDKANTOOR: ISSY-LES-MOULINEAUX, FRANKRIJK

-  Het Franse Sodexo werd in 1966 opgericht en is in Nederland vooral  
bekend vanwege de (bedrijfs)catering en drank- en snoepautomaten. 

–  Sodexo is actief in 80 landen en staat op de 18de plaats van grootste 
werkgevers ter wereld. 

–  De Fransman Pierre Bellon is oprichter en voorzitter van het bedrijf. 
Zijn landgenoot Michel Landel is CEO. Hans Rijnierse is voormalig CEO  
van Sodexo Benelux.



Jurriën Koops, Algemene Bond Uitzendondernemingen

‘ Mijn motto is:  
wind tegen,  
stroom mee’

‘In mijn rol als directeur bij de ABU hebben we de stroom mee. Onze 
arbeidsmarkt gaat fundamenteel veranderen, de flexibiliteit zal eerder 
groter worden dan kleiner, maar hebben we de wind tegen. 
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De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Jurriën Koops: ‘Ik ben geboren op de Veluwe en ben opgevoed in een 
streng gereformeerd gezin. Het geloof heb ik nog steeds, maar het 
kerkelijke ben ik kwijtgeraakt. Ede, waar ik woonde, wilde ik zo snel 
mogelijk verlaten – wat ik op mijn achttiende dan ook meteen heb ge-
daan. Ik ben economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gaan 
studeren en dat was een schot in de roos. Het kiezen van iets dat ik 
echt leuk vond, heeft me gemaakt tot wie ik ben. Wat mij ook heeft 
gevormd, is dat ik rond mijn dertigste in korte tijd een van mijn ouders 
en mijn beide schoonouders ben verloren.’

De Kamer: Vanwaar die liefde voor economie?
Koops: ‘Omdat ik op de middelbare school een docent had die leuk 
economie gaf. Het was crisis en mijn leraar kwam met krantenartike-
len daarover, en die las ik graag. Ik vond het leuk dat je met dingen in 
de actualiteit bezig kon zijn. Vooral de politieke kant van de economie 
sprak me aan. De laatste jaren van mijn studie deed ik aan de faculteit 
politicologie onderzoek naar economische cycli.’

De Kamer: In 1991 belandde u bij de vakbond. Wat had u daar te zoeken?
Koops: ‘Ik werd gestimuleerd door de politieke vraagstukken die zijn 
verbonden aan de arbeidsmarkt. Het is een goede leerschool geweest; 
ik werd in het diepe gegooid. Bij de vakbond moet je leren om mensen 
in beweging te krijgen, om te presenteren, te staan voor je zaak en een 
sterk verhaal te houden. Inhoudelijk vond ik het ook een boeiende tijd. 
De vakbond zit in het hart van de polder en er speelden in die periode 
belangrijke onderwerpen.’

Directeur Algemene Bond Uitzendondernemingen
Jurriën Koops 

‘ Ik wil iets doen aan 
de vooroordelen 
tegen ouderen’

Na het CNV en uitzendbureau Start kwam Jurriën Koops in 2002 terecht bij de 
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), waar hij sinds januari 2014 
algemeen directeur is. De Kamer praat met hem over de vakbeweging, branche-
organisaties, de arbeidsmarkt en het Nederlandse bedrijfsleven. ‘Ondernemers 
zijn steeds minder de ondernemers zoals we die uit het verleden kennen.’
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De Kamer: Wat was de kracht van het CNV begin jaren negentig?
Koops: ‘Het CNV liet vanuit een christelijke visie een eigen geluid ho-
ren en maakte ook andere keuzes dan de FNV. Dat vond ik krachtig. 
Niet op het achterrekje van de fiets, maar zelf op de fiets stappen. Maar 
ook toen al was het CNV erg met zichzelf bezig. Er was en is een voort-
durende discussie over visie en structuur.’

De Kamer: Daarna ging u de uitzendbranche in.
Koops: ‘Ik hield me bij de vakbond vooral bezig met de arbeidsmarkt en 
het organiseren van werk-naar-werk: bijvoorbeeld mensen in ontslagsi-
tuaties of seizoensarbeiders aan het werk houden. We kwamen veel in 
contact met uitzendbureaus, vooral met Start. Bij dat bedrijf ging ik min 
of meer hetzelfde doen. Een goed voorbeeld is de Efteling, toen nog 
zonder winteropenstelling maar met werknemers die het in dat seizoen 
wilde behouden. Je kunt mensen niet vragen om in oktober hun baan 
op te zeggen en ze dan in april weer terughalen. Het is de uitdaging om 
deze mensen ook in de tussentijd aan het werk te houden. Dat is ook een 
voorbeeld van werk-naar-werk. 
‘Na drie jaar bij Start ben ik benaderd door de ABU, de branchevereni-
ging voor uitzendondernemingen. De ABU bewaakt een keurmerk en 
organiseert 70 procent van de uitzendmarkt. Daarnaast lobbyt de ABU 
voor de erkenning van wat wij als branche doen. Waar het uitzenden in 
de jaren vijftig en zestig werd verketterd, volgde in de jaren zeventig en 
tachtig acceptatie en in de jaren negentig erkenning, in de vorm van de 
Flexwet. Na de erkenning is nu de fase aangebroken van waardering 
voor onze rol in het laten functioneren van de arbeidsmarkt en van 
ondernemers. Via de lobby moet deze rol verder worden bekrachtigd.’

De Kamer: Welke rol ziet u weggelegd voor de vakbonden bij  
de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden?
Koops: ‘Ik heb soms het idee dat de vakbonden denken dat het water 
naar boven stroomt. Ze moeten accepteren dat de arbeidsmarkt er 
nu – en zeker over tien jaar – fundamenteel anders uitziet. Dat bete-
kent dat niet iedereen meer in sectoren werkt, terwijl vakbonden nog 
steeds in die termen denken. Ook het vaste contract, dat pas honderd 
jaar bestaat, is niet meer heilig, al blijft de groep die een dergelijk con-
tract heeft wel een belangrijke stroom op de arbeidsmarkt. Ook moe-
ten vakbonden van het geloof af dat iedereen in een cao moet.’

De Kamer: Wat zijn dan die veranderingen?
Koops: ‘Uit cijfers van UWV blijkt dat van de mensen die werkloos 
worden en weer een baan vinden, de helft aan de slag gaat in een 
andere sector dan waar ze vandaan komen. Van alle arbeidscontrac-
ten is 30 procent op een flexibele manier ingevuld, de zzp’ers vormen 
een sterk groeiende groep. Ik denk dat de groep die een zzp-bestaan 
en een arbeidsrelatie combineert, belangrijk gaat worden. Maar als 
je beide geldstromen in een pensioen wilt stoppen, kan dat niet. Dat 
geeft aan dat nieuwe vormen van arbeidsrelaties nog niet goed pas-
sen in ons systeem en dat er op dit vlak nog veel werk te verzetten is.’

De Kamer: Welke rol speelt u?
Koops: ‘Uitzendbureaus meten de temperatuur van de economie op 
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dit moment – en daarmee hoe het over ongeveer een jaar op de ar-
beidsmarkt gaat. De ruim vijfhonderd aangesloten bedrijven zijn een 
belangrijke leverancier voor de flexschil van bedrijven. Daar is het 
patroon vrij traditioneel: als de economie een klein beetje aantrekt 
wordt dat eerst met eigen personeel opgevangen. Vervolgens wordt 
de flexschil vergroot in de vorm van zzp’ers en uitzendkrachten. Trekt 
het daarna nog wat verder aan, dan nemen ze weer mensen in vaste 
dienst. Wij hebben altijd twee rollen: als leverancier van flexibiliteit en 
als belangrijke toegang tot de arbeidsmarkt.’

De Kamer: Hoe gaan jongeren om met het feit dat ze geen  
vaste baan krijgen?
Koops: ‘Jongeren hebben een ander carrièreperspectief dan wij. Wij 
beschouwen het perspectief nog vooral als verticaal, terwijl jongeren 
veel horizontaler denken. Ze willen veel kennis en ervaring opdoen, 
veel verschillende organisaties zien en wendbaar zijn. Als het ze niet 
aanstaat, zijn ze zo weer weg. Ze hebben veel behoefte aan feedback 
om zichzelf te verrijken.
‘Jongeren accepteren een flexibel contract als iets dat bij de tegen-
woordige arbeidsmarkt hoort. Maar omdat ze veel verschillende werk-
gevers krijgen, passen jongeren niet meer bij het arbeidsmarktconcept 
van nu. Pensioenen zijn niet meer toegesneden op hoe loopbanen zich 
ontwikkelen. Als je drie jaar zzp’er bent geweest, zit je met een groot 
pensioengat. Dat moet en kan anders. Belangrijk is dat je de werkende 
centraal stelt. Een werkende moet los van sector, leeftijd of contract 
worden gezien. Probeer creatiever over dat soort concepten na te den-
ken, zodat het makkelijker wordt om met geld te schuiven tussen ver-
schillende doelen, zoals pensioen, huis en zorg.’

De Kamer: Wat moeten jongeren gaan studeren?
Koops: ‘Jongeren zou ik vooral willen adviseren een studie te kiezen 
die dicht bij henzelf en hun talent staat. Maar ze moeten wel door de 
studie heen kijken naar het perspectief op de arbeidsmarkt, want er 
zijn te veel richtingen waarvan het arbeidsperspectief beroerd is. Ou-
deren zou ik adviseren een uitzendbureau binnen te stappen, die zijn 
ook gespecialiseerd in deze leeftijdgroep. Het probleem van vijfen-
vijftigplussers op de arbeidsmarkt is moeilijk op te lossen, maar dat 
ligt volgens mij minder bij de ouderen dan bij de vooroordelen die er 
bestaan bij bedrijven en de overheid. Wat mij verbaast, is dat de top-
200 van meest invloedrijke Nederlanders voor 75 procent bestaat uit 
vijftigplussers. Dan moet het toch lukken om de hele groep aan het 
werk te helpen? De vooroordelen zijn zo hardnekkig dat ik het liefst 
iets zou doen aan het bestrijden daarvan. Binnen de ABU hebben we 
de afgelopen jaren ook een paar ouderen aangenomen. Je moet het 
gewoon doen.’

De Kamer: Wat denkt u als baas van een brancheorganisatie:  
zijn bedrijven in de crisis meer met elkaar gaan samenwerken?
Koops: ‘Steeds meer vormen bedrijven netwerkorganisaties die sa-
men projecten uitvoeren, waarbij ze soms mensen inhuren op basis 
van een traditioneel dienstverband, maar vaak ook flexwerkers en 
zzp’ers. Digitale ontwikkelingen maken zulke ontwikkelingen makke-

‘Pensioenen 
zijn niet meer 
toegesneden 
op hoe loop-
banen zich 
ontwikkelen’



Locatie: Café-restaurant 
Dauphine, Amsterdam
Koops: ‘In mijn studententijd begon 
Amsterdam op deze plek, als ik 
met de trein vanuit Ede naar de 
hoofdstad afreisde. Dauphine is een 
symbool voor het nieuwe onder-
nemen, de nieuwe arbeidsmarkt en 
het nieuwe werken.’
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‘ Ondernemers 
worden  
te vaak  
hinderlijk  
in de weg  
gelopen  
door de  
overheid’

lijker. Wat betekent het voor het concept werk als Lego-blokjes straks 
niet meer uit de winkel komen, maar uit je 3D-printer? Creatieve des-
tructie zal nooit tot minder, maar juist tot meer banen leiden. Het wor-
den wel andere banen en ze worden internationaler georganiseerd. 
De kunst is om aan te haken.’

De Kamer: Hoe staat het Nederlandse bedrijfsleven ervoor?
Koops: ‘Het bedrijfsleven is voor mij het kloppend hart van de arbeids-
markt, maar ondernemers worden te vaak hinderlijk in de weg gelopen 
door de overheid. Ik heb gemerkt dat je ondernemers de ruimte moet 
geven om hun ondernemingen te laten groeien. Binnen bepaalde ka-
ders natuurlijk. Ondernemers kunnen op die manier veel betekenen in 
het realiseren van werk. Als de portefeuille van een zzp’er overloopt, 
neemt hij niet iemand aan, maar gaat hij naar een andere zzp’er. Dat is 
niet omdat hij niemand wil aannemen, maar omdat we dat met elkaar 
zo ingewikkeld hebben gemaakt. Ondernemers zijn steeds minder de 
ondernemers zoals we die uit de afgelopen decennia kennen. De ko-
mende tien jaar zullen werknemers steeds ondernemender worden, 
terwijl ondernemers steeds meer werkgeverstaken uit handen gaan 
geven, bijvoorbeeld aan een uitzender of payroller.’

De Kamer: Wat kunnen ondernemers leren van de politiek?
Koops: ‘Ondernemers moeten soms even tot tien tellen. Ze zijn heel 
oplossingsgericht, maar niet elk probleem kan direct worden opgelost. 
Soms vergt een oplossing iets meer denkwerk, draagvlak en concessies.’

De Kamer: Wat kan de politiek leren van ondernemers?
Koops: ‘Problemen oplossen in plaats van bepraten. Politici zouden 
niet in regels moeten denken en problemen niet altijd te lijf moeten 
gaan met nog meer regels. De overheid moet ten eerste bedenken of 
het een probleem is dat ze zelf moet oplossen of dat de markt dat doet. 
In Nederland maken we wel de regels, maar hebben we geen hand-
havingsmentaliteit. Daarom verzanden we in het moeras van regel op 
regel op regel. Dat is iets wat de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven 
echt frustreert.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Koops: ‘Wind tegen, stroom mee. In mijn rol als directeur bij de ABU 
hebben we de stroom mee. Onze arbeidsmarkt gaat fundamenteel 
veranderen, de flexibiliteit zal eerder groter worden dan kleiner, maar 
we hebben de wind tegen. Er is veel discussie over flexibiliteit. Maar 
ook als de wind tegen is, kun je een vlieger behoorlijk oplaten.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Koops: ‘Ik hoop dat mijn kinderen een mooie toekomst krijgen en dat 
ze zichzelf kunnen worden. Daar bied ik ze de omgeving voor zoals ik 
die zelf ook heb gehad. Als ik er straks niet meer ben en mijn kinde-
ren hun ogen dicht doen en even teruggaan, hoop ik dat zij hetzelfde 
warme gevoel krijgen dat ik krijg als ik aan vroeger denk. Zakelijk zou 
ik het heel mooi vinden als we de arbeidsmarkt een stukje eerlijker, 
opener en beter kunnen maken, zodat we die exclusieve arbeidsmarkt 
die we nu hebben, een stukje inclusiever maken.’



ABU

DE ABU IS DE BRANCHEORGANISATIE VOOR DE UITZENDMARKT

AANTAL WERKNEMERS: CIRCA 30

HOOFDKANTOOR: LIJNDEN

-  De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de brancheorganisatie 
voor de uitzendmarkt. 

–  Naast het vertegenwoordigen van de belangen van uitzendondernemingen, 
treedt de ABU op als vertegenwoordiger van de uitzendbranche, als 
verstrekker van informatie, advies en dienstverlening aan leden en als 
aanbieder van informatie aan derden. 

–  In 2014 volgde Jurriën Koops Aart van der Gaag op als algemeen directeur.





Titia Siertsema, Uneto-VNI

‘ Mijn motto is: 
ik moet het uit 
kunnen leggen’

‘Als ik een idee niet kan uitleggen, ligt het aan mij. Het zijn niet de anderen 
die het niet snappen, maar ik die er zelf nog eens over moet nadenken.’
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De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Titia Siertsema: ‘Ik heb veel meegekregen van mijn ouders en het ge-
zin waarin ik ben opgegroeid. Hard werken en inzet tonen, maar ook 
belangstelling en respect voor een ander. Wat ik nu zelf uitdraag is: 
nooit direct oordelen. Iemand heeft altijd een motivatie om iets te vin-
den, al ben je het er niet mee eens.’
 
De Kamer: Hoe zag uw thuissituatie eruit?
Siertsema: ‘Ik ben de oudste van drie kinderen. Mijn moeder zorgde 
voor ons in een tijd waarin er geen internet of mobiele telefoons waren 
en in ons geval ook geen auto. Mijn vader was zeeman en dus vaak 
maanden van huis. Als hij thuis was, haalde hij me van school en had 
hij aandacht voor me. Op een gegeven moment besloot hij te stoppen 
als zeeman. Ik vind het bijzonder dat hij mijn moeder toen de kans heeft 
gegeven te gaan werken, een unicum in die tijd. Ze is de politiek inge-
gaan en schopte het tot fractievoorzitter van de VVD in Groningen. Ik 
kreeg het functioneren van zo’n partij mee, want er werd thuis ook ver-
gaderd. Daar heb ik gevoel en interesse voor politiek aan overgehou-
den. Mijn ouders zijn naast hun werk altijd actief geweest in besturen, 
dat geldt ook voor mij. Die kennis kun je in dienst stellen van anderen.’
 
De Kamer: Daarna ging u studeren in Groningen?
Siertsema: ‘Ik studeerde econometrie in Groningen. Op de universi-
teit ontdekte ik wat vriendschappen zijn, hoe je verbindingen legt met 
mensen en hoe je zaken organiseert. De drive om te tonen dat ik meer 
kan dan er misschien van me werd verwacht – bijvoorbeeld door in 
een commissie te komen waarvan gezegd werd dat er geen meisjes in 

Voorzitter Uneto-VNI
Titia Siertsema

‘ Een goede bestuurder 
gaat soms boven het 
bedrijfsbelang staan’

Sinds begin 2013 is Titia Siertsema voorzitter van een van de grootste 
werkgeversorganisaties van Nederland: Uneto-VNI, de brancheorganisatie voor 
installatietechniek en de technische detailhandel. Met De Kamer praat ze over 
haar studententijd, over innovatie, en over de verschillen tussen bestuurders 
en ondernemers. ‘Je moet weten hoe ondernemers eten, drinken en ademen.’
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thuishoren – had ik toen al. Ik werd actief in de JOVD, waar ik leerde 
hoe politiek werkt. Gaandeweg besloot ik dat ik naast cijfers ook met 
mensen wilde werken, dus ben ik overgeschakeld op bedrijfsecono-
mie. Na mijn studie heb ik Groningen en de politiek verlaten. Ik ben 
mijn loopbaan begonnen bij Shell in Den Haag. Vanuit Shell ben ik bij 
de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Assen geplaatst, als control-
ler. Toen ben ik met een klein tussenstapje bij de gemeente Groningen 
bij verschillende energiebedrijven terechtgekomen, ook als controller. 
Bedrijven werden overgenomen en we namen zelf ook bedrijven over. 
Langzaam ben ik naar een leidinggevende functie en het manage-
mentteam geschoven. Daar merkte ik hoe leuk leidinggeven is.’

De Kamer: Vanwaar de overstap naar Uneto-VNI?
Siertsema: ‘Ik was klaar met al dat fuseren bij energiebedrijven. Over 
mijn volgende stap ben ik met diverse mensen gaan praten, onder wie 
voormalig VVD-minister Sybilla Dekker. Omdat ik wat met politiek heb 
en de link kan leggen tussen politiek en bedrijfsleven, vroeg zij of een 
brancheorganisatie niet wat voor me was. Toen ben ik om me heen 
gaan kijken. Toevallig fuseerden Uneto en VNI, waarbij grote cultuur-
verschillen moesten worden overbrugd.’

De Kamer: Wat voor branche vertegenwoordigt Uneto-VNI?
Siertsema: ‘De installatiesector draait een omzet van elf miljard euro 
en biedt werk aan honderdtwintigduizend mensen. Van hen werkt 
circa 90 procent bij een installateur, die bij Uneto-VNI is aangesloten. 
Zowel de heel grote bedrijven – Imtech, Cofely – als familiebedrijven, 
mkb’ers, en zzp’ers zijn lid. In de technische detailhandel zijn tien grote 
retailers actief naast een honderdtal kleine zelfstandigen met een om-
zet van vier en een half miljard.’
 
De Kamer: Waar zit de innovatie in de branche van Uneto-VNI?
Siertsema: ‘Niet zozeer in de producten, maar in het toepassen van de 
producten en nieuwe technieken. De laatste jaren is er veel innovatie 
in de combinatie van technieken. Voor energiebesparing kijken we niet 
alleen meer naar de cv-ketel en de verwarming, maar ook naar de 
ventilatie, de schil van de woning en naar slimme manieren voor het 
opwekken en het tijdelijk opslaan van energie. Ict is daarbij een be-
langrijke verbindende schakel geworden. De sector is productgericht, 
maar klantgerichtheid wordt steeds belangrijker. Bijvoorbeeld dat in-
stallateurs proactief schoolbesturen benaderen met vragen als: hoe 
warm het moet zijn, wanneer de vakanties zijn, wanneer er ’s avonds 
wordt vergaderd en of het gebouw nog voor andere zaken wordt ge-
bruikt, en dan spreken we een contract voor tien jaar af. Daardoor kan 
de conciërge zijn tijd in andere taken steken, wordt de energierekening 
lager en weet de gebouwbeheerder voor de looptijd van het contract 
exact waar hij aan toe is. En als er wat is kan de installateur worden 
gebeld. Sterker nog: die gaat monitoren op afstand. Voordat de school 
in de gaten heeft dat de ketel is uitgevallen, staat hij al op de stoep.’
 
De Kamer: Wat merken we daar thuis van?
Siertsema: ‘Thema één is energiebesparing. We kunnen bijvoorbeeld 
gebruikmaken van een energiezuinige cv-ketel, maar we kunnen ook 

Dit is  
Titia Siertsema

Geboren op 14 maart 1957  
in Groningen

1975 – 1982 
Bedrijfseconomie 
Rijksuniversiteit Groningen

1982 – 1985 
Finance trainee Shell

1985 – 1988 
Management trainee  
Nederlandse Aardolie 
Maatschappij

1988 – 1990 
Beleidsmedewerker  
gemeente Groningen

1990 – 2002 
Verschillende leidinggevende 
functies (rechtsvoorgangers 
van) Essent en Eneco

2002 – 2012 
Algemeen directeur  
Uneto-VNI

2013 – heden 
Voorzitter Uneto-VNI
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minder afhankelijk worden van energieleveranciers door zelf energie 
op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. Ict en elektronica kun-
nen van alles op afstand regelen: bijvoorbeeld verwarmingen in- en 
uitschakelen en anticiperen op het weer. Ten tweede gaat slimme in-
stallatietechniek een grote rol spelen in het langer thuis wonen. Wij 
kijken ook naar de meest voorkomende ziektes en ongemakken op 
oudere leeftijd – dementie, slecht geheugen, slecht zicht, aandoenin-
gen aan de luchtwegen en eenzaamheid – en gaan daarmee aan de 
slag. Bij beginnende dementie gaan mensen dwalen door hun eigen 
huis. Dat kan worden opgelost door deuren zo te laten opengaan dat 
je automatisch de goede route loopt. Als de badkamer op de gang uit-
komt, moet de deur openzwaaien naar de voordeur, zodat je die kant 
niet opgaat, maar automatisch de kant van de huiskamer weer vindt. 
Het vervelende is dat de draairichting van deuren vastligt in het Bouw-
besluit. Met dat soort ogenschijnlijk simpele dingen zijn wij als sector 
bezig. Wij vinden het een taak van de branchevereniging om de kennis 
daarover naar ons toe te halen: hoe ziet de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning eruit, hoe ziet de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
eruit, hoe werkt de gemeente en hoe zit het budget in elkaar?’
 
De Kamer: Bent u meer bestuurder of ondernemer?
Siertsema: ‘Bestuurder. Ik kan mensen overtuigen en meekrijgen met 
een idee. Een ondernemer beslist voor zichzelf en loopt daarmee zelf 
risico. Een bestuurder heeft een eigen mening, maar zal altijd naar de 
rest van het bestuur en dus de leden moeten luisteren.’
 
De Kamer: Wat heeft u het meeste moeten leren?
Siertsema: ‘Geduld hebben en mensen de kans geven om ergens over 
na te denken. Vaak heb je als managementteam al een complete oplos-
sing in gedachten, maar als je mensen daarmee voor het eerst confron-
teert, moet je ze de tijd gunnen om er ook over te kunnen nadenken.’
 
De Kamer: Wat zouden ondernemers van bestuurders kunnen leren?
Siertsema: ‘Ze zouden kunnen leren dat draagvlak soms heel belangrijk 
is. Veel ondernemers hebben een idee en gaan daarvoor. Daar bewon-
der ik ze om en dat maakt dat ze verder komen. Een goede bestuurder 
gaat wel eens boven het belang van het bedrijf staan, om zo de hele 
bedrijfstak te begunstigen. Ondernemers zouden ook iets verder vooruit 
moeten kijken. Andersom zouden bestuurders wat van de gedrevenheid 
en het doorzettingsvermogen van ondernemers kunnen overnemen.’
 
De Kamer: Ziet u een grote afstand tussen bestuurders en ondernemers?
Siertsema: ‘Ik maak me wel zorgen over de afstand tussen politiek en 
ondernemers. Onder volksvertegenwoordigers in de Eerste en Twee-
de Kamer zijn maar weinig mensen met een ondernemersachtergrond 
of die met ondernemers te maken hebben gehad. Je moet weten hoe 
ondernemers eten, drinken en ademen.’
 
De Kamer: Welke ondernemer kunt u bijzonder waarderen?
Siertsema: ‘Ik heb veel respect voor ondernemers die keuzes durven 
te maken. Bijvoorbeeld die klein zijn gestart en uiteindelijk groot zijn 
geworden, of voor ondernemers die het bedrijf van hun ouders over-

‘ Bestuurders  
zouden  
wat van de  
gedrevenheid  
en het  
doorzettings-
vermogen van 
ondernemers 
kunnen  
overnemen’



Locatie: Stopera,  
Amsterdam
Siertsema: ‘Hier geven de Nederlandse 
Opera en het Nationaal Ballet voorstel-
lingen. Als ik hier rondloop, kan ik de 
dingen van alledag loslaten. Als de 
deur dichtgaat en het licht uit, kan ik 
genieten van de muziek, van de stem-
men en van het prachtige dat opera mij 
biedt. Het is een stukje vakmanschap 
waar ik van geniet. Het dwingt me mijn 
hoofd leeg te maken, geweldig.’
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nemen en het dan toch anders gaan doen. Op persoonlijk niveau is 
Sybilla Dekker voor mij een voorbeeld, omdat ze het old boys network 
probeerde te openen. Het onderwerp van diversiteit heeft ze voortdu-
rend aangezwengeld – zonder een felle toon aan te slaan. Inmiddels 
beginnen vrouwen elkaar de bal toe te spelen.’
 
De Kamer: Hoe ziet u het Nederlandse bedrijfsleven zich ontwikkelen?
Siertsema: ‘Ik zie veel zoekende bedrijven. Waar liggen de uitdagingen 
straks? Welke route gaan we volgen en wat voor land willen we zijn? 
Er wordt wel eens gesproken van een kenniseconomie. Dat is prima, 
maar niet iedereen zal doorleren. We hebben ook mensen nodig die 
goed zijn met hun handen, en daar zal altijd behoefte aan blijven. Ik zie 
verder dat lokale initiatieven weer zullen worden gewaardeerd. 
‘En er is onbehagen bij ondernemend Nederland omdat de erkenning 
van de politiek er niet altijd meer is. Dat maakt de dialoog moeilijk, 
want uiteindelijk hebben ondernemers en de politiek elkaar nodig.’
 
De Kamer: Wat heeft de crisis betekend voor  
het Nederlandse bedrijfsleven?
Siertsema: ‘De crisis heeft het Nederlandse bedrijfsleven over een 
aantal functies en waarden laten nadenken. Wat is de functie van een 
bank? Moeten ze nu echt geld met geld maken, of zijn daar grenzen 
aan? Hoe groot kun je banken laten worden terwijl overheden daar-
mee risico’s lopen? Hoe gaan we om met onze zorgzame samen-
leving? Ook is er maatschappelijke discussie over bijvoorbeeld over-
gewicht, watergebruik en duurzaamheid op gang gekomen, waarin de 
mening van het bedrijfsleven nu wel wordt gehoord.’
 
De Kamer: Brancheorganisaties hebben het zwaar in Nederland.  
Wat is in uw ogen het verdienmodel dat brancheorganisaties  
moeten hebben om te overleven?
Siertsema: ‘Mijn standpunt is altijd geweest: doen wat leden willen, 
maar ze ook vertellen wat ze zouden moeten willen. Daarover is dis-
cussie. Sommigen zeggen dat de leden alles voor het zeggen moeten 
hebben, anderen zeggen dat leden moeten worden geconfronteerd 
met gevaren en mogelijkheden. In het eerste geval loop je het risico 
dat je alleen over dagelijkse dingen gaat lobbyen. Wij hebben bewust 
ruimte gemaakt voor de ideeën van een groepje koplopers en we zijn 
gaan kijken hoe zij innoveren. Dat pikt de groep erachter op en zo 
krijgt de branche langzaam een innovatief karakter.’
 
De Kamer: Wat is uw motto?
Siertsema: ‘Als ik een idee niet kan uitleggen, ligt het aan mij. Het zijn 
niet de anderen die het niet snappen, maar ik die er zelf nog eens over 
moet nadenken.’
 
De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Siertsema: ‘Voor de mensen in de sector zou ik willen nalaten dat ze 
de erkenning krijgen die ze verdienen, dat je met techniek veel kunt 
bereiken. Daarnaast blijf ik een liberaal, daarom hoop ik dat mensen 
een beetje begrip voor elkaar blijven houden en naar elkaar luisteren. 
Ik heb er moeite mee dat het debat soms ongenuanceerd is.’

‘Sybilla Dekker 
is voor mij een 
voorbeeld, 
omdat ze 
het old boys 
network 
probeerde  
te openen’



UNETO-VNI

–

MEDEWERKERS: CIRCA 65

HOOFDKANTOOR: ZOETERMEER

-  Uneto-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en  
de elektrotechnische detailhandel. 

-  De bedrijven die Uneto-VNI vertegenwoordigt, zijn onder meer werkzaam  
in de woningbouw, utiliteitsbouw, industrie en de infrastructurele sector. 

-  Er zijn ongeveer 5000 leden uit de installatiesector aangesloten en 
ongeveer 1200 uit de elektrotechnische detailhandel. 

-  Titia Siertsema is voozitter van Uneto-VNI.



Cateautje Hijmans van den Bergh, BoerCroon

‘ Mijn motto is:  
volg je passie’

‘Naast mijn baan heb ik altijd veel inspiratie gehaald uit allerlei 
toezichtfuncties, van grote cultuurinstellingen tot beleggingsfondsen. 
Als je vanuit verschillende invalshoeken naar onderwerpen kijkt, 
helpt dat je als mens en blijf je niet in tunnelvisies hangen. Dat kan ik 
iedereen aanraden.’
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De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Cateautje Hijmans van den Bergh: ‘Ik kom uit een hecht gezin, met één 
broer. We groeiden op in Utrecht. We waren nog jong toen mijn vader 
overleed: ik was dertien, mijn broer was elf. Zo’n traumatische erva-
ring kan de familie splijten. Wij zijn er gelukkig vooral hechter door 
geworden; een hecht driemanschap. In zekere zin kom ik dus uit een 
eenoudergezin met een werkende moeder.’ 

De Kamer: Wat deden uw ouders?
Hijmans van den Bergh: ‘Mijn vader was jurist en hoogleraar aan de 
Universiteit Utrecht. Ook mijn moeder was van oorsprong jurist, maar 
tijdens onze kindertijd is ze psychologie gaan studeren. Ze werkte als 
psycholoog bij instellingen en had ook een praktijk aan huis.’ 
 
De Kamer: Speelde geloof een rol in jullie gezin?
Hijmans van den Bergh: ‘Ja en nee. Mijn ouders waren beiden vrijzin-
nig-protestants. Mijn vader remonstrants, mijn moeder doopsgezind. 
Mijn broer en ik zijn als kind niet gedoopt, maar we kwamen wel gere-
geld in de kerk en gingen naar catechisatie. Daar lazen we niet alleen de 
Bijbel, maar ook Jean-Paul Sartre. We spraken over het leven en over 
waar we uit voortkomen. Geloof speelde dus op een heel vrijzinnige 
manier een rol – eerder in algemeen vormende zin.’ 

Voormalig bestuursvoorzitter BoerCroon
Cateautje Hijmans van den Bergh

‘ Ik geloof in leider-
schap dat anderen 
laat schitteren’

Bij haar eerste werkgever stond ze bekend als ‘het meisje van de klassieke 
talen’. Ze gold als ‘bewijs dat ook studenten met die achtergrond in het 
bedrijfsleven kunnen belanden’. Van 2011 tot en met 2013 was Cateautje Hijmans 
van den Bergh bestuursvoorzitter van management en consultancyfirma 
BoerCroon. Zij vertelt De Kamer over haar jeugd, leiderschap, haar liefde 
voor het buitenlandse avontuur en het gebrek aan communicatie tussen 
bedrijfsleven en politiek. ‘We willen in Nederland roomser zijn dan de paus.’
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De Kamer: U hebt klassieke talen gestudeerd in Leiden.
Hijmans van den Bergh: ‘Ik ben een talenmens en ik heb van kinds 
af aan interesse in geschiedenis gehad – dat heb ik van mijn vader. 
Na het gymnasium ben ik eerst een jaar naar Zwitserland gegaan om 
Frans te leren. Ik zag in klassieke talen een studie waarin ik die twee in-
teresses kon combineren. Bovendien heb ik het altijd mooi gevonden 
in andere culturen te kijken. Mijn hoofdvak was uiteindelijk archeolo-
gie. In de zomer ging ik naar Pompeï, of graven in Tiberias.’

De Kamer: Bood de arbeidsmarkt wel perspectief voor zo’n studie? 
Hijmans van den Bergh: ‘Op je achttiende denk je daar nog niet over 
na. Mijn moeder heeft me ongetwijfeld gevraagd of ik wel zeker was 
van mijn keuze, maar ik heb nooit getwijfeld. Ik ben het gaan studeren 
omdat ik het leuk vond. Dat tekent mij wel een beetje.
‘Er ligt tegenwoordig ook meer nadruk op presteren dan in mijn tijd. 
Vanuit de universiteiten en ook vanuit het bedrijfsleven zijn er meer 
prijzen, buitenlandbeurzen en andere stimulansen om excellentie te 
belonen. Ik geloof in positieve prikkels. Belonen werkt beter dan be-
boeten. Een langstudeerboete helpt misschien de outliers, maar het 
haalt het gemiddelde niet omhoog. Je moet halfvol denken, niet half-
leeg. Nu zijn dat soort beloningen vaak nog private initiatieven. Poli-
tiek gezien valt hier nog wel iets te halen, zonder meteen weer een 
hoop administratieve narigheid te creëren.
‘Ik ben net toegetreden tot de raad van toezicht van mijn oude univer-
siteit in Leiden. Het niveau van Nederlandse studenten is behoorlijk 
gemiddeld. De vraag is of dat voldoende is in een globaliserende we-
reld. Nederlandse media wijzen vaak op de zesjescultuur. Het zit meer 
in de mentaliteit dan in het cijfer. Het gaat mij er niet om dat iedereen 
een negen moet halen. Het gaat erom dat je beseft welke mentaliteit 
nodig is om te studeren. De jongere generatie is heel serieus en vooral 
bezig met carrièreplanning – veel meer dan in mijn tijd. De gedachte is 
alleen: wat moet ik doen om iets te bereiken? Terwijl de gedachte zou 
moeten zijn: ik wil iets heel graag en heb de ambitie.’ 
 
De Kamer: Hoe belandde u na uw studie in het bedrijfsleven? 
Hijmans van den Bergh: ‘Op een gegeven moment kwam ik in de uni-
versiteitsraad. Daar ontdekte ik de macht van het geld. Money makes 
the world go round. Dat intrigeerde me. Aan het eind van mijn studie 
volgde ik bij de toenmalige AMRO een zomercursus om te kijken of de 
bankenwereld iets voor mij was. Medestudenten klassieke talen dach-
ten dat het me nooit zou lukken, terwijl ik dacht: waarom niet?
‘Bij Mees & Hope ben ik op die manier ook als uithangbord gebruikt: 
het meisje van de klassieke talen. Het bewijs dat je met letteren ook 
in het bedrijfsleven kunt belanden.’
 
De Kamer: Wat zijn de keerpunten in uw carrière?
Hijmans van den Bergh: ‘Mijn toenmalige baas van Mees vroeg na 
een jaar of vier of ik geen MBA wilde doen. Mees stuurde om het jaar 
iemand, en mijn baas had dat ook gedaan. Ik speelde zelf al met die 
gedachte, dus dat voelde hij feilloos aan.
‘Het was een financieel MBA aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en aan de University of Rochester, vol bètavakken: statistiek, lineair 

Dit is  
Cateautje Hijmans 
van den Bergh
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nu ABN Amro MeesPierson) 

1993 – 1994 
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2002 – 2014 
Partner BoerCroon
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programmeren en economische vakken. Door mijn werk voor de bank 
was ik al gewend met cijfers te werken. Dat kreeg ik steeds beter onder 
de knie en dat maakte me steeds zelfverzekerder. In die MBA-tijd ben 
ik ook mijn huidige partner tegengekomen, een persoonlijk keerpunt. 
‘Na die MBA ben ik voor de bank naar New York gegaan. Beter kon ik 
het niet treffen. Het positieve Amerikaanse denken geeft zo veel nieu-
we energie. Als het niet linksom kan, dan gebeurt het rechtsom. Er zit-
ten ook nadelen aan dat systeem, maar die kracht en onder nemingszin 
hebben me wel de blik gegeven die ik niet had gehad als ik alleen in 
Nederland was gebleven.’ 
 
De Kamer: Hoe kwam u bij BoerCroon terecht? 
Hijmans van den Bergh: ‘Voor ik naar New York ging, speelde het 
vak consultancy al een tijdje door mijn hoofd en tijdens die MBA 
werd het me door docenten verschillende keren aangeraden. Maar 
loyaliteit naar Mees was er zeker. Daarnaast wilde ik graag naar het 
buitenland. Tot een headhunter mij tijdens mijn periode in New York 
benaderde met de vraag of ik niet eens over BoerCroon wilde na-
denken. Ik had geen idee wat BoerCroon was. Ik ben met iemand 
binnen het bedrijf gaan praten die ook een bancaire achtergrond 
had. Uiteindelijk ben ik naar Nederland gevlogen en is de zaak in 
een week beklonken.’ 
 
De Kamer: Als consultant overziet u zowel de publieke als  
de private sector. Wat kunnen ondernemers leren van politici?
Hijmans van den Bergh: ‘Goede politici kunnen heel goed hun stake-
holderveld in kaart brengen. Ze denken na over alle belangen en pro-
beren die ook allemaal te bekijken en te belichten.’ 
 
De Kamer: Wat kunnen bestuurders leren van ondernemers?
Hijmans van den Bergh: ‘Het vak: ondernemend zijn. Lef tonen. Risico 
nemen. Zorgen dat er resultaat komt. Eigenaarschap. Voor de troepen 
uit lopen. Dat vertegenwoordigt ondernemingszin.’
 
De Kamer: Welke eigenschappen zijn succesfactoren voor leiderschap?
Hijmans van den Bergh: ‘Ik geloof in leiderschap dat anderen laat 
schitteren. Ik wil het team vooropstellen en dat ook uitstralen. Er is 
geen leiderschap zonder voorbeeldgedrag. Je kunt nog zulke mooie 
theoretische verhalen houden over hoe het zou moeten, voor een or-
ganisatie is het belangrijk dat je positief leiderschap in je genen hebt 
en het laat zien. Mensen voelen feilloos aan of je echt bent, of ze je 
kunnen vertrouwen en of je ze dekt op het moment suprême.’ 
 
De Kamer: Wiens leiderschap bewondert u? 
Hijmans van den Bergh: ‘Ondernemer Eckart Wintzen bouwde met 
een duidelijke eigen visie zijn bedrijf BSO op. Hij acteerde altijd vol-
gens die eigen visie. Anita Roddick richtte op haar manier The Body 
Shop op en droeg de zaak ook weer over op het moment dat het een 
concern werd. Maar ook de voormalige CEO van ING Jan Hommen, 
die op een krachtige manier het vertrouwen in ING heeft hersteld. 
Het zijn voorbeelden van mensen die een duidelijke eigen koers heb-
ben, maar ook echt zijn.’ 

‘Er is geen 
leiderschap 
zonder  
voorbeeld-
gedrag’



Locatie: Concertgebouw, 
Amsterdam
Hijmans van den Bergh: ‘Je voelt  
de mix tussen historie, ondernemen  
en natuurlijk boven alles muziek.  
Enerzijds luister je intensief naar  
muziek, anderzijds geeft het je de 
mogelijkheid je gedachten te  
laten stromen.’ 
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De Kamer: Wat ziet u nu in het Nederlandse bedrijfsleven?
Hijmans van den Bergh: ‘Nederlandse bedrijven zoeken naar vernieu-
wingen in het eigen businessmodel. De betrokkenen praten met el-
kaar en kijken over de eigen belangen heen om de groei die we nodig 
hebben in de economie terug te krijgen. Het gaat met vallen en op-
staan, maar het houdt bedrijven wel bezig.’ 
 
De Kamer: Denkt de financiële sector voldoende na over vernieuwing?
Hijmans van den Bergh: ‘Die sector heeft het lastig vergeleken met 
een aantal jaren geleden. Er komt steeds meer regelgeving en de 
maatschappelijke roep om genoegdoening voor de schade die is 
aangericht, wordt steeds luider. Dat beperkt de financiële sector. We 
willen in Nederland roomser zijn dan de paus. Op veel gebieden zijn 
we veel strenger dan de Europese regelgeving. De discussie over de 
bonussen is daar een voorbeeld van. Europees ligt het maximum 
aan bonussen tussen de 100 en 200 procent. Bij ons moet dat 20 
procent worden. 
‘De politiek en het bedrijfsleven moeten het echte gesprek voeren, for-
meel en informeel: gezamenlijk dilemma’s aanpakken met hetzelfde 
verantwoordelijkheidsgevoel. Durf te kiezen voor beleid en blijf dat 
pad eens een tijdje volgen.’
 
De Kamer: Welke rol speelt innovatie in onze economie? 
Hijmans van den Bergh: ‘Innovatie moet. Businessmodellen en pro-
ducten zijn eindig. De wereld gaat steeds sneller en de maatschappe-
lijke wens voor dingen verandert. Bovendien gaat van innovatie een 
stimulerende kracht uit. Het geeft energie: een push om samen iets 
nieuws te bouwen. 
‘Kijk naar de financiële sector: bedrijven als verzekeraar InShared en 
onlinebroker BinckBank innoveren niet alleen waar het gaat om pro-
ducten en diensten, maar ook in de manier waarop ze de klant benade-
ren. Maar innovatie ontstaat ook vanuit traditionele partijen. Daar doet 
BoerCroon aan mee met het initiatief ‘Bankiers van de Toekomst’: een 
denktank van zo’n twintig bankiers van verschillende banken, die op 
zoek zijn naar een gemeenschappelijke visie voor de bankier van de 
toekomst.’
 
De Kamer: Wat is uw motto?
Hijmans van den Bergh: ‘Volg je passie. Naast mijn baan heb ik altijd 
veel inspiratie gehaald uit allerlei toezichtfuncties, van grote cultuur-
instellingen tot beleggingsfondsen. Als je vanuit verschillende invals-
hoeken naar onderwerpen kijkt, helpt dat je als mens en blijf je niet in 
tunnelvisies hangen. Dat kan ik iedereen aanraden.’
 
De Kamer: Wat zou u willen achterlaten? 
Hijmans van den Bergh: ‘Probeer alles eruit te halen wat erin zit. Doe 
zo veel mogelijk samen, in alle openheid. Ook de moeilijke dingen. 
‘Ik wil mezelf in de spiegel kunnen aankijken en erkenning krijgen voor 
mijn koers en mijn beslissingen op moeilijke momenten. Verder vind 
ik het belangrijk dat mensen een warm gevoel bij me hebben en bij 
me terechtkunnen. Dat ze met me kunnen lachen. Dat ze me kunnen 
vertrouwen, zowel zakelijk als privé.’

‘Durf te kiezen  
voor beleid  
en blijf dat 
pad eens een 
tijdje volgen’



BoerCroon

–

MEDEWERKERS: CIRCA 450

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM

-  BoerCroon biedt diensten op het vlak van consultancy, corporate 
finance en (interim)management, met name op strategisch niveau. 

-  Cateautje Hijmans van den Bergh gaf tot voor kort samen met 
Maarten Vijverberg en Jos Zandhuis leiding aan BoerCroon.  
Zij werd in 2014 opgevolgd door Eelco Koehoorn en Jos Zandhuis.



Albert Arp, St. Jansdal Ziekenhuis

‘ Mijn motto is: 
work and fun, 
make money’

‘Mijn werkmotto is work and fun, en ik voeg eraan toe: make money. Ik run 
weliswaar een ziekenhuis, maar als ik drie miljoen euro per week uit geef, 
moet er toch zeker 3,2 miljoen binnenkomen. Dat is het goede spel.’
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De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Albert Arp: ‘Ik kom uit een Hilversums middenstandsgezin met hard-
werkende ouders en drie jongere broers. Mijn ouders runden een zo-
geheten Samen Rationeel Verkopen-wagen (SRV), een supermarktje 
op wielen. In de vakanties reed ik mee en leerde ik communiceren met 
klanten. 
‘Ons leven stond voor een groot deel in het teken van sport. Ik was een 
getalenteerd wielrenner en hoorde bij de nationale top. Na vijf jaar 
vwo verliet ik de middelbare school. Ik was zeventien, trainde veel en 
kon aan mijn droom werken: een carrière als professioneel wielren-
ner. Mijn vader was verslaafd aan sport en zag het helemaal zitten: zijn 
zoon in de Tour de France. 
‘Als een van mijn vijf zoons school zou willen opgeven voor een sport, 
zouden mijn vrouw en ik dat niet toestaan. Mijn ouders deden dat wel 
en daar ben ik ze toch erg dankbaar voor. Mijn moeder zei wel – ik zie 
haar nog staan in haar SRV-schort: als het niet lukt als wielrenner, ga dan 
alsnog je best doen. Je kunt goed leren en je hebt een goede babbel.
‘Op mijn twintigste kwam ik tijdens de Ronde van Ierland zwaar ten 
val, vlak nadat ik mijn eerste semiprofcontract had getekend bij de 
Spaanse ploeg Caja Rural. Tijdens de revalidatie bleek mijn rug zo be-
schadigd dat ik een carrière op topniveau kon vergeten. Een crisis. Ik 
ben snel weer naar school gegaan. Via een moederhavo, de heao en 

Bestuursvoorzitter St. Jansdal Ziekenhuis
Albert Arp

‘ Ik wil een bijdrage 
leveren aan een 
goed functionerend 
zorgsysteem’

Tot professioneel wielrenner bracht Albert Arp het door een zware val in de 
Ronde van Ierland net niet. Hij haalde een doctoraal in de bedrijfseconomie 
en werd bestuurder in de zorg. Sinds 2012 is hij bestuursvoorzitter van het 
St. Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk. De Kamer praat met hem over sport, 
nanotechnologie en ethiek. ‘In de sport en de zorg zouden ethische kwesties 
veel eerder moeten worden besproken.’
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een studie economie aan de universiteit heb ik daarna nog een post-
doctorale opleiding internal & operational auditing gedaan.’  

De Kamer: Waarom koos u voor een economische studie?
Arp: ‘Van huis uit kreeg ik het belang van rekenen mee. Wat komt er 
binnen en hoeveel gaat eruit? Geld is een fundament van een bedrijf, 
vanuit die gedachte ben ik bedrijfseconomie gaan studeren. Ik door-
liep de opleiding met gemak, door heel planmatig en gedisciplineerd 
te werk te gaan en doelen te stellen. Zo werk ik nog steeds. Het is de 
discipline die ik heb meegekregen vanuit het wielrennen. Pieken op 
het juiste moment. Visie, discipline en passie.’ 

De Kamer: Het profwielrennen is de laatste jaren overschaduwd  
door dopingschandalen. Was het destijds een probleem?  
Arp: ‘Doping is al meer dan honderd jaar onderdeel van de wielercul-
tuur. Je leeft in een wereld waarin winnen centraal staat. Je moet preste-
ren, als team en als individu. Mijn vrouw, die arts is, vroeg het mij eens: 
als je nou was doorgebroken, als je echt die Tour de France had gereden, 
zou je dan ook epo hebben gebruikt? En eerlijk gezegd denk ik van wel. 
Met de wijsheid van nu, de kennis van een vijfenveertigjarige, zou ik het 
niet doen, maar als je jong bent en leeft om te winnen misschien wel.’

De Kamer: Ziet u overeenkomsten tussen ethiek in de sport en  
ethiek in de zorg?  
Arp: ‘In beide gevallen zouden ethische kwesties veel eerder moe-
ten worden besproken. In de wielersport zou dopinggebruik al in een 
vroeg stadium onder de aandacht moeten worden gebracht bij jonge 
renners en hun gezinnen; in de zorg geldt dat voor het levenseinde 
van mensen. De laatste vijf jaar van iemands leven kosten gemid-
deld ruim vijfhonderdduizend euro. Juist in die laatste jaren doen zich 
steeds meer ethische kwesties voor. 
‘Wil je je heup nog laten aanpassen als je 86 bent? Heeft het voor jezelf 
toegevoegde waarde om je leven met een half jaar te rekken als je 
lijdt aan een ongeneeslijke vorm van kanker? Daarvan zou je zelf iets 
moeten vinden. Het is als bestuurder, dokter of verzekeraar gevaarlijk 
om er een mening over te hebben, maar het zijn vragen die je overval-
len, altijd. Toen mijn moeder heel ziek werd, werd ik geconfronteerd 
met zo’n vraag. Eigenlijk zou je er langer over moeten nadenken. Wat 
gebeurt er als ik straks in de laatste fase van mijn leven zit? Wat gebeurt 
er met mijn gezin? Wat wil ik zelf? Wil ik een punt achter een mooi leven 
kunnen zetten? Ik denk het wel. Het is mooi als je die vraag zelf kunt be-
antwoorden, daarmee moet je niet plotseling worden geconfronteerd.’

De Kamer: Waar begon uw carrière in de zorg?
Arp: ‘Dat was bij de rechtsvoorganger van wat nu zorgorganisatie 
Beweging 3.0 is. Ik was vijfendertig en had als directeur de moed om 
te zeggen: ik wil bestuurder worden en ik kan het. Dat vertrouwen 
heb ik gekregen. Als bestuurder – en later bestuursvoorzitter – heb ik 
bewust gekozen voor een focusstrategie. Ik heb veel fusies gedaan en 
een opvallende organisatie neergezet. We groeiden naar zesduizend 
medewerkers. Een gerichte strategie succesvol doorvoeren gaf de or-
ganisatie waarde.’ 
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De Kamer: Sinds 2012 bent u bestuursvoorzitter van het St. Jansdal 
in Harderwijk, een ziekenhuis met bijna tweeduizend medewerkers. 
Waar maakt u het verschil?
Arp: ‘St. Jansdal is een ziekenhuis dat zich richt op patiënten uit de 
regio: de Veluwe en de polder. Mijn voorganger had in 2011 al een plan 
uitgezet om te fuseren met een groot ziekenhuis in de regio. Dat be-
sluit hebben wij met het stafbestuur teruggedraaid. Ik heb er bewust 
voor gekozen zelfstandig te blijven en sterker te worden als middel-
groot, regionaal community-ziekenhuis.
‘Aan die eigenzinnige koers houden we vast. Samenwerken met zie-
kenhuizen uit de regio is goed, maar voegt weinig toe, omdat het 
soortgelijke ziekenhuizen zijn. Ik zoek juist samenwerking met echte 
toppers, zoals het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en UMC 
Utrecht – instituten die waarde toevoegen. We blijven een regionaal 
ziekenhuis en worden toch sterker. Game change is een te grote term, 
maar we veranderen de spelregels wel een beetje. Er schuilt geen lo-
gisch verhaal achter de fusiedrift in Nederland. Er is veel bewijs dat 
fuseren niet werkt. Het gaat toch om het beste ziekenhuis, niet het 
grootste? Luister naar burgers en patiënten.’

De Kamer: Biedt Nederland daartoe voldoende ondernemingsvrijheid?   
Arp: ‘We moeten in ziekenhuizen niet de kant op van bestuurlijke ak-
koorden. We moeten niet doorslaan in bureaucratie en regeltjes die 
ondernemerschap alleen maar moeilijker maken. 
‘Nederland is een innovatief en veerkrachtig land. We staan wat betreft 
innovatie in de top-5 van de wereld. De regio Eindhoven is de innova-
tiefste ter wereld. Juist omdat Nederland zo goed staat aangeschre-
ven, moeten we ervoor waken dat we met al ons politieke geregel 
innovatie en ondernemerschap doodslaan. Investeer in de toekomst. 
In goede mensen, maar ook in ontwikkeling. En vier successen, net 
als in de sport.’

De Kamer: Hoe ziet u dat voor zich?  
Arp: ‘Van de politiek verwacht ik niet veel. Die moet faciliteren en 
vooral niet organiseren. Ik zie eerder een grote organiserende rol weg-
gelegd voor de verzekeraar. De patiënt, de burger, wil meer transpa-
rantie. Als we het wantrouwen vanuit de sector naar de verzekeraar 
kunnen wegnemen, kunnen we het systeem met meer transparantie 
verbeteren. Daarnaast zitten zij op de big data, waardoor nieuwe op-
lossingen mogelijk worden.
‘Ik kijk elke zondagavond even op ZorgkaartNederland. Wat is er afge-
lopen week geschreven over mijn ziekenhuis? Er zijn zeventien miljoen 
eigenaren van ziekenhuizen: alle mogelijke patiënten. Die willen hun 
verhalen kwijt. Er komen een cultuur en een generatie op ons af die 
het niet meer pikken als er niet wordt geluisterd. We moeten de tijd 
nemen om de dialoog aan te gaan. Meer transparantie, vertrouwen en 
samenwerking – ook vanuit de verzekeraars – zorgt voor betere zorg.
‘Dan kijk ik ook naar mezelf: ik stel me kwetsbaar op, ik probeer te luis-
teren en ik zoek de samenleving op. Ik praat met de patiënten over de 
toekomst van hun ziekenhuis. Broodje kaas met de baas, noemen we 
dat. De burger is uiteindelijk toch de betaler. De patiënt is de afnemer. 
Er ligt een mooie uitdaging.’ 

‘ Er schuilt 
geen logisch 
verhaal achter 
de fusiedrift in 
Nederland’



Locatie: Huis van de Sport, 
Koninklijke Nederlandsche 
Wielren Unie, Nieuwegein
Arp: ‘Ik combineer mijn carrière als 
bestuurder in de zorg met die van be-
stuurder in een sportbond. Die twee 
werelden, sport en prestatie, verbin-
den mijn leiderschap. Fietsen is mijn 
passie. Ik haal er energie en inspiratie 
uit en ik inspireer anderen ermee. 
Het is voor mijzelf ook een vorm van 
meditatie. Als ik op zondagochtend 
om half acht op de fiets zit, kom ik in 
een flow. Heerlijk.’ 
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De Kamer: Op welke manier kan de Nederlandse gezondheidszorg 
innoveren?
Arp: ‘Door ook naar andere systemen te kijken, zowel binnen als bui-
ten de zorg. Daarvoor zijn data nodig. Dit najaar ben ik een week in Si-
licon Valley, op de Singularity University, en bekijk ik de innovatie op 
dit gebied van dichtbij. Er komt nog zo veel kennis bij. Als de Google 
Glass-bril straks bij een miljard mensen op de neus zit, hoeven de 
beste specialisten en chirurgen niet allemaal op dat ene plekje in Rot-
terdam te zitten. Met zoiets simpels als een bril kunnen we kennis veel 
makkelijker delen en elkaar wereldwijd bijstaan. Schaalbaar leren, de-
centraal. Centraliseren is voorbij.
‘De uitdagingen liggen in de ontwikkelingen van de nanotechnologie, 
de big data en de robotchirurgie. We hebben in Nederland zeventien 
zogeheten Da Vinci-operatierobots: hypermoderne robots die artsen 
helpen bij bijvoorbeeld prostaatkankeroperaties. Ook mijn ziekenhuis 
overweegt er een te kopen. Ik ben ervan overtuigd dat er over tien jaar 
robots zijn die in de zorg dingen kunnen die de mensenhand niet kan.
‘Innovatie en ondernemerschap zijn hard nodig in Nederland. De vraag 
naar zorg zal blijven groeien. We consumeren steeds meer: we worden 
ouder en we krijgen meer aandoeningen tegelijk, al dan niet chronisch.’

De Kamer: De gemiddelde leeftijd waarop Nederlandse mannen en 
vrouwen overlijden, ligt tussen de 80 en 85 jaar. Die levensverwach-
ting zal alleen maar toenemen. Wat zijn de grootste uitdagingen in de 
ouderenzorg? 
Arp: ‘Het geheel betaalbaar houden. We hebben een verwenland ge-
creëerd. Een verpleeghuis is een betaalbaar logistiek systeem voor 
mensen die afhankelijk zijn van de zorg en echt niet meer thuis kun-
nen wonen. Het probleem is dat er te veel mensen in verpleeghui-
zen wonen die nog niet in dat systeem horen. Zij maken gebruik van 
voorzieningen waaraan ze in een later stadium van het leven meer 
behoefte hebben.’

De Kamer: Wat is uw motto? 
Arp: ‘Mijn werkmotto is work and fun, en ik voeg er ook aan toe: make 
money. Ik run weliswaar een ziekenhuis, maar als ik drie miljoen euro 
per week uitgeef, moet er toch zeker 3,2 miljoen binnenkomen. Dat is 
het goede spel. 
‘Het motto dat ik mijn kinderen wil meegeven is: doe de goede dingen. 
Bij vrijwel alle belangrijke dingen die ik doe, stel ik mezelf de vraag: 
doe ik iets wat ertoe doet en voor wie? Om die reden koos ik voor dit 
vak. Het draagt ergens toe bij. Ik werk voor de patiënt en voor een or-
ganisatie van professionals, medici, verpleegkundigen en mensen uit 
het facilitair bedrijf. Eens per maand loop ik een dagdeel mee op een 
van de afdelingen van het ziekenhuis: van receptie tot schoonmaak tot 
meekijken bij een operatie. Dan zie ik voor wie we het doen: betrokken 
en bevlogen mensen die gelukkig zijn met hun baan.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten? 
Arp: ‘Dat mijn vijf jongens denken: hij heeft een bijdrage gehad in een 
goed functionerend Nederlands zorgsysteem. Ik heb het mijn Ellen, 
specialist ouderengeneeskunde, trouwens ook beloofd.’

‘Ik ben ervan  
overtuigd dat  
er over tien  
jaar robots  
zijn die in de 
zorg dingen 
kunnen die 
de mensen-
hand niet kan’



Ziekenhuis St. Jansdal

OMZET: 156 MILJOEN EURO (2013)

MEDEWERKERS: CIRCA 1850 MEDEWERKERS,  

-  St. Jansdal is een middelgroot christelijk ziekenhuis in Harderwijk dat  
in 1987 ontstond uit een fusie van drie regionale ziekenhuizen. 

–  Bijna alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Kwaliteit, betrokkenheid, 
persoonlijke zorg en aandacht staan hoog in het vaandel. 

–  St. Jansdal heeft ervoor gekozen zelfstandig te blijven en sterker te worden 
als regionaal community-ziekenhuis. 

–  Albert Arp is bestuursvoorzitter van het ziekenhuis.

350 VRIJWILLIGERS EN 120 SPECIALISTEN

PLAATS: HARDERWIJK



Thom de Graaf, Vereniging Hogescholen

‘ Mijn motto is: 
 verandering  
is vernieuwing’

‘Ik houd van variatie, differentiatie en innovatie. Na een jaar of vijf op 
één plek gaat het kriebelen en wil ik nieuwe vergezichten – binnen de 
driehoek van wetenschap, bestuur en politiek.’ 
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De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Thom de Graaf: ‘Mijn roomse jeugd is mijn hele leven van grote in-
vloed geweest. Ik ben niet meer belijdend katholiek, maar mijn gevoel 
voor rituelen, mystiek en poëzie komt voort uit mijn rooms-katholieke 
opvoeding.  
‘Mijn vader, Theo de Graaf, was van 1948 tot 1963 Tweede Kamerlid 
voor de Katholieke Volkspartij (KVP). En hij is lange tijd burgemeester 
geweest – van Maasdriel, van Lisse en later ook van Nijmegen. Je kunt 
haast zeggen dat ik mijn vader kopieer. De belangstelling voor politiek 
en maatschappelijke vraagstukken heb ik van hem geërfd. 
‘Vanuit die interesse ben ik rechten gaan studeren aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. Dat waren vormende jaren waarvan ik nooit 
spijt heb gehad. Ik besteedde veel tijd aan literatuur en was op veel 
verschillende fronten actief. Ik hing tot diep in de nacht in de kroeg 
en sloot vriendschappen zo intensief als ik ze later nooit meer heb be-
leefd. Bovendien had ik aanleg voor de studie. Vooral de publiekrech-
telijke vakken, zoals staatsrecht, gingen mij makkelijk af.’

De Kamer: Wat zijn de keerpunten geweest in uw carrière? 
De Graaf: ‘Tijdens mijn studie belandde ik in het parlementair-histo-
risch onderzoek. Na mijn doctoraal heb ik vier jaar als wetenschap-
pelijk medewerker staatsrecht bij de juridische faculteit in Nijmegen 
gewerkt. Dat beviel zeer, maar ik wilde mijn dagen niet slijten als 
wetenschapper. Ik wilde actief zijn in de driehoek van wetenschap, 
bestuur en politiek. In 1985 ben ik bij de universiteit vertrokken en 

Voorzitter Vereniging Hogescholen
Thom de Graaf

‘ Je moet talent 
hebben om het 
toeval te grijpen’

Na een carrière in de politiek, waarin hij onder meer minister en vicepremier 
was, werd Thom de Graaf in 2007 burgemeester van Nijmegen. In 2012 
volgde hij Guusje ter Horst op als voorzitter van de hbo-raad, tegenwoordig 
de Vereniging Hogescholen. De Kamer praat met hem over zijn katholieke 
achtergrond, studiekeuze, politieke jaren, het (gekozen) burgemeesterschap 
en het hoger onderwijs. ‘Ik ben een man met een publiek hart.’
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ambtenaar geworden op het ministerie van Binnenlandse Zaken.
‘Het is spannend om bij te dragen aan de inrichting van de samen-
leving. Dat deed ik in mijn periode als ambtenaar vooral indirect. Ik 
stond achter de troon en fluisterde anderen, veelal ministers, in wat ze 
het beste konden doen. Na negen jaar was die rol niet meer bevredi-
gend. Ik wilde zelf het toneel op.
‘Ik was al sinds 1977 actief lid van D66, onder meer als voorzitter van 
de afdeling Nijmegen en als duo-raadslid. Medio jaren tachtig werd ik 
lid van het hoofdbestuur van D66 en in 1990 werd ik raadslid in Leiden. 
In die jaren groeide D66 flink. In 1992 vroeg Hans van Mierlo mij om 
namens D66 lid te worden van een door de Tweede Kamer ingestelde 
commissie die moest adviseren over staatsrechtelijke vernieuwingen. 
Dat bleek achteraf de beslissende stap naar het Kamerlidmaatschap.’

De Kamer: In 1997 werd u fractievoorzitter van de partij.  
Hoe kijkt u terug op die periode? 
De Graaf: ‘Een politieke loopbaan is altijd een combinatie van toeval 
en talent, dat gold ook voor mij. Je moet talent hebben om het toe-
val te grijpen. Herman Wijffels zei ooit: je zit altijd op een plek bij ge-
brek aan beter, omdat er toevallig even niets beters beschikbaar is. 
Dat geldt voor iedereen, behalve voor de koning. Dat geeft een groot 
relativeringsvermogen. 
‘Na vijf jaar leden we met D66 een verkiezingsnederlaag en wilde ik 
me gaan oriënteren. Even weg uit de politiek. Omdat de formatie van 
PvdA en CDA mislukte, moesten wij alsnog aan de bak. Ik was al af-
getreden als politiek leider, maar werd plots minister en vicepremier.’ 

De Kamer: Waarom verliet u in 2005 toch de politiek?  
De Graaf: ‘Dat had te maken met een belangrijke democratische be-
stuurlijke vernieuwing die ik wilde doorvoeren: de invoering van de 
rechtstreeks gekozen burgemeester. Daarvoor had ik een  grondwets-
herziening nodig: de benoemde burgemeester moest uit de Grondwet. 
‘De vereiste tweederde meerderheid in de Tweede Kamer was er, maar 
voor zo’n meerderheid in de Eerste Kamer was ik afhankelijk van de 
oppositie. Uiteindelijk stemde de PvdA tegen, hoewel ze de eerste le-
zing van die Grondwet wel had gesteund. Puur oppositionele rede-
nen.’ 

De Kamer: Een deceptie?   
De Graaf: ‘Nee, dat klinkt alsof mijn jongensdroom aan gort was. Dat 
was absoluut niet het geval. Ik had met niemand een conflict en kon 
aanblijven, maar ik was minister geworden omdat ik als politicus een 
aantal dingen voor elkaar wilde krijgen. In dit geval kon ik niet leveren 
waarvoor ik in dat kabinet wilde zitten. Als ik hieraan geen consequen-
ties zou hebben verbonden, zou ik daar mijn leven lang spijt van heb-
ben gekregen. Mijn persoonlijke geloofwaardigheid stond voorop.’

De Kamer: In 2006 maakte u een uitstapje naar het bedrijfsleven. 
Beviel dat?  
De Graaf: ‘Ik heb een jaar als strategisch adviseur bij Pricewaterhouse-
Coopers (PwC) gewerkt. Dat heb ik met plezier gedaan en PwC wilde 
ook graag met me verder, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor de 

Dit is  
Thom de Graaf

Geboren op 11 juni 1957  
in Amsterdam

1975 – 1981 
Rechten Katholieke  
Universiteit Nijmegen

1981 – 1985 
Wetenschappelijk medewerker 
staatsrecht Katholieke Universiteit 
Nijmegen

1985 – 1994 
Ambtenaar op het ministerie van 
Binnenlandse Zaken

1990 – 1994 
D66-gemeenteraadslid Leiden

1994 – 2003 
Lid Tweede Kamer voor D66

2003 – 2005 
Vicepremier en minister van 
Bestuurlijke Vernieuwing en 
Koninkrijksrelaties

2006 
Strategisch adviseur 
PricewaterhouseCoopers

2007 – 2012 
Burgemeester van Nijmegen

2012 – heden 
Onder meer: lid Eerste Kamer, 
voorzitter raad van commissarissen 
Witte Kruis Zorgvervoer, 
voorzitter Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting,
voorzitter hbo-raad / Vereniging 
Hogescholen
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Thom de Graaf

publieke sector, waar ik me het meest thuis voel. Ik ben een man met 
een publiek hart.’

De Kamer: Hoe zou u de kracht van het Nederlandse  
bedrijfsleven omschrijven?
De Graaf: ‘De kracht die er moet zijn, is transformatiekracht: je kunnen 
aanpassen aan nieuwe maatschappelijke omstandigheden. Ik denk 
dat we daar redelijk sterk in zijn. In de ene sector gaat dat makkelij-
ker dan in de andere. Het bedrijfsleven heeft de afgelopen zeven jaar 
de samenwerking gezocht met de overheid en met kennisinstellingen. 
Dat vind ik een kracht, daar zit de oude polder in.’

De Kamer: Wat kunnen bestuurders en ondernemers  
van elkaar leren?  
De Graaf: ‘Echte ondernemers zijn organisch verbonden met het be-
drijf, dragen risico en stoppen hun ziel en zaligheid in de onderne-
ming. En ze hebben een voortdurende, speurende blik naar kansen en 
innovatie. Politiek bestuur is niet zo innovatief ingesteld.
‘Het Nederlandse bedrijfsleven kan zich goed aanpassen aan nieuwe 
maatschappelijke omstandigheden. Uit de samenwerking met de 
overheid en kennisinstellingen is onder meer het topsectorenbeleid 
voortgekomen. De oude polder is vervangen door nieuwe polders: sa-
menwerking tussen verschillende maatschappelijke sectoren.
‘Andersom kunnen ondernemers van politici leren hoe het is om als 
bestuurder te opereren in een zeer complexe omgeving. In de politiek 
spelen veel meer belangen dan in het bedrijfsleven. In politiek bestuur 
is het moeilijk om beleid bij te stellen, maar als het lukt, gebeurt er ook 
echt wat.’ 

De Kamer: Wat is de kracht van het Nederlandse hoger onderwijs? 
De Graaf: ‘Nederland is te klein om een Oxford aan de Vliet of een 
Cambridge aan de Waal te hebben. Dat zou betekenen dat je al je top-
talent concentreert en dat er voor de rest niets over is. Dat kun je je 
alleen veroorloven als je een groot land bent.
‘Wij hebben een hoogvlakte met beperkte pieken: geen Himalaya, 
maar wel een heel behoorlijk Alpengebergte. Dat is een bewuste keu-
ze: goed onderzoek combineren met regionaal gespreid onderwijs. 
Daarmee creëer je een algemeen hoog niveau, zonder absolute uit-
schieters. We moeten trots zijn dat we het als klein land goed doen in 
de academische sfeer. We leveren toponderzoekers en tophoogleraren 
en hebben een goede, brede laag aan hoog onderwijs. Onze universi-
teiten en hogescholen staan internationaal goed aangeschreven.
‘Ik pleit er al een tijdje voor om geen handelsmissies meer te onder-
nemen zonder daar kennisinstellingen bij te betrekken. Het verbaast 
me dat er vanuit de Nederlandse regering handelsmissies zijn waar-
bij de kennisinstellingen worden vergeten. Kennis is een belangrijk 
exportproduct van Nederland en een belangrijke mogelijkheid om 
verbindingen te slaan met landen als Brazilië, Indonesië, Rusland en 
China. Samenwerking met andere onderzoeks- en kennisinstellingen 
wereldwijd vermeerdert onze eigen kennis en onze eigen economi-
sche kracht. We doen het goed, maar we kunnen nog veel beter.’

‘ Het verbaast 
me dat er 
vanuit de 
Nederlandse 
regering  
handelsmissies 
zijn waarbij 
de kennis-
instellingen 
worden  
vergeten’



Locatie: Stadsbrug  
De Oversteek, Nijmegen
De Graaf: ‘In september 1944 voltrok 
zich op de plek van deze brug een van 
de meest heroïsche acties in de Tweede 
Wereldoorlog: Operatie Market Garden. 
De Oversteek heeft een mooie histori-
sche lading, maar is natuurlijk vooral 
belangrijk voor het Nijmegen van nu.  
De bereikbaarheid van het UMC  
St. Radboud, de Radboud Universiteit  
en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen  
is sterk verbeterd.’
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Thom de Graaf

De Kamer: Wat is uw motto?
De Graaf: ‘Verandering is vernieuwing. Ik houd van variatie, differen-
tiatie en innovatie. Na een jaar of vijf op één plek gaat het kriebelen 
en wil ik nieuwe vergezichten – binnen de driehoek van wetenschap, 
bestuur en politiek.’ 

De Kamer: Wat zou u willen nalaten? 
De Graaf: ‘Het allerbelangrijkste heb ik al nagelaten: twee fantastische 
kinderen. Een zoon van vierentwintig en een dochter van zevenen-
twintig die mij binnenkort mijn eerste kleinkind schenkt. Wat ik mijn 
kinderen wil meegeven, is maatschappelijke betrokkenheid en een 
oprecht gevoel voor integriteit, in handelen en in denken. 
‘Je moet niet één prestatie nalaten, maar bijdragen leveren aan alle 
omgevingen waarin je betrokken bent. Ik ben niet geboren voor 
hiërarchie en verzet mij tegen de gedachte dat iets altijd van één per-
soon afhankelijk is. Ik heb grote twijfels bij het Angelsaksische model 
van de allesbepalende CEO. Die mentaliteit is vanuit het bedrijfsleven 
overgewaaid naar de politiek. Dat vind ik geen goede ontwikkeling. 
Toen ik in de politiek kwam, werd er nog niet gesproken over een poli-
tiek leider. Die functie bestond niet; je was fractievoorzitter, minister, 
vicepremier of premier.
‘Ik ben veel meer voor de playing captain. Niet in je eentje beslissin-
gen nemen, maar zorgen dat je mede een koers bepaalt en daarvoor 
draagvlak organiseert. Als je aan de top staat, draag je wel de eerste 
verantwoordelijkheid, maar je doet het altijd samen.’ 

De Kamer: Welke verandering zou u de komende dertig jaar  
nog willen meemaken? 
De Graaf: ‘De democratie moet weer van de mensen zijn. Daarover 
maak ik me zorgen. De legitimiteit van politiek is ernstig onder druk 
komen te staan. We moeten een manier vinden, en daarin ook durven 
experimenteren, om mensen weer het gevoel te geven dat de politiek 
van hen is, in plaats van tegen hen. 
‘Ik zou ook graag zien dat samenwerking tussen het hoger onderwijs, 
het bedrijfsleven en de overheid een vanzelfsprekendheid wordt. Die 
samenwerking is er al op lokaal en landelijk niveau, maar het kan nog 
veel intensiever. Je bent zo afhankelijk van elkaar. 
‘En wat ik cruciaal vind: lukt het ons om een duurzame en internati-
onaal concurrerende economie te realiseren? Een economie die be-
stand is tegen grote veranderingen. Daarvoor hebben we die kennis 
nodig.’

‘Ik zou graag  
zien dat  
samenwerking 
tussen het  
hoger onder-
wijs, het  
bedrijfsleven  
en de overheid 
een vanzelf-
sprekendheid 
wordt’



Vereniging Hogescholen

AANGESLOTEN HOGESCHOLEN: 40

MEDEWERKERS: CIRCA 40

PLAATS: DEN HAAG

-  De Vereniging Hogescholen is in 1975 opgericht als de belangen- en 
werkgeversvereniging van de door de overheid bekostigde Nederlandse 
hogescholen. 

–  Er zijn 40 hogescholen aangesloten, die zich inzetten voor de kwaliteit van 
onderwijs en praktijkgericht onderzoek. 

–  De Vereniging onderhoudt een breed netwerk, teneinde de positie van de 
hogescholen te verbeteren. 

–  Thom de Graaf is voorzitter van de Vereniging Hogescholen. 



Kenaad Tewarie, International Innovation Consultants

‘ Mijn motto is:  
live life to the 
fullest’

‘Met veel plezier hard werken, maar alles uit je leven halen.  
Ik wil niets onbenut laten.’
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De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Kenaad Tewarie: ‘Ik ben geboren in Nickerie, de rijstschuur van Suri-
name, als zoon van een priester. Mijn ouders waren beiden brahmaan: 
de hoogste kaste in het Indiase kastensysteem. Mijn vader preekte 
elke zondag in de hindoetempel. Ik ervoer het meer als een levensleer 
dan als een geloof. Hij wilde dat zijn kinderen een bijdrage leverden 
aan de gemeenschap.
‘Thuis runden we een familierijstplantage. Iedereen had een taak. Ik 
heb van jongs af aan moeten werken, van bollen rapen tot schoon-
maken en vakken vullen. Mijn ouders vonden het belangrijk dat hun 
kinderen de waarde van geld leerden kennen en waarderen. Het motto 
was: hard werken en een opleiding is alles.
‘Als jongste zoon met vijf broers en vijf zusters ben ik opgegroeid met 
rugnummer 11. Zo zien mijn broers en zussen het nog steeds. Als ik 
me in een discussie meng, ben ik de elfde die iets mag zeggen. Tot die 
tijd moet ik mijn mond houden. Het geeft aan hoe bij ons de sfeer was: 
hiërarchisch, maar liefdevol.’ 
 
De Kamer: Wat kunnen Nederlanders leren van Surinamers?
Tewarie: ‘Suriname heeft zo veel culturen – Nederlanders, Hindoesta-
nen, Chinezen, Javanen, Indianen, bosnegers, creolen – dat het stikt 
van de nationale feestdagen. Er is geen scheidslijn, iedereen feest 
mee. De creolen vieren de hindoestaanse feesten en andersom. Ie-
dereen is deel van één gemeenschap. Op dat gemak, die Surinaamse 
vreugde, vrolijkheid en gastvrijheid ben ik trots.’ 
 

Oprichter International Innovation Consultants
Kenaad Tewarie

‘ Een bestuurder 
moet emotie tonen’

Kenaad Tewarie verhuisde op zijn achtste van Suriname naar 
Nederland, waar hij later economie studeerde. Voor KPMG werkte 
hij in Los Angeles en India, waarna hij via runderslachterij Weyl bij 
supermarktexploitant Laurus belandde. In februari 2014 vertrok hij 
na vijf maanden dienstverband bij vleesverwerkingsbedrijf VION 
Food. De Kamer praat met hem over zijn hiërarchische opvoeding 
in Suriname, zijn band met India en leiderschap. ‘Het Amerikaanse 
CEO-model werkt verstikkend.’
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De Kamer: Wat zijn de ijkmomenten in uw leven? 
Tewarie: ‘De verhuizing naar Nederland. Ik was acht jaar en ineens ver-
anderde alles: de cultuur, de omgangsvormen, de temperatuur, alles. 
Halverwege de jaren tachtig ging ik economie studeren aan de UvA. Ik 
koos voor bedrijfseconomie omdat het bedrijfsleven mij trok. Na mijn 
studie ben ik in 1989 als accountant bij KPMG begonnen. Ik kwam bij 
veel bedrijven en kon zien wat er allemaal te koop was in de wereld.
‘Mijn doel was om ooit in de Verenigde Staten te werken. De Ameri-
kaanse mentaliteit trok mij: altijd streven naar het hoogste. Na twee 
jaar bood KPMG mij die kans. In Amerika heb ik in 1994 de laatste grote 
aardbeving in Californië meegemaakt. Ik woonde met mijn vrouw en 
vier maanden oude zoon in San Fernando Valley, ten noorden van Los 
Angeles en veertien kilometer van het epicentrum. Die aardbeving heeft 
een enorme impact gehad. We lagen te slapen, tot we plots alle drie uit 
bed werden gesmeten. Ik dook gelijk op mijn vrouw en kind om hen in 
veiligheid te brengen. Een minuut lang hoorden we een vreemd, angst-
aanjagend geluid. Het leek wel een uur te duren. Toen we buiten ston-
den, zagen we dat het maar een haar had gescheeld of we waren er niet 
meer geweest. Het appartementencomplex naast ons was ingestort. 
Een van de weinige zekerheden in het leven, een stabiele grond waarop 
je loopt, viel weg. Door natrillingen hebben we de weken daarna nog 
continu in onzekerheid geleefd. Niemand wist of er nog een zwaardere 
beving zou komen. Sinds die aardbeving is alles in het leven relatief.
‘Na twintig maanden in de Verenigde Staten haalde KPMG mij terug 
naar Nederland om mee te helpen een India Desk op te zetten. In juli 
1996 mocht ik voor het eerst naar India. Het was 40 graden, vochtig en 
niets werkte. Als ik een taxi met airco bestelde, kwam er een met de 
ramen open. De eerste drie dagen wist ik niet hoe gauw ik weg moest. 
Eenmaal terug in Nederland miste ik India. Voor het eerst in mijn leven 
was ik geen minderheid. Ik liep tussen miljoenen hindoestanen zonder 
op te vallen en ik sprak de taal. In de taxi hoorde ik de hindoestaanse 
muziek die wij thuis draaiden.’
 
De Kamer: Hoe belandt een man van de wereld  
bij een runderslachterij in Enschede?
Tewarie: ‘Ik hoopte partner te worden in India voor KPMG, maar de 
regels daar stonden dat niet toe. Dat vond ik jammer, want ik was klaar 
om zelf partner te worden. Een paar maanden later, in 1997, werd ik ge-
beld door een vriend die op de hoogte was van mijn ambities. Hij had 
een functie voor me: financieel directeur van Weyl, een vleesbedrijf in 
het oosten van het land.
‘Daar was ik wel even stil van. Ik had twee jaar in LA gewoond, ik 
kwam net uit India en moest nu gaan nadenken over twee dingen die 
ik niet kende: een vleesbedrijf en het oosten van Nederland. Omdat ik 
eindverantwoordelijke zou worden, nam ik het aanbod aan. Voordat 
ik toezegde, heb ik mijn vader gevraagd of hij er als hindoepriester 
moeite mee had dat zijn zoon bij een runderslachterij zou gaan wer-
ken. Zolang ik niet in de slachterij zelf ging werken, had hij er geen 
moeite mee. Hij legde mij uit dat het nemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid binnen de normen en waarden die wij vanuit de 
religie hadden meegekregen belangrijker was dan traditie. Dat was 
voor mij belangrijk.’ 

Dit is 
Kenaad Tewarie

Geboren op 6 november 1963  
in district Nickerie, Suriname

1984 – 1989 
Economie Universiteit  
van Amsterdam

1989 – 1997 
Diverse functies KPMG in onder 
meer de Verenigde Staten

1997 – 2001 
Bestuursvoorzitter 
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Kenaad Tewarie

De Kamer: Wat trof u aan in de vleesverwerkende industrie?
Tewarie: ‘Alles wat God verboden had, gebeurde daar. Alles om de 
tarieven te drukken. Er was ontzettende ruzie met vakbond FNV. Sys-
temen en hr waren niet op orde en de grootaandeelhouder deed waar 
hij zin in had. Na een paar weken ben ik met hem gaan praten. Ik 
wilde van Weyl een professioneel bedrijf maken en wilde daarvoor zijn 
vertrouwen. Dat kreeg ik. We hebben alles opnieuw opgezet, geprofes-
sionaliseerd en een relatie met de FNV opgebouwd.’
 
De Kamer: Wat moet er gebeuren om het vertrouwen van  
consumenten in de vleesverwerkende industrie te herwinnen? 
Tewarie: ‘Het controlesysteem moet van begin tot eind geprofessio-
naliseerd en transparant worden. De vleescontroleurs moeten onaf-
hankelijk te werk gaan en veel meer rouleren. Nu zitten ze vaak te 
lang bij één bedrijf, dat ook nog het salaris betaalt. Hierdoor komen 
ze onder druk te staan en worden ze, gewild of ongewild, deel van 
het bedrijf. Om dat te keren, moeten we controleurs opleiden en de 
capaciteit uitbreiden.’
 
De Kamer: Waarom vertrok u halverwege 2000 bij Weyl?
Tewarie: ‘Het bedrijf was te modern geworden voor de grootaan-
deelhouder. We hadden het interne systeem volledig geprofessiona-
liseerd, zowel productietechnisch als commercieel. Er kon niet meer 
worden gerommeld. Alle systemen, van levende have tot aan vlees, 
waren sluitend. We konden van begin tot eind alles traceren. Ik wilde 
acquireren en organisch groeien. De grootaandeelhouder wilde liever 
terug naar het oude systeem. Toen heb ik gezegd: het is jouw bedrijf, 
en ik wil niet tot m’n zestigste in Enschede blijven.
‘Op dat moment kwam supermarktconcern Laurus voorbij. Ik kon als 
CFO aan de slag. Eindelijk zou ik bij een bedrijf gaan werken dat ge-
noeg geld had en niet elke dag tegen faillissementen aan hoefde te 
werken, dacht ik. Niet was minder waar. Toen ik in 2001 begon, wisten 
we niet hoeveel winkels er waren, we wisten niet eens hoeveel geld 
we in kas hadden. Alle informatiesystemen moesten opnieuw worden 
opgezet. Intussen werkten we wel in een glazen huis. We waren een 
beursgenoteerd bedrijf, dus iedereen keek mee.
‘Ik heb de zes jaar die volgden zeven dagen per week tegen faillis-
sementen moeten opboksen. Ik heb twee emissies moeten doen en 
bedrijven in Spanje en België moeten verkopen om een gezonde su-
permarkt over te houden. Terwijl andere bedrijven geld verdienden, 
zat ons bedrijf in crisis. Dat vergde een andere stijl van leidinggeven: 
improviseren.’ 
 
De Kamer: Had u nog wel lol in het leidinggeven? 
‘In 2010 werd ik gevraagd door non-fooddetailhandel Euretco. Daar 
kon ik weer doen wat ik zo leuk vind aan het leiden van een bedrijf: 
overname-integratie, culturen laten samensmelten, nieuwe standaar-
den neerzetten, mensen weer eensgezind krijgen en de chemie tussen 
personen beïnvloeden, waardoor ze met plezier en waardering aan 
hun eigen carrière werken. Een bestuurder is niets meer dan een fa-
cilitator met een visie. Hij moet het beste uit andere mensen halen en 
het beste uit het bedrijf. Dat kan ook door iemand tegen zijn of haar 

‘ In de vlees-
verwerkende 
industrie  
gebeurde  
alles wat God 
verboden 
had. Alles om 
de tarieven  
te drukken’



Locatie: Universiteit  
van Amsterdam
Tewarie: ‘De UvA is de bakermat van 
mijn opleiding. Daar studeerde ik van 
1984 tot 1989 economie en deed ik 
mijn postdoctoraal accountancy. Mijn 
eigen vader vond een opleiding, liefst 
op academisch niveau, het summum. 
Dat probeer ik ook aan mijn kinderen 
mee te geven. Opleiding is alles. Blijf je 
voortdurend ontwikkelen.’
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wil op een andere plek te zetten. Het kan best zijn dat die andere plek 
buiten het bedrijf is.’
 
De Kamer: Welke competenties moet de CEO van nu hebben?
Tewarie: ‘Huidig leiderschap wordt gekenmerkt door verkramping en 
is te veel naar binnen gekeerd. In Nederland zijn bestuurders te veel 
op hun bedrijf gericht. Maatschappelijke ontwikkelingen worden eer-
der als gevaar gezien dan als kans. De nieuwe generatie leiders zou 
zich kwetsbaarder moeten opstellen. In de Nederlandse corporate cul-
tuur heerst de gedachte dat een bestuurder geen emotie mag tonen. 
Dat moet een bestuurder juist wel. Hij moet durven aangeven wat hij 
wel en niet kan. Het CEO-model dat we van Amerika hebben overge-
nomen, werkt verstikkend. Er is niet één man in een bedrijf die alles 
weet en alles kan. Je doet het altijd in een team. Ik geloof veel meer in 
facilitair leiderschap waar we als bestuur met een primus inter pares 
tot een gezamenlijk besluit komen, een besluit dat wordt gedragen 
door het management. Nieuw leiderschap zal zich kenmerken door 
niet individueel te werken, maar veel meer in teams.’ 
 
De Kamer: Welke leiders bewondert u?
Tewarie: ‘Jawaharlal Nehru heeft in de moeizame periode dat India 
onafhankelijk werd een eenheid gemaakt van een land. De democra-
tie moest overleven. Je kunt van alles vinden van India, maar het is 
wel ’s werelds grootste democratie. Daarvan is Nehru een belangrijke 
grondlegger geweest. Mijn vader was een groot bewonderaar van de 
familie Kennedy – zowel van John F. als van Robert – die alles opzij-
zette voor dat ene doel: het presidentschap. Dat eiste vader Kennedy 
ook van zijn kinderen. Ik herken daarin wel de stijl van mijn vader. Ook 
in Barack Obama herken ik wel wat van mezelf. Hij heeft moeilijke mo-
menten en tegenslagen gekend. Hij moest voor alles knokken. Ik heb 
ook voor alles moeten knokken en heb niets cadeau gekregen.’
 
De Kamer: Wat is uw motto?
Tewarie: ‘Live life to the fullest. Met veel plezier hard werken, maar 
alles uit je leven halen. Ik wil niets onbenut laten.’
 
De Kamer: Wat zou u na willen laten?
Tewarie: ‘Ik wil net als mijn vader bijdragen aan een verbeterende ge-
meenschap, opdat mijn drie jongens kunnen zeggen: he made a diffe-
rence. Ik hoop dat ze alle drie gaan studeren. Hbo of wo maakt niet uit. 
Als ze maar blijven investeren in zichzelf en iets doen waar hun hart 
ligt. Dat doe ik zelf ook. Ik wil nog per se promoveren en ik wil niet met 
pensioen. Ik wil sterven in het harnas.’

‘Ook in  
Barack  
Obama  
herken ik  
wel wat  
van mezelf’



International Innovation Consultants

–

–

–

-  Sinds zijn vertrek bij VION Food verricht Kenaad Tewarie  
via International Innovation Consultants advies- en 
coachingswerkzaamheden voor bestuurders en high potentials. 

-  Daarnaast geeft hij gastcolleges aan de Universiteit van Tilburg.





Coen Mom, Unirobe Meeùs Groep

‘ Mijn motto is: zorg 
voor anderen zoals 
je wilt dat er voor 
jou wordt gezorgd’

‘De zorgzaamheid die je geeft aan anderen, krijg je altijd terug.’
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De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Coen Mom: ‘Dat is allereerst mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in een 
klein dorpje in de buurt van Arnhem, in een gezin met drie kinderen. Ik 
was de oudste. Veilig en geborgen, met oprechte, hardwerkende ou-
ders en een gezellig grote familie. Mijn vader was bedrijfsleider bij 
een metaalbedrijf, mijn moeder zorgde voor ons. Alles klopte, tot het 
plotselinge overlijden van mijn vader. Ik was zestien. Daar sta je dan 
als kind, met de immense en onverwachte verantwoordelijkheid voor 
het hele gezin. Sindsdien ben ik volwassen. Mijn drang om te zorgen 
voor anderen is daar en toen geboren.’
 
De Kamer: Speelde het geloof een rol in uw opvoeding?
Mom: ‘Ik ben opgevoed in een katholiek gezin. Het geloof was onder-
deel van onze opvoeding en we gingen geregeld naar de kerk. Tot mijn 
vader overleed. Toen dacht ik: dit kan niet, dit mag toch niet. Mijn ge-
voel veranderde daarmee. Ik geloof nu op mijn manier, met voor mij 
heldere waarden en normen die ik ook probeer door te geven aan mijn 
kinderen en medewerkers: werk hard en zorg voor een ander, zoals je 
dat voor jezelf ook zou willen.’
 
De Kamer: Wat bent u gaan studeren?
Mom: ‘Naar het voorbeeld van mijn vader ben ik begonnen met mts 
werktuigbouwkunde. Die studie heb ik afgerond, maar ik werd niet 
geïnspireerd en niet uitgedaagd. Dat kwam pas toen ik gevraagd werd 
door AkzoNobel. Daar ging mijn hart open. Ik werd trainee en mocht 

CEO Unirobe Meeùs Groep
Coen Mom

‘ Je komt verder met 
andersdenkenden 
om je heen’

Coen Mom is sinds 2008 CEO van intermediair Unirobe Meeùs Groep, 
een landelijk opererend adviesbedrijf voor verzekeringen, pensioenen en 
hypotheken. Hij werkte daarvoor bijna twintig jaar bij een middelgrote 
tussenpersoon en vier jaar bij AkzoNobel. De Kamer praat met hem over 
zijn persoonlijke drijfveren, de broodnodige innovatie en de toekomst van 
verzekeringen. ‘Wees niet zo arrogant om alles zelf te doen als verzekeraar.’
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vier jaar lang bedrijfskunde studeren en tegelijkertijd werken: een 
gouden combinatie. Dan ben je drieëntwintig en krijg je het verzoek 
om op een heel andere manier te kijken naar een technisch bedrijf 
waar meer dan honderd man werkt.’
 
De Kamer: Wat zou u jonge mensen adviseren bij hun studiekeuze?
Mom: ‘Kijk vooral naar wat leuk is, en persoonlijke ontwikkeling is be-
langrijk. Mijn oudste zoon studeert personeelsmanagement. Volgend 
jaar volgt hij een minor entrepeneurship. Ik heb hem aangeraden iets 
te doen waarbij je je eigen grenzen kunt verleggen. Zelfreflectie en 
zelfontplooiing zijn belangrijk, maar je komt er vrijwel niet meer aan 
toe als je eenmaal aan het werk bent. Binnen onze organisatie heb-
ben we die mogelijkheid wel, maar ik zie het te weinig terug in het 
bedrijfsleven. Jongeren zijn meer dan ooit adaptief en innovatief. In 
de toekomst zal de wereld steeds sneller en ingrijpender veranderen. 
Dat betekent dat het bedrijfsleven niet te veel kan blijven hangen in 
vaste patronen.’
 
De Kamer: Wat waren de belangrijkste leerpunten in uw carrière?
Mom: ‘Laat je niet beperken. Volg je gevoel. Doe verschillende erva-
ringen op. Ik ging heel bewust van AkzoNobel naar een relatief klei-
ne organisatie. Daar kreeg ik de gelegenheid om de onderneming 
mee uit te bouwen tot een kwalitatieve intermediair met uiteindelijk 
honderdvijftig man. Met mijn overgang naar Unirobe Meeùs Groep 
maakte ik weer de stap naar een corporate omgeving, maar nu wel 
als eindverantwoordelijke. En draai ik via Aegon mee in een wereld-
wijd bestuur. Elke dag leer ik: ik heb geen job in het bedrijf, ik lééf 
het bedrijf.’
 
De Kamer: Hoe heeft u het intermediair zien veranderen?
Mom: ‘Je hebt als persoonlijk adviseur de plicht om mensen zo goed 
mogelijk te helpen. Dat zit in de natuur van het intermediair. Dat ge-
voel is even uit beeld geraakt in de jaren negentig, toen de koersen 
jarenlang excessief stegen en de zorg voor de klant niet altijd meer 
als vanzelfsprekend voorop stond. Producten die we toen verkochten, 
bleken achteraf niet altijd het beste voor de klant. De afgelopen tien 
jaar zijn we voorzichtiger geworden, bieden we veiligere oplossingen, 
die passen bij de persoonlijke situatie van de klant. We zijn meer bezig 
met preventie en bewustwording. Het intermediair wordt weer een 
zorgzame en betrouwbare financiële partner van de klant. Via per-
soonlijk contact en via internet.’
 
De Kamer: Wat is leiderschap?
Mom: ‘Leiderschap is zelf het juiste voorbeeldgedrag geven, een vei-
lige en tegelijkertijd uitdagende omgeving creëren. Een team bouwen 
met daarin uitmuntende, maar heel verschillende mensen. Er zitten 
veel te veel jaknikkers in en rond bestuurskamers. Juist met anders-
denkenden kom je verder. Je mag van mij fouten maken. Als je er 
maar wat van leert. De lat ligt hoog, ook voor mezelf. Mensen stimule-
ren om dingen te doen die ze zelf niet voor mogelijk hadden gehouden 
− ook dat is leiderschap. Daarvan krijgen ze energie en zelfvertrouwen, 
en brengt ze naar het volgende niveau. Een leider moet ook extra zijn 

Dit is 
Coen Mom

Geboren op 30 januari 1964  
in Bemmel

1986 – 1990 
Medewerker bedrijfsbureau 
AkzoNobel en studie 
bedrijfskunde

1990 – 2008 
Directeur assurantiebedrijf 
Guijt

2008 – heden 
CEO Unirobe Meeùs Groep
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best doen om in contact te blijven met zijn klanten en medewerkers. 
Besturen vanuit een ivoren toren is de doodsteek voor een bedrijf.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Mom: ‘Mijn motto is: zorg voor anderen zoals je wilt dat er voor jou 
wordt gezorgd. De zorgzaamheid die je geeft aan anderen, krijg je al-
tijd terug.’
 
De Kamer: Wat kunnen bestuurders leren van politici, en andersom?
Mom: ‘In de politiek heb je korte regeerperiodes. Als je iets wilt veran-
deren in een bedrijf, kost dat tijd. Ik zou de politiek meer tijd willen ge-
ven om betekenisvol beleid uit te voeren. Andersom zou het bedrijfs-
leven zorgvuldiger meningen kunnen peilen en op bestuurlijk vlak 
meer tijd kunnen nemen in de omgang met andere partijen. Bedrijven 
en de politiek dragen hun expertise en kennis al aan elkaar over, maar 
te vaak incidenteel of op individueel niveau. Hoe het gegaan is met 
de VDL Groep vind ik een voorbeeld van hoe het zou moeten: politiek 
en bedrijfsleven hand in hand. Wim van der Leegte van VDL Groep 
wilde het werk in Nederland laten doen en de overheid heeft daarbij 
geholpen. Als intermediair wil ik de politiek de hand reiken, ik zou on-
dernemend Nederland en de politiek nog dichter naar elkaar toe willen 
brengen. Vooral voor meer onderling begrip.’
 
De Kamer: Heeft de politiek het intermediair geholpen  
door de afschaffing van het provisieverbod?
Mom: ‘Gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet. Klanten moeten de pro-
ducten begrijpen, ze moeten begrijpen wat het advies voor hen doet; 
weten wat ze krijgen en wat het kost. Transparantie kan daaraan bijdra-
gen. Ik denk dat we ook hierin zijn doorgeslagen in de wet- en regel-
geving. Natuurlijk hoor je adviesdossiers op orde te hebben, maar nu 
lijken de verplichte invuloefeningen soms een doel op zich. We streven 
naar vertrouwen in plaats van wantrouwen. Verder vind ik dat advies 
voor iedereen toegankelijk moet blijven.’
 
De Kamer: Wat is de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven?
Mom: ‘De kracht om te innoveren en te vernieuwen. Philips heeft zich-
zelf bijvoorbeeld de laatste jaren opnieuw uitgevonden. Daar word ik 
trots van. Nederland moet de benodigde innovatie en groei wel beter 
faciliteren. Regels voor het verstrekken van kredieten mogen milder. 
Op dit moment is het Nederlandse bedrijfsleven nog niet slagvaardig 
en veranderingsbereid genoeg. Het is te lang goed gegaan. Zelfs in de 
crisis. Ik voorzie een fascinerende tijd waarin verandering de nieuwe 
constante wordt. Ik zie veel kansen. Vergader er niet te veel over, maar 
omarm ze, doe het, maak het.’
 
De Kamer: Wat zijn de nieuwe verdienmodellen van het intermediair en 
hoe kunnen transparantie en toegevoegde waarde daarin een rol spelen?
Mom: ‘Vroeger verkochten we een product, nu verkopen we integrale 
oplossingen. We leggen uit wat we verkopen. De drie-eenheid toege-
voegde waarde, transparantie en een duurzaam verdienmodel verbe-
tert niet alleen het intermediair, maar ook de verzekeraars. Alleen zo 
komt het vertrouwen in de verzekeringsbranche terug. Intermediairs 

‘Natuurlijk hoor 
je advies-
dossiers op 
orde te  
hebben,  
maar nu lijken 
de verplichte 
invul-
oefeningen 
soms een  
doel op zich’



Locatie: Café Hekking,  
Arnhem
Mom: ‘Je kunt in een bos gaan lopen 
of in de duinen, maar dit is een omge-
ving waarin ik me fijn voel. Ik loop elke 
zaterdag hard met een groepje vrienden 
in het Sonsbeekpark. Wij beginnen elk 
weekend in dit kroegje met een kop kof-
fie na het hardlopen. We nemen de week 
door, we kijken hoe de wereld in elkaar 
zit, en het is markt hier dichtbij. Dit is 
het echte leven, dit is de samenleving.’
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maken heldere afspraken met zowel zakelijke als particuliere relaties. 
Goed advies mag daarbij ook een prijs hebben.’
 
De Kamer: Hoe ontwikkelt de relatie tussen verzekeraars  
en intermediairs zich?
Mom: ‘We gaan naar een hernieuwd, kwalitatief en duurzaam partner-
ship. Je speelt als grote intermediair de verzekeraars niet meer tegen 
elkaar uit voor de goedkoopste premie, maar kiest verzekeraars die 
de beste oplossing voor de klant bieden. Verzekeraars moeten eerst 
kiezen wat voor verzekeraar ze willen zijn. Maak duidelijke afspraken 
over de wenselijke producten, diensten en innovaties. Betrek je part-
ners bij het ontwikkelen van die nieuwe producten, wees niet zo ar-
rogant om alles zelf te doen als verzekeraar. Het intermediair kent de 
klantwensen en is bereid in alles te helpen, daarom is volmacht zo 
populair. We bouwen oplossingen sneller dan de verzekeraar, omdat 
we een directe link met de klant hebben. Leidraad is het behoud van 
de menselijke maat en het persoonlijk contact. We luisteren en bewe-
gen mee met de tijd. Dat is aanpassingsvermogen. Om continu onze 
dienstverlening te verbeteren, krijgen medewerkers op individueel 
niveau feedback van onze klanten met behulp van de Net Promoter 
Score. In een wereld vol onzekerheden en mogelijkheden bieden wij 
overzicht, inzicht en rust.’
 
De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Mom: ‘Voor mijn kinderen wil ik de zorgzaamheid, de oprechtheid en 
het liefdevol met elkaar omgaan nalaten. Als organisatie wil ik een 
duurzaam, betekenisvol en winstgevend bedrijf bouwen. Een bedrijf 
dat de klanten recht in de ogen kan kijken en aantoonbaar toegevoeg-
de waarde biedt. Geen gekke sponsorcontracten aangaan, maar wel 
de wereld verbeteren voor mijn klanten door bijvoorbeeld samen een 
hardloopgroep te beginnen waardoor we gezonder leven.’
 
De Kamer: Wat zou u ooit nog eens willen doen?
Mom: ‘Ik zou ontzettend graag nog eens met mijn vader een wereld-
reis willen maken: nog een maand de tijd krijgen om de zaken die er 
echt toe doen in het leven met hem te bespreken.’

‘Betrek je  
partners bij het 
ontwikkelen 
van nieuwe 
producten’



Unirobe Meeùs Groep

OMZET: 180,4 MILJOEN EURO (2013)

MEDEWERKERS: ONGEVEER 2000

HOOFDKANTOOR: UTRECHT

-  De Unirobe Meeùs Groep is, als onderdeel van Aegon, een intermediair  
voor verzekeringen, pensioenen en hypotheken. 

-  Loyale klanten, betrokken medewerkers, eenvoudige werkprocessen  
en duurzame winstgevendheid zijn belangrijke pijlers. 

-  Coen Mom is CEO van Unirobe Meeùs Groep.





Bas Alblas, Lamb Weston / Meijer

‘ Mijn motto is: 
grenzen verleggen 
en bruggen bouwen’

‘Een statement dat ik ooit ergens op een wc-deur vond, is: “Vision 
without action is merely a dream. Action without vision just passes the 
time. Vision with action can change the world” – een uitspraak die aan 
Nelson Mandela wordt toegeschreven.’
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De Kamer: Hoe zou u uw bedrijf kenschetsen?
Bas Alblas: ‘Het is een bedrijf dat in de wereld van de frietjes werkt, van 
diepgevroren aardappelproducten. Daarin zijn we de nummer twee van 
de wereld. We zijn onbekend bij het grote publiek omdat we vooral in 
de out of home-business zitten: we leveren onze producten aan klanten 
als McDonald’s, Burger King en Kentucky Fried Chicken, maar ook aan 
Febo en Van der Valk. In de supermarkt kom je ons maar beperkt tegen.’

De Kamer: Wat betekent duurzaamheid voor uw bedrijf?
Alblas: ‘Duurzaamheid zit in onze genen. We zijn hecht verbonden met 
het platteland, daar komt onze belangrijkste grondstof vandaan: aard-
appelen, die eenmaal per jaar worden geoogst. De oogst wordt bepaald 
door de omstandigheden, het weer. Dat hebben wij niet in de hand en 
daardoor leer je naar de omstandigheden te handelen. Je moet voort-
durend investeren in het voortbrengend vermogen van het land. Je kunt 
de natuur niet uitknijpen. Dat geldt voor grondstoffen, maar ook voor 
bedrijven en voor de manier waarop de consument met onze producten 
omgaat. Op het moment dat een klant een derde van de frietjes moet 
weggooien omdat hij een extra schep heeft gekregen, is dat zonde. Drie 
jaar geleden zijn wij explicieter gaan werken aan duurzaamheid. Niet 
meer alleen daar waar duurzaamheid kostentechnisch past, maar ook 
als een manier van denken. We zitten in een heel competitieve wereld. 
Dat betekent dat wanneer je toe kunt met wat minder kilowattuur of 
minder kubieke meters water, dat kan helpen in de concurrentiestrijd. 

CEO Lamb Weston / Meijer
Bas Alblas

‘ Nederland mag 
trots zijn op de 
voedingsmiddelen-
industrie’

Bas Alblas werkt al zijn hele leven in de levensmiddelenindustrie. Nu is hij 
CEO van Lamb Weston / Meijer, een Nederlands-Amerikaanse fabrikant van 
diepgevroren aardappelproducten. De Kamer praat met hem over duurzaamheid, 
innovatie en leiderschap. ‘Ik geloof sterk in de verbinding van visie en actie.’
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Vroeger heette dat geen duurzaamheid, nu wel. Onze belangrijkste the-
ma’s zijn energie, water en potatoes: hoe zorgen we dat als er één kilo 
aardappelen van het land komt, één kilo aardappelen de klant bereikt?’

De Kamer: Hoe selecteert u telers? 
Alblas: ‘We verbinden ons aan telers die gelijkgestemd zijn: die de-
zelfde ideeën hebben over zakendoen, met respect voor het gegeven 
dat we allebei een economisch belang hebben. Passende telers zijn 
bereid te investeren in kwaliteit, voorspelbaarheid en duurzaamheid, 
en zijn ook bereid om meerjarig met ons samen te werken. Ook wij 
willen daarin investeren door kennisoverdracht, advieswerk en een 
fatsoenlijke prijs voor de aardappel.’

De Kamer: Hoe kijkt u naar de margeverdeling in uw sector?
Alblas: ‘Het is zaak dat elke partij bereid is de marge te delen. Het gaat 
vaak goed, maar helaas beseffen met name de supermarkten soms 
onvoldoende dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben voor een 
correcte margeverdeling. De wal gaat het schip keren. De wereldwijde 
vraag naar betaalbare voeding zal stijgen. Het is dan niet meer van-
zelfsprekend dat Nederland de voorkeur krijgt ten opzichte van landen 
als China, India en Zuid-Amerika.

De Kamer: Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied  
van water en energie?
Alblas: ‘Wij werken veel met hercirculering. De energie die vrijkomt 
bij frituren – warmte – wordt gebruikt voor andere zaken in ons pro-
ductieproces. We hebben ambitieuze doelen op het gebied van wa-
terrecycling. Daarvoor zijn we vijf jaar geleden een pilot gestart om 
afvalwater zo te reinigen dat in feite alles terug de fabriek in kan. Dat 
was een miljoeneninvestering.’

De Kamer: Kunt u aangeven hoe uw bedrijf met innovatie omgaat?
Alblas: ‘Innovatie staat aan de basis van ons bedrijf, al vanaf het begin. 
Lamb Weston / Meijer is al meer dan twintig jaar een joint venture. 
Meijer is een Zeeuwse familie. Lamb Weston is een samenstelling van 
Weston – een plaats in de Amerikaanse potato state Idaho – en Lamb: 
de achternaam van meneer Gilbert Lamb. Hij ontwikkelde het water 
gun knife, een innovatie waarmee frietjes in lijn en veel sneller ge-
sneden konden worden. Door een pijp met daarin een grid, een soort 
rooster, stroomt water. Met dat water worden aardappels door de pijp 
geperst en in frietjes gesneden. Ook onze Twister-frieten bijvoorbeeld, 
met hun karakteristieke spiraalvorm, zijn volledig uit verse aardappe-
len gesneden. Daardoor krijgen ze een unieke textuur en smaak – ook 
dat is innovatie. 
‘En verder is de constante kwaliteit van onze producten belangrijk. Als 
je in een voetbalstadion bent en het is rust, en je hebt ineens hon-
derd man voor je frietkraam staan: hoe zorg je er dan voor dat je al 
die mensen snel kunt bedienen? Daarvoor hebben we zogeheten fast 
track-frietjes, die heel snel zijn af te bakken.’

De Kamer: Speelt gentechnologie een rol in de productie?
Alblas: ‘Alleen in die zin dat de Europese consument er niet aan wil. 
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Daarom beginnen we er niet aan. Niemand durft het risico te nemen 
om als eerste te gaan. Gentechnologie speelt wel een grote rol in de 
Verenigde Staten. Maar die producten kunnen we niet zomaar hier-
heen halen. Tegenwoordig zijn er ook technieken die zonder geneti-
sche modificatie verbeteringen aanbrengen: een derde weg.’ 

De Kamer: Hoe weet je als consument dat uw producten goed zijn?
Alblas: ‘Uiteindelijk staat of valt alles met vertrouwen. Je kunt moeilijk 
elke aardappel zelf gaan rooien en inspecteren. Ons merk is een keur-
merk: dat biedt de verzekering dat onze producten goed zijn. Kijk naar 
landen als China: waarom zijn westerse bedrijven daar zo succesvol? 
In de eerste plaats omdat zij, veel meer dan de lokale bedrijven, voed-
selveiligheid garanderen.’

De Kamer: Lamb Weston / Meijer levert ook aan bekende fastfood-
ketens. Hoe is de kwaliteit van de producten te rijmen met het  
concept van een fastfoodketen?
Alblas: ‘Aan fastfood hangt een hele belevingswereld. Ongezondheid 
wordt er vaak mee geassocieerd. Het is niet zo dat je één element in 
iemands leven kunt aanwijzen waarvan je kunt zeggen: als je dat doet, 
leef je gezond. De kwaliteitsstandaarden in de toonaangevende ketens 
zijn erg hoog en wij zijn er trots op dat wij aan ze mogen leveren. Friet-
jes zijn bijna puur natuur, dat willen mensen nog weleens vergeten. 
Ze zijn gemaakt van aardappelen, worden gebakken in hoge kwaliteit 
zonnebloemolie en bevatten een beetje zout. Dat pure moeten we als 
industrie en als fastfoodketens met verve neerzetten. We hoeven ons 
nergens voor te schamen en moeten transparant zijn.’

De Kamer: Wat is de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven?
Alblas: ‘Nederland mag trots zijn op de voedingsmiddelenindustrie. 
Die bestaat uit een conglomeraat van kennisinstituten, professionele 
boeren, ondernemers en bedrijven met een hoge standaard en kwali-
teit, veel kennis en het vermogen om te innoveren. Ook de logistieke 
kracht en goede positionering zijn een enorme pre.’

De Kamer: Wat betekent leiderschap voor u?
Alblas: ‘Ik geloof sterk in situationeel leiderschap. Voor mij wordt lei-
derschap pas duidelijk op het moment van de waarheid. We kunnen 
allemaal redelijk leidinggeven, maar er zijn momenten dat je er moet 
staan en een keuze moet maken. Ik bewonder mensen als Winston 
Churchill, die in extreme situaties bereid zijn een keuze te maken die 
voor hen persoonlijk misschien negatief kan uitpakken. Ook bewonder 
ik creatieve mensen, omdat ik dat zelf niet zo ben. Leonardo da Vinci 
is voor mij het summum, hij combineerde kunst en techniek. En ik 
heb respect voor iemand als Paul Polman, die bij Unilever de aandeel-
houders kiest die bij het bedrijf passen in plaats van het bedrijf aan te 
passen aan de aandeelhouders.’

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Alblas: ‘Ik kom uit een christelijk ondernemersgezin van de Hollandse 
eilanden, de Hoeksche Waard. Mijn vader was transportondernemer. Hij 
was daarnaast actief in de kerkeraad en de gemeenteraad. Mijn moeder 

‘ Niemand  
durft het  
risico te  
nemen om  
als eerste  
voor gen-
technologie  
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Locatie: Neeltje Jans
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runde het gezin met vier kinderen. Veel van mijn waarden zijn in mijn 
jeugd in mij geplant: rentmeesterschap, discipline, staan voor de din-
gen die je zegt, integriteit, trouw. Geloof speelt in mijn familie een rol. 
Ik ben daar genuanceerder over gaan denken, al heb ik nog veel respect 
voor mensen die geloven – zolang het niet dogmatisch wordt.’

De Kamer: Wat studeerde u?
Alblas: ‘Ik ben levensmiddelentechnoloog geworden in Wageningen. 
Mijn vader vervoerde ook margarines, en ik mocht als jong mannetje 
mee op zijn vrachtwagens. In de fabriek was ik niet geïnteresseerd in 
het transport, maar meer in hoe de margarine werd gemaakt op zo’n 
stampend fabriekscomplex. Toen ik in de loop van mijn middelbare 
schooltijd moest kiezen voor een studie, kwam ik bij toeval op een 
bijeenkomst in Wageningen terecht. Daar bleek hetgeen waarin ik ge-
interesseerd was, een vak te zijn.’

De Kamer: Wat zou u jongere generaties adviseren over hun studie?
Alblas: ‘In de eerste plaats is het belangrijk om te bekijken of iets 
energie kost of energie geeft. Ten tweede: probeer soms dingen. Alles 
hoeft niet direct perfect te zijn. En drie: kies een omgeving die bij je 
past. Omring je met mensen die jouw ambities kunnen aanscherpen. 
Ik heb het geluk gehad te kunnen werken bij een bedrijf als Unilever. 
Onbewust heb ik daar heel veel geleerd, van collega’s en van de ma-
nier waarop dingen daar worden aangepakt.’

De Kamer: Wat zijn de keerpunten in uw carrière?
Alblas: ‘Een belangrijk moment was een groot project dat ik in 1999 
voor Unilever kon doen. Er werd gezocht naar verbeteringsmogelijk-
heden in het bedrijf die geld zouden opleveren. Op intuïtie stapte ik in 
iets onbekends. Het bood me de mogelijkheid om naar de hele breedte 
van het bedrijf te kijken en niet alleen naar de inkoop en de productie.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Alblas: ‘Grenzen verleggen en bruggen bouwen. Een statement dat ik 
ooit ergens op een wc-deur vond, is: vision without action is merely a 
dream. Action without vision just passes the time. Vision with action 
can change the world, een uitspraak die aan Nelson Mandela wordt 
toegeschreven. Ik geloof sterk in de verbinding van visie en actie.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Alblas: ‘Ik hoop iets aan mijn opvolgers te kunnen nalaten dat weer 
een stap verder is dan ik het aantrof, een basis om ook de komende 
jaren de continuïteit van het bedrijf te kunnen waarborgen. Tegen mijn 
kinderen zou ik willen zeggen: ken jezelf, zet niet het masker op van 
iemand die je eigenlijk niet bent.’

De Kamer: Welke droom zou u nog willen verwezenlijken?
Alblas: ‘Ik heb ooit de marathon van New York gelopen: een bijna sur-
realistische ervaring en iets wat ik nooit eerder had gedaan. Dan ben je 
de finish over en ben je heel emotioneel, zeker in het decor daar. Ik zou 
graag die marathon nog eens willen lopen met een van mijn kinderen.’

‘Bij de keuze 
van een  
studie is het  
belangrijk om  
te bekijken  
of iets energie 
kost of  
energie geeft’
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-  Lamb Weston / Meijer is gestart in 1994 als joint venture tussen  
Lamb Weston ConAgra Foods (USA) en Meijer Frozen Foods (NL). 
Ze maken diepgevroren aardappelproducten en gedroogde 
aardappelvlokken in 5 fabrieken: in Nederland (3), het Verenigd 
Koninkrijk (1) en Oostenrijk (1).

-  Lamb Weston heeft een productiecapaciteit van 650.000 ton. 

-  Samen met ConAgra Foods Lamb Weston worden de producten 
verkocht onder het merk Lamb Weston in meer dan 100 landen  
over de hele wereld.



Ralph van Hessen, Winkelman Van Hessen

‘ Mijn motto is: elke 
slagboom wordt 
een polsstok’

‘Zorg dat je een grote uitdaging hebt in het leven. Want bij grote  
uit dagingen worden grote problemen klein, en bij kleine uitdagingen 
worden kleine problemen groot.’
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De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Ralph van Hessen: ‘Ik heb een Joodse achtergrond. Ik heb de Twee-
de Wereldoorlog niet meegemaakt, maar wel veel meegekregen: de 
waarde van het leven, van presteren, van samenwerking en van open-
heid en eerlijkheid. Mijn vader was de eerste internationale directeur 
van Lions International, en oorlogsheld bij de Royal Air Force. Na de 
oorlog zette hij een bedrijf op in darmen: Van Hessen Casings. Dat is 
nu een kleine multinational. Mijn vader was mijn beste vriend, mijn 
moeder de liefste moeder: ik kom uit een warm nest.
‘Mijn vader is pas over de oorlog gaan praten toen ik ouder was. Mis-
schien schrijf ik er nog een keer een boek over, maar het heeft me niet 
negatief beïnvloed. Mijn tante Edith heeft een boek geschreven waar-
van meer dan een miljoen stuks zijn verkocht. Ze zat ondergedoken 
en hield een dagboek bij. Ze beschrijft welke beperkingen er steeds 
bijkwamen voor Joden. Haar man is de grootse pr-man ter wereld ge-
weest. Hij was een bescheiden man en een goede vriend. Hij weet het 
zelf niet, maar hij heeft me ook gestimuleerd om anders te denken.’

De Kamer: Zit het ondernemerschap in uw familie?
Van Hessen: ‘Dat denk ik wel. Ik weet niet waar het vandaan komt – is 
dat nu Joods of juist niet? Ik ben een beetje Joods, maar ook liberaal. 
De oorlog overleven stimuleert misschien ook wel ondernemerschap. 
Dat leer je van je familie, niet via een studie.’

De Kamer: U studeerde economie?
Van Hessen: ‘Op mijn negentiende vond ik het intrigerend dat een 
pakje kauwgom maar tien cent kostte. Hoe kan dat nu, met zo’n wik-
kel, de reclame en verscheping? Daarom ben ik economie gaan doen 

Medeoprichter Winkelman Van Hessen
Ralph van Hessen

‘ Familiebedrijven 
gaan belangrijker 
worden’

Medeoprichter Ralph van Hessen van communicatiebureau Winkelman 
Van Hessen omschrijft zichzelf als inspirator, communicator, netwerker en 
initiatiefnemer. De Kamer spreekt hem over zijn vak, over leiderschap en familie. 
‘De oorlog overleven stimuleert misschien wel ondernemerschap.’
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in Rotterdam. Ik stelde veel waarom-vragen. Bij marketing ging het 
om winstoptimalisatie, maar ik stelde de vraag: moeten mensen niet 
plezier hebben? Ze vonden het heel dom dat ik dat kon vragen. Ik was 
gewend breder te denken. Tijdens mijn studie ben ik van alles gaan 
doen. Ik heb de Marketing Associatie en een blad opgezet, was voor-
zitter van het studentenorkest en journalist. Ik was nieuwsgierig en 
wilde mensen ontmoeten, zoals Wim Kan en Toon Hermans. Die kon 
je moeilijk bellen, tenzij je journalist was.’

De Kamer: Wat zou u jonge mensen adviseren bij hun studiekeuze?
Van Hessen: ‘Het belangrijkste is dat je je passie volgt, de rest maakt 
niet veel uit. Overigens is de voorsprong van jongeren veel groter dan 
we denken. Ze weten meer, kunnen sneller informatie koppelen en 
beter multitasken. Dat komt omdat ze heel open zijn en niet overal 
problemen zien. Managers zouden zich – in jargon – meer moeten la-
ten klankborden door jongeren. Of ze moeten op zoek naar commis-
sarissen van in de twintig. De jeugd heeft weinig ervaring, maar toen 
ik begon, had ik dat ook niet.’

De Kamer: Wat is leiderschap en wie zijn uw voorbeelden?
Van Hessen: ‘Leiderschap is stimuleren, gunnen, samenwerken, net 
een stukje verder gaan dan je denkt. Leiderschap is jezelf en je om-
geving ontdekken. Het is voor mij een reis en een bestemming. Lei-
derschap is ook ontwikkeling, fouten maken maar niet herhalen, en 
uitdagingen aangaan. Mijn ontmoeting met Nelson Mandela was een 
belangrijk moment in mijn leven. Hij is meer dan een mens. Het leek 
of hij me weken daarna nog energie gaf. Een ander groot voorbeeld is 
Eckart Wintzen. Hij deed bijzondere dingen en was helemaal zichzelf. 
Sylvia Tóth vind ik ook altijd goed.’

De Kamer: Is leiderschap te leren?
Van Hessen: ‘Ik denk niet dat je het kunt leren op een cursus. Charisma 
heb je of heb je niet. Een koe kan goed melk geven, maar nooit een 
renpaard worden. Je moet jezelf ook nooit een goede leider noemen. 
Probeer er boven te staan, relativeer jezelf. Veel leiders hebben niet de 
goede balans tussen werk, familie en andere dingen. Als je doodgaat, 
zal niemand zeggen: die heeft te veel thuisgezeten.’ 

De Kamer: Wat zijn de markante punten in uw carrière?
Van Hessen: ‘Dat zijn momenten geweest waarop ik tot dingen in staat 
was waarvan ik niet wist dat ik ze kon. Zo hebben we in 1991 een groot 
feest in de Rotterdamse haven georganiseerd voor honderdtachtig-
duizend man, het Eureka Event of Excellence, gericht op het bevorde-
ren van technologie. Het EK voetbal in 2000 was ook een groot eve-
nement. En ik ben er trots op dat we met de organisatie van het World 
Congres on ict (wcit) de Zilveren Olifant hebben gewonnen als beste 
Europees congres van 2010. Bovendien hadden we het jaar daarvoor 
al met de Big Improvement Day de Gouden Giraffe gewonnen. 
‘Er zijn gelukkig ook veel dingen fout gegaan in mijn carrière, maar 
daarvan leer je. Je mag fouten maken, maar herhaal ze niet. Het ma-
nagen van fouten is belangrijk: je moet accepteren dat je ze maakt. Dat 
is inherent aan ondernemerschap.’

Dit is  
Ralph van Hessen
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in Den Haag
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De Kamer: Wat is uw motto?
Van Hessen: ‘Elke slagboom op je weg wordt een polsstok in je han-
den. En ook: als je in een boot zit en je maakt vaart, zie je de golven 
helemaal niet, maar als je iets langzamer gaat, word je zeeziek. Zorg 
daarnaast dat je een grote uitdaging hebt in het leven. Want bij grote 
uitdagingen worden grote problemen klein, en bij kleine uitdagingen 
worden kleine problemen groot.’

De Kamer: Denkt u dat de traditionele CEO-structuur  
in stand blijft?
Van Hessen: ‘Nee. Ik denk dat je moet gaan kijken naar kleinere units. 
Internationaal moet een bedrijf sturing krijgen. Maar lokaal zou je 
dan andere unit-structuren hebben. Jongeren moeten erbij worden 
betrokken, en ict moet enabler van nieuwe dingen zijn. Dat kan niet 
meer van bovenaf worden geregeld. Bedrijven moeten een nieuw 
ecosysteem bouwen waarin de impulsen van onderaf makkelijk zijn in 
te bedden. Dat is best moeilijk. Zodra je gaat groeien, krijg je allerlei la-
gen, bevoegdheden en ijdelheden. Terwijl een CEO zich eigenlijk moet 
afvragen: kan ik mijn bedrijf heruitvinden? Net als in een vijver: als je 
vissen hebt, moet er stroming zijn. Ik denk dat er te weinig stroming 
is in het bedrijfsleven.’

De Kamer: Gaan we meer toe naar een netwerkeconomie?
Van Hessen: ‘Ja, maar die hebben we ook al. Hoe meer je in een net-
werk zit, hoe meer toevalligheden. Als je een weg afgaat, zie je op de 
zijpaden de mooiste dingen. En dan niet zeggen: maar we moesten 
díe kant op. Als je een lerende organisatie bent, moet je openstaan. De 
bedrijfsstructuur is vaak te heilig. De waarom-vraag is ook voor veel 
bedrijven interessant. Waarom vergaderen we eenmaal per week? 
Waarom hebben we geen jaarverslag gemaakt door werknemers on-
der de vijfendertig?’

De Kamer: Hoe zou u de kracht van het Nederlandse  
bedrijfsleven schetsen?
Van Hessen: ‘Nederland blijft een handelsnatie. We zijn slim en moe-
ten dat blijven. Intelligentie die we hebben en gehad hebben in ons 
land – we hadden de eerste handelsbeurs; op het gebied van water-
technologie hebben we voorsprong – moeten we behouden. We zeu-
ren enorm over de gezondheidszorg en het onderwijs, maar goed be-
keken komen we er zo slecht nog niet uit.’

De Kamer: Welke trends zullen de economische orde veranderen?
Van Hessen: ‘Familiebedrijven gaan belangrijker worden. Grote bedrij-
ven zullen afslanken. Het moet van wat kleinere bedrijven komen. De 
interdisciplinaire insteek wordt alleen maar groter. Je moet goed kij-
ken naar systeemveranderingen. Eén voorspelling: 35 procent van de 
banen is over zeven jaar helemaal nieuw. Communicatie en marketing 
blijven belangrijk, maar er zal ook veel veranderen. Door de ontwik-
kelingen online veranderen ook de verdienmodellen. Mensen kunnen 
op een zolderkamertje een bedrijf beginnen, dat is het leuke van deze 
tijd. Simpele ideeën om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, kun-
nen heel succesvol worden. Nederland moet misschien een vraag-en-
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aanbodland worden. Als wij daar de beste in zijn en een minister voor 
Vraag en Aanbod krijgen, is dat een bizar idee. Maar misschien ook 
een briljant idee.’

De Kamer: Welke communicatietrends zijn er?
Van Hessen: ‘Persoonlijk contact is belangrijk. Ik geloof niet dat inter-
net dat verandert. Projecten als De Kamer van Achmea zijn belang-
rijker dan gedacht. Daarnaast wordt ict belangrijker. Er is straks veel 
geld te verdienen met het invoeren van nieuwe systemen, in aller-
lei takken en op allerlei manieren. Je krijgt straks driedimensionale 
communicatie. Het wordt nog realistischer, bijvoorbeeld met virtual 
reality-brillen op. Vroeger moest je een rondje Telegraaf maken en op 
televisie komen, nu kun je voor veel minder geld aandacht krijgen. 
Communicatie wordt nog steeds belangrijker. De top van het bedrijfs-
leven moet dat ook inzien. Daarom heb je meer subleiders nodig in 
een bedrijf. Het werkt niet om een maarschalk te hebben.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Van Hessen: ‘Dat je elkaar nodig hebt en het leven bijzonder is. Dat 
elke dag die je leeft, denkt en werkt een geschenk is. Ik vind het ook 
leuk dat mijn kinderen het goed doen. Maar ik heb liever dat mensen 
me nu eren dan later.’

De Kamer: Wat zou u nog een keer willen doen?
Van Hessen: ‘Ik wil de Big Improvement Day Europees maken: één 
dag in Europa dat iedereen positief denkt aangaande bedrijfsleven, 
innovatie, educatie, en dat ze nadenken over hun volgende stap.’

De Kamer: Een goed leider denkt altijd na  
over zijn opvolging. Dilemma? 
Van Hessen: ‘Een goede vraag, zeker nu. Ik wil het openlaten. Ik moet 
er gezien mijn leeftijd wel over gaan nadenken, maar ik denk dat het 
loopt zoals het loopt. Samenwerking is belangrijk en kun je beter aan-
leren dan leiderschap. Hoe kan een pizzabakker samenwerken met 
een koeriersbedrijf? Hoe kunnen bedrijven elkaars competenties aan-
vullen? Ik geloof dat je je niet blind moet staren op de concurrentie, 
maar meer van eigen kracht moet uitgaan.’

‘Je krijgt 
straks drie-
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-  Winkelman van Hessen is een communicatieadviesbureau met vestigingen 
in Den Haag en Amsterdam, met als opdrachtgevers: overheden, non profit-
organisaties, het bedrijfsleven, instellingen uit de culturele sector, de zorg 
en het onderwijs. 

-  Het bedrijf werkt onder meer voor Unilever, KPN, de Consumentenbond en 
het Wereld Natuur Fonds. 

-  Winkelman Van Hessen helpt onder andere met brand PR, corporate  
communicatie, public affairs, crisiscommunicatie en special events.





Hans Kroeze, ADG dienstengroep

‘ Mijn motto is: 
hoofd in de wolken, 
voeten in de klei’

‘Je hebt soms de vaardigheid nodig om het geheel te overzien, om 
uiteindelijk de regie te kunnen voeren, maar als het nodig is, moet  
je ook zelf aan de bak.’
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De Kamer: ADG dienstengroep is ontstaan uit Asito.  
Hoe is Asito begonnen?
Hans Kroeze: ‘In januari 1952 is Asito opgericht door Joop van 
Riemsdijk. Vanuit de optiek dat er altijd wordt gegeten en rotzooi ge-
maakt, begon hij een restaurant en een schoonmaakbedrijf. Blijkbaar 
was hij beter in schoonmaken dan in koken. 
‘Het schoonmaakbedrijf is in Almelo begonnen met vier parttime schoon-
makers. De eerste vijfentwintig jaar was het succes beperkt. Dat ging op 
een gegeven moment toch knagen en toen is Van Riemsdijk naar zijn 
oude krijgsmakkers uit de oorlog gegaan. In die tijd heeft hij een aantal 
legercontracten gekregen. Dat gaf een behoorlijke boost. Er werken nu 
zo’n vijftienduizend mensen, waaronder ook veel parttimers. 
‘Inmiddels heeft Van Riemsdijks dochter Monique het volledige aan-
delenkapitaal verkregen. Monique en ik hebben de aansturing van het 
bedrijf opgepakt met als leidraad het goede van het oude te verbin-
den met het betere van het nieuwe. Wat een familiebedrijf van een 
ander bedrijf onderscheidt, is een soort van rentmeesterschap, over 
de medewerkers, over de onderneming en haar omgeving. Over het 
algemeen biedt de financiering van de onderneming ook de mogelijk-
heid om een langere horizon te hanteren dan dat bij bijvoorbeeld een 
beursgenoteerde onderneming het geval is.’

De Kamer: Op welke terreinen begeeft de ADG dienstengroep zich nu?
Kroeze: ‘Er zijn drie clusters. Een cluster Facilitaire dienstverlening, 
een cluster Personeelsdiensten en een cluster Zorg en Welzijn. Binnen 
de cluster Facilitaire dienstverlening heb je naast Asito ook een inge-
nieursbureau in Eindhoven, AAFM Facility Management. In de cluster 
Personeelsdiensten bevinden zich naast uitzendbureau Timing ook het 

Algemeen directeur ADG dienstengroep
Hans Kroeze

‘ Vertrouwen is 
belangrijk in het 
familiebedrijf’

Hans Kroeze is directeur van familiebedrijf ADG dienstengroep, waarin de 
clusters Facilitaire dienstverlening, Personeelsdiensten en Zorg en Welzijn 
verenigd zijn. De Kamer praat met hem over het familiebedrijf, leiderschap en 
innovatie. ‘Mijn grootste vijand is dat we al meer dan zestig jaar winst maken.’
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op de zorg gerichte Zorgwerk en ons payrollbedrijf, Persoonality. In de 
cluster Zorg en Welzijn is TSN Thuiszorg ondergebracht. Samen zijn 
de bedrijven goed voor een omzet van bijna een miljard euro en er 
werken zo’n vijftigduizend medewerkers.’

De Kamer: Wat is de doelstelling van het bedrijf?
Kroeze: ‘Groei is nooit een doelstelling op zich geweest. Als je kijkt 
waar wij goed in zijn, dan is dat de logistiek van handjes. We kunnen 
heel goed veel handjes op afstand besturen op een zodanige manier 
dat er ook nog geld mee wordt verdiend. Als het om schoonmaken 
gaat begrijp je dat, net als bij uitzenden, maar ook in de zorg gaat 
het in essentie om de logistiek van handjes. Los daarvan is de zorg 
in toenemende mate een kostengevoelig product. Het is een bedrijfs-
kundige wetmatigheid dat kostprijsgevoelige zaken eigenlijk maar één 
remedie kennen: schaalvergroting. Dat is politiek weer lastig, want de 
menselijke maat is ook belangrijk. Wij proberen de expertise die we in 
de markt hebben opgedaan op een verstandige manier in te brengen 
in de zorg. Het belangrijkste doel is rendabele continuïteit. Dat vraagt 
om een aantal kritische succesfactoren. Daarvan is kwaliteit een no-
brainer, want als je dat niet levert, heb je geen bestaansrecht. We wil-
len dicht op onze mensen staan, we willen voorspelbaar zijn, we wil-
len leidend zijn op sommige gebieden. Als je de toon wilt zetten, heb 
je een zekere marktdominantie nodig. Als daartoe aanleiding bestaat, 
moet je als marktleider in staat en bereid zijn je verantwoordelijkheid 
te nemen en de bakens verzetten.’

De Kamer: In welke mate speelt duurzaamheid een rol?
Kroeze: ‘Wij zijn in onze business behoorlijk afhankelijk van aan-
bestedings projecten. Tien jaar geleden zag je dat economische renta-
biliteit het criterium was dat de kansen bepaalde. Wat we steeds vaker 
zien, is dat sociaal rendement ook een criterium wordt. Dat betekent 
dat je afhankelijk van het bedrijf dat de aanbesteding doet, een maat-
schappelijke bijdrage moet leveren. Dat je taalcursussen moet bieden, 
dat je jonge werklozen te werk moet stellen, dat je stageplaatsen moet 
creëren. We krijgen niet alleen meer de vraag: hoeveel verdien je met de 
winkel? Maar ook: wat wint de maatschappij met jullie aanwezigheid?’

De Kamer: Welke rol speelt innovatie in uw bedrijf?
Hans Kroeze: ‘Innovatie in een familiebedrijf is geen vanzelfsprekend-
heid. Mensen zijn zo geconditioneerd op de dingen die ze al zo lang 
goed doen, dat ze denken dat iets nieuws misschien niet nodig is. Mijn 
grootste vijand is dat we al meer dan zestig jaar winst maken: waarom 
zouden we veranderen? 
‘Ons schoonmaakbedrijf wordt op twee manieren bedreigd. Enerzijds 
door de economische crisis, anderzijds door het nieuwe werken. Als je 
dat laatste goed doorvoert, kun je ongeveer 40 procent besparen op je 
vloeroppervlak. Dat raakt schoonmaakbedrijven, cateraars en beveili-
gers. Ons bedrijf moet innoveren om uiteindelijk te kunnen overleven. 
Neem bijvoorbeeld glazenwassers, waar we er een paar duizend van 
in dienst hebben. Iedereen heeft het over nanotechnologie waarmee 
het mogelijk is een coating op glas aan te brengen, waardoor er geen 
vuil meer op blijft zitten. Dat is een mooie ontwikkeling, maar slecht 

Dit is  
Hans Kroeze

Geboren op 6 juli 1958  
in Den Haag

1982 
Hts werktuigbouwkunde

1983 – 1988 
Troubleshooter/assistent-
bedrijfsleider/ servicemanager 
Stork Plastics Machinery

1987 – 1988 
General management 
Nyenrode

1988 – 1990 
Businessunit manager 
automotive DRU

1990 – 2001 
Algemeen directeur  
Koninklijke TenCate

2001 – heden 
Algemeen directeur  
ADG dienstengroep
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nieuws voor de glazenwassers. Wij zijn al bezig om glazenwassers om 
te scholen tot klusjesmannen, want daar is nu wel veel vraag naar en 
dat zal in de toekomst ook zo zijn.
‘Verder spelen we in op de trend dat overheden steeds vaker zoeken 
naar publiek-private samenwerking, waarbij het bedrijfsleven wordt 
gevraagd taken van gemeenten over te nemen.’

De Kamer: Wat betekent de vergrijzing voor het bedrijf?
Kroeze: ‘Vooral het zorgbedrijf heeft daarmee te maken. Aan de ene 
kant zien we dat het bejaardentehuis van weleer ophoudt te bestaan. 
Haaks daarop staat het feit dat op de thuiszorg bezuinigd zal worden. 
De infrastructuur die daarbij hoort, zal ook afgebroken worden. Daar-
om zullen we in Nederland zwerfbejaarden gaan zien, ontheemden. 
Aan de ene kant zijn we bezig met de voorbereiding van ontslagen in 
de thuiszorg, aan de andere kant hebben we discussie over hoe groot 
ons zorgbedrijf mag worden.’

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Kroeze: ‘Ik ben in een mooi nestje geboren. Mijn moeder was de doch-
ter van een fabrieksarbeider. Mijn vader was de zoon van de boven-
meester uit Lonneker, een voorstad van Enschede. Van mijn moeder 
kreeg ik het harde werken mee, terwijl mijn vader meer was van: zul-
len we er nog eens over praten?’

De Kamer: Speelde geloof een rol?
Kroeze: ‘In het begin wel. We waren rooms-katholiek van beide kanten. 
Zo rond mijn dertiende verjaardag kreeg mijn vader een betere baan. 
Toen kwam er iemand van de kerk aan de deur die vond dat de kerk-
bijdrage daarom ook omhoog moest. Wat er precies is gebeurd weet 
ik niet, maar we zijn nooit meer in de kerk geweest.’

De Kamer: Wat bent u gaan studeren en waarom?
Kroeze: ‘Op mijn twaalfde heb ik mijn eerste Solex in elkaar gesleu-
teld. Toen ik zestien was, reed ik op een motor rond. Dat het techniek 
moest zijn, was evident. Ik heb werktuigbouw gestudeerd en daarna 
moest ik in dienst bij een bijzondere NAVO-eenheid, in een bunker. 
Daar onder de grond studeerde ik ook elektrotechniek. Ik kwam eerst 
bij Stork terecht. In mijn Stork-tijd zat ik in het managementklasje en 
ging ik naar Nyenrode, een voorloper van een soort MBA doen. Head-
hunters stonden klaar toen we onze diploma’s hadden. Het grootste 
deel van de klas was binnen een jaar weg bij Stork.’

De Kamer: Welke competenties zijn nodig om dit familiebedrijf te leiden?
Kroeze: ‘Er is verschil tussen ervaring en routine. Dat laatste is niet 
goed, ervaring wel. Als je een groot bedrijf leidt, kan dat een logisch ge-
volg zijn van wat je daarvoor hebt gedaan; je groeit erin via verantwoor-
delijke posities. Vertrouwen is ook belangrijk in het familiebedrijf. Als 
het vertrouwen er is, heb je een basis waarop je de andere benodigde 
competenties kunt leren en etaleren. Bij familiebedrijven komt ook veel 
emotie kijken. Binnen ADG dienstengroep was bakermat Asito bijvoor-
beeld altijd het grootste bedrijf. Nu is dat het zorgbedrijf TSN. Asito is 
niet langer de dominante factor. Hoe daarmee om te gaan?’

‘Nano-
technologie 
is een mooie 
ontwikkeling, 
maar slecht 
nieuws voor 
de glazen-
wassers’



Locatie: Poppodium Atak, 
Enschede
Kroeze: ‘Als je de vraag had gesteld wat 
ik het leukste vind om te doen, had ik 
gezegd: mijn functie als voorzitter van 
de raad van toezicht van Poppodium 
Atak. Bij het Poppodium werken meer 
dan tweehonderd vrijwilligers. Mensen 
met soms een kansarm en uitzicht-
loos bestaan. Omdat ze hier een taak 
hebben, krijgen ze het gevoel weer 
gezien te worden. Dat is mooi om mee 
te maken.’
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De Kamer: Wat is uw motto?
Kroeze: ‘Hoofd in de wolken, voeten in de klei. Je hebt soms de vaar-
digheid nodig om het geheel te overzien, om uiteindelijk de regie te 
kunnen voeren, maar als het nodig is, moet je ook zelf aan de bak. 
Een gezonde dosis narcisme is ook noodzakelijk. Dat vraagt wel om 
een omgeving die hierop beducht is, om te voorkomen dat je naast 
je schoenen gaat lopen. Een mooie uitspraak vind ik ook: esse non 
videri. Als eindverantwoordelijke mag je er zijn, maar niet stralen.’

De Kamer: Wat is leiderschap?
Kroeze: ‘Ik kom in mijn praktijk weinig echte leiders tegen. Leiders die 
betrokken zijn, die de mensen kennen en hen aanspreken op goede en 
slechte dingen. Ik heb altijd veel positiefs gezien in Richard Branson. 
Hij houdt op een of andere manier de boel bij elkaar en is continu be-
zig om aan dingen te sleutelen bij Virgin. Dichter bij huis is Freddy Hei-
neken een goed voorbeeld. Een man die het niet heeft laten gebeuren 
dat zijn succes met hem op de loop ging. De kunst van het veranderen 
moet je verstaan, maar tegelijkertijd ook een zodanig organisatorisch 
element geven dat verandering succesvol kan zijn.’

De Kamer: Ziet u verschil tussen mannelijke en vrouwelijke leiders?
Kroeze: ‘Er zijn bij ons veel vrouwelijke leiders in het bedrijf. Een man 
een man, een woord een woord: dat zie ik vaker bij vrouwen dan bij 
mannen. Ik vind vrouwelijke leiders fundamenteler. Waarom er zo 
weinig vrouwen op topposities zitten is, denk ik, de tol van het ver-
leden. Je hebt tegelijk wel voldoende aanvoer nodig om uiteindelijk 
vrouwen in de top te laten belanden. Ik heb nu een vacature voor com-
mercieel directeur. Daar krijg ik dan twee of drie reacties van vrouwen 
op tegenover vijftien mannen.’

De Kamer: Wat denkt u dat het bedrijfsleven van de politiek kan 
leren, en andersom?
Kroeze: ‘Het politieke systeem is ingericht op het voorkomen van frau-
de en misbruik. Niets in dat systeem zegt: laten we samen deze of 
gene kans benutten. Dat wordt beter, want je ziet dat de nieuwe gene-
ratie bestuurders daar heel anders mee omgaat dan de oude garde. 
Politici moeten zich in het systeem op hun rol focussen, maar er ook 
voor zorgen dat de ondernemer niet het verlengstuk wordt van de 
bureaucratie. Als ondernemer word je in de politieke sfeer uitgedaagd 
om over meer en andere dingen na te denken dan normaal. Dat ver-
rijkt je.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Kroeze: ‘Wat ik moet, is goed op de winkel passen, op een duurzame 
en integere manier. Als het bedrijf verantwoord omgaat met perso-
neel, klanten, leveranciers en maatschappij, en ik dat in de genen van 
het bedrijf weet te zetten, heb ik iets nagelaten.’

De Kamer: Wat zou u ooit nog eens willen doen?
Kroeze: ‘Ik ben volstrekt gelukkig met wat ik heb. Maar ik zou ooit nog 
wel eens medicijnen willen studeren, chirurgie. Daar komt alles in te-
rug wat ik leuk vind. Techniek, spanning, mensen en sensatie.’

‘Een man een 
man, een 
woord een 
woord: dat  
zie ik vaker  
bij vrouwen 
dan mannen’



ADG dienstengroep

OMZET: 882 MILJOEN EURO (2013) 

MEDEWERKERS: 49.537

HOOFDKANTOOR: ALMELO

-  De ADG dienstengroep is een familiebedrijf dat bestaat uit zeven 
werkmaatschappijen gericht op zakelijke dienstverlening binnen 
Nederland. 

-  Het bedrijf omvat onder meer het schoonmaakbedrijf Asito – waar de 
ADG dienstengroep uit voort is gekomen – het thuiszorgbedrijf TSN en 
het uitzendbureau Timing. 

-  Hans Kroeze is sinds 2001 algemeen directeur van ADG dienstengroep.





Else Bos, PGGM

‘ Mijn motto is:  
niet praten  
maar poetsen’

‘Ik wil dingen oplossen. Piekeren over dingen waarvoor ik geen oplossing 
weet, kost mij de meeste energie. Ik geloof bovendien in diversiteit. Een 
team van verschillende typen mensen brengt meer tot stand, en dan gaat 
het niet alleen om gender, maar juist ook om skills en karakter.’
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De Kamer: Wat is de kracht van het  
Nederlandse pensioenstelsel?
Else Bos: ‘De belangrijkste kracht is dat we er al lang mee bezig zijn. 
Het is een volwassen stelsel en omdat een van de uitgangspunten ver-
plichtstelling is, doet iedereen mee. Het is een stelsel dat gebaseerd 
is op evenwicht op de arbeidsmarkt. De doorsneepremie betekent 
dat er geen negatieve invloed is van premiehoogtes op de aantrek-
kelijkheid van ouderen en jongeren op de arbeidsmarkt. Het is een 
toereikend stelsel: we sparen voldoende voor een goed pensioen. Uit 
onderzoek van Mercer Australia, dat toereikendheid, houdbaarheid en 
governance wereldwijd onderzoekt, blijkt dat Nederland vergeleken 
met internationale stelsels ook dit jaar goed scoort op governance: we 
stonden altijd eerste, nu tweede. Denemarken staat nu op plek één. 
We behoren dus al langere tijd bij de wereldtop. Dat zegt iets over de 

CEO PGGM
Else Bos

‘ Een ideaal 
pensioenstelsel 
bestaat niet’

Else Bos is CEO van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Daarvoor 
werkte ze bij ABN Amro en bij vermogensbeheerder NIB Capital Asset 
Management. PGGM is de op één na grootste pensioenuitvoerder in 
Nederland met een belegd vermogen van 167 miljard euro. Klanten 
van PGGM zijn onder meer het Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
(PFZW), de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) en het 
Bedrijfstakpensioenfonds Schilders. De pensioenfondsen waarvoor 
PGGM werkt, hebben in totaal zo’n 2,6 miljoen deelnemers. De 
Kamer praat met haar over de toekomst van het pensioenstelsel, over 
leiderschap en over haar achtergrond. ‘Zonder wrijving geen glans.’
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robuustheid van ons systeem. Op houdbaarheid is onze score lager 
geworden. Dat heeft alles te maken met de vergrijzing waarvoor we 
op dit moment nog geen aanpassingsmechanisme hebben. Vernieu-
wingen in het stelsel zijn complex. Het is belangrijk dat we dat samen, 
structureel en zorgvuldig doen.’

De Kamer: Het pensioenstelsel is opgebouwd  
aan de hand van sectoren. Is dat nog van deze tijd?
Bos: ‘Er zijn drie soorten pensioenfondsen. Ten eerste ondernemings-
pensioen fondsen. Alle medewerkers van een onderneming doen 
mee in dat fonds. Ten tweede zijn er beroepspensioenfondsen, daar 
zitten beroepsgenoten bij elkaar in een fonds. Ten derde zijn er de 
brede bedrijfstakpensioenen. Deze indeling is gerelateerd aan de 
ordening van de arbeidsmarkt. De dynamiek op de arbeidsmarkt 
verandert. Solidariteit speelt een belangrijke rol in pensioenfond-
sen. Het is de vraag of deze ordening voldoende aansluit op de 
doelgerichte solidariteit die nodig is. We moeten naar minder pensi-
oenfondsen, zodat we de schaal meer kunnen benutten. Ik denk dat 
we op diverse plekken naar vereenvoudiging kunnen, dat scheelt 
ook in kosten.’

De Kamer: Krijgen de sociale partners een  
andere rol in het pensioen?
Bos: ‘Die rol begint te veranderen omdat er meer professionals in pen-
sioenfondsbesturen komen. Aan de pensioentafel zijn het belang van 
de werkgever en dat van de werknemer belangrijk, naast uiteraard 
technische expertise van de beleggingsvraagstukken. Ik denk dat de 
sociale partners daarvoor ook aan tafel moeten blijven.’

De Kamer: Merkt u dat De Nederlandsche Bank (DNB) stuurt op  
welke bestuurders wel of niet in pensioenfondsen kunnen?
Bos: ‘DNB toetst de bestuurders en die toetsing is strenger en expli-
cieter geworden. Er wordt gekeken naar inhoudelijke kennis van de 
pensioenregeling en vermogensbeheer, naast de vereiste basiskennis 
in de breedte en kennis van besturen.’

De Kamer: Welke ontwikkelingen ziet u voor  
de opbouw van een pensioen voor zzp’ers?
Bos: ‘Recent werd bekend dat onze collega-pensioenuitvoerder APG 
een pensioenfonds speciaal voor zzp’ers is gestart: een goede zaak. De 
groep van zzp’ers is behoorlijk divers. Een deel van hen zal behoefte 
hebben aan deelname in een pensioenfonds.’ 

De Kamer: Hoe ziet u het ideale  
toekomstige pensioen?
Bos: ‘Dat is een veelomvattende vraag. We zijn net van start gegaan 
met het brede maatschappelijke debat over pensioenen. Daarin ko-
men veel thema’s aan de orde en al die thema’s zijn relevant in het 
ontwerpen van een nog beter stelsel voor de toekomst. Een ideaal 
stelsel bestaat denk ik niet. Aan alle keuzes die je maakt zitten keer-
zijdes, die moeten we ook niet vergeten te expliciteren. Overigens 
zonder daarmee in de valkuil terecht te komen dat er niets kan wor-

Dit is  
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in Rotterdam
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Universiteit Rotterdam
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den veranderd. Ik zie ook veel mogelijkheden in het combineren van 
het pensioenstelsel met zorgsparen. Momenteel onderzoeken wij bij 
PGGM de mogelijkheden. Als de overheid zich verder terugtrekt uit 
de zorgvoorziening, moeten mensen daar zelf voor gaan zorgen. Een 
model kan zijn dat als je straks met pensioen gaat, je kunt kiezen 
welk deel van je opgebouwde pensioen je wilt gebruiken voor een 
pensioenuitkering en welk deel je wilt reserveren voor het dekken 
van zorgkosten.’

De Kamer: Welke rol hebben pensioenfondsen  
in de Nederlandse economie?
Bos: ‘Primair zijn het uitvoerders van een arbeidsvoorwaarde. Het zijn 
ook grote kapitaalpools. Pensioenfondsen zijn primair opgesteld om 
met dat kapitaal een goed rendement te maken en daarvoor het risico 
te nemen dat past bij het fonds. Daar hoort ook bij dat je moet zorgen 
voor voldoende spreiding in je beleggingsbeleid. Dat wil niet zeggen 
dat je niet ook voor een belangrijk deel kunt beleggen in de Neder-
landse economie. De discussie zou niet moeten gaan over hoe hoog 
het percentage van deze investering is, maar over wat voor soort in-
vesteringen in de eigen economie bij pensioenfondsen past. Dan zijn 
er nog steeds veel kansen.’

De Kamer: Kunt u wat over uw achtergrond vertellen?
Bos: ‘Mijn ouders zijn geboren en getogen op de boerderij. Mijn vader 
is ondernemer geworden. Ik ben als een no-nonsense kind grootge-
bracht; geboren en getogen in Rotterdam, dat vormt je ook. Mouwen 
opstropen en niet te veel praten, maar werken.’

De Kamer: Wat studeerde u en waarom?
Bos: ‘Ik studeerde econometrie. Ik ben een bèta, wiskunde ging me 
goed af en economie interesseerde me. Ik had absoluut nog geen 
beeld van wat ik na de studie wilde doen. Jonge studiekiezers zou 
ik adviseren uit te gaan van wat hen boeit. Volg je hart, maar zorg 
ook dat je iets studeert waarmee je aan het werk kunt. Wat betreft 
een leven lang leren: je leert het meest buiten je eigen comfort 
zone.’

De Kamer: Wat waren de markante momenten  
in uw carrière?
Bos: ‘Ik ben binnen ABN Amro op een gegeven moment van staf naar 
commercie gegaan. Mijn carrière in de staf ging goed, maar ik wilde 
toch iets anders doen. Het maakte me niet zoveel uit wat. Aan de ene 
kant is dat een voordeel, aan de andere kant werkt dat helemaal niet. 
Motivatie is heel belangrijk. De stap naar Chief Investment Officer bij 
PGGM was ook belangrijk: daar werd ik bestuurder.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Bos: ‘Niet praten maar poetsen. Ik wil dingen oplossen. Piekeren over 
dingen waarvoor ik geen oplossing weet, kost mij de meeste energie. 
Ik geloof bovendien in diversiteit. Een team van verschillende typen 
mensen brengt meer tot stand, en dan gaat het niet alleen om gender, 
maar juist ook om skills en karakter.’

‘ De discussie 
zou moeten 
gaan over 
wat voor soort 
investeringen 
in de eigen 
economie bij 
pensioen-
fondsen past’



Locatie: Nhow Hotel, 
Rotterdam
‘De vraag aan mij was een locatie te  
bedenken die past bij zakelijk Nederland.  
Ik kom dan gauw uit op Rotterdam. Het is de 
stad van ondernemerschap, van inspiratie, 
internationaal. De stad straalt kracht uit: 
de combinatie van het oude van Hotel New 
York en het moderne van Rem Koolhaas, 
het zakelijke van een hotel, het creatieve 
van een architect, de combinatie van het 
wonen en werken op één plek. Het gaat om 
maatschappelijke veranderingen, maar ook 
over kracht. En het is het grootste gebouw 
in Nederland, niet toevallig in Rotterdam.’
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De Kamer: Wat is goed leiderschap?
Bos: ‘Inspiratie geven, richting kiezen en koers houden. Als ik res-
pect heb voor leiders, dan is dat omdat ik die dingen bij ze terug 
zie. Ik vind Angela Merkel daar een voorbeeld van. Goed bedenken 
waarom, en dan doen. Niet te veel franje. Maar leiderschap is voor 
mij ook openstaan voor eerlijke feedback van je mensen, daar iets 
mee doen, elkaar scherp houden. Als we stevig met elkaar in discus-
sie zijn, zeg ik vaak: zonder wrijving geen glans. Daar komen vaak de 
mooiste dingen uit.’

De Kamer: Wat wilt u nalaten?
Bos: ‘Gelukkige kinderen. Ik hoop een geïnspireerde generatie achter 
te laten, dat is een motor naar de toekomst. Dat gaat over mij privé, 
als moeder. Bij PGGM hebben we als missie “voor een waardevolle 
toekomst” gekozen. Wij proberen te benadrukken dat pensioen niet 
om geld alleen gaat. Het gaat om de toekomst van mensen op deze 
wereld, waarbij geld ze mogelijkheden geeft, maar waarin ook duur-
zaamheid en een duurzame samenleving van levensbelang zijn.’

De Kamer: Wat zou u altijd nog eens willen doen?
Bos: ‘In de privésfeer wil ik nog een keer een wereldreis over het zui-
delijk halfrond maken. Ik heb door mijn werk best veel gereisd, maar 
in dat deel van de wereld ben ik nooit wat langer geweest. Het gaat er 
echt nog eens van komen.’

‘Bij PGGM 
proberen wij te 
benadrukken 
dat pensioen 
niet om geld 
alleen gaat’



PGGM

BEHEERD VERMOGEN: 167 MILJARD EURO (2013)

MEDEWERKERS: 1516

HOOFDKANTOOR: ZEIST

-  PGGM is een pensioenuitvoeringsorganisatie waarvan (oud)werknemers in 
de sector zorg en welzijn lid kunnen worden. In 2013 had PGGM circa 650.000 
leden. De ledenvereniging werkt onder de naam PGGM&CO.

–  Pensioenfondsen waarvoor PGGM werkt zijn: Pensioenfonds Zorg en Welzijn, 
Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen, Pensioenfonds Particuliere 
Beveiliging, Pensioenfonds Architectenbureaus, Smurfit Kappa Pensioenfonds, 
Pensioenfonds zelfstandige kunstenaars en Bedrijfstakpensioenfonds schilders. 

–  PGGM doet aan bestuursadvisering, vermogensbeheer en pensioenbeheer. 

–  Else Bos is CEO van PGGM. Ze volgde Martin van Rijn op.



Hans van der Molen, GITP

‘ Mijn motto is: 
probeer niet 
gemiddeld te zijn, 
maar bijzonder’

‘Bijzondere situaties geven het leven en organisaties kleur. Steek je  
nek uit. Dan gebeuren er bijzondere dingen.’
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De Kamer: Gaat het beter op de arbeidsmarkt?
Hans van der Molen: ‘De arbeidsmarkt zat de afgelopen jaren op slot 
omdat de werkloosheid is opgelopen. Het feitelijke overschot op de ar-
beidsmarkt ligt op ongeveer een miljoen personen: ongehoord hoog. 
Er is een officiële werkloosheid van ruim vijfhonderdduizend mensen, 
en er is een even grote verborgen werkloosheid onder zzp’ers. De 
vraag naar arbeid is ook onevenwichtig. De mensen die al bij bedrijven 
zitten, hebben vaak voor zekerheid gekozen. De mobiliteit is daardoor 
afgenomen. Als de doorstroming op de arbeidsmarkt stokt, loopt de 
gemiddelde leeftijd in organisaties op. Dat is niet goed, want je hebt 
een bepaalde vitaliteit en energie nodig. Het zal tijd en fors herstel vra-
gen om de arbeidsmarkt op gang te krijgen. Daar zijn we zeker de ko-
mende drie jaar nog mee bezig. Voor er weer sprake is van een battle 
for talent, moet er eerst een behoorlijk overschot zijn opgelost.
‘De oudere beroepsbevolking is over het algemeen aangenomen voor 
de competenties van gisteren, terwijl deze personen worden afgere-
kend op de eisen van morgen. In hoeverre deze kloof te overbruggen 
is, heeft met je eigen kwaliteiten en instelling te maken. Maar je moet 
ook geluk hebben. Lenigheid – de mate waarin je je snel kunt aanpas-
sen aan snel veranderende omstandigheden – wordt de belangrijkste 
competentie. Vroeger deed je bij je sollicitatie één keer een matching, 
maar nu gebeurt dat matchen veel vaker tijdens een loopbaan.
‘De vormen van binding worden ook leniger. De mate waarin je kos-
ten kunt terugbrengen en flexibel kunt maken, bepaalt de overlevings-
kans van organisaties. Met vaste contracten heb je weinig flexibiliteit, 
daarom moet je personen met tijdelijke contracten, freelancers en as-
sociés aantrekken – mensen die dicht bij je staan en die je een stukje 
voorfinanciert, maar die niet met alle arbeidsrechtelijke consequenties 

Algemeen directeur Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie
Hans van der Molen

‘ Lenigheid wordt 
de belangrijkste 
competentie’

Hans van der Molen is CEO van human resource development-
advies bureau GITP. De Kamer spreekt met hem over de arbeidsmarkt, 
het HRD-beleid en leiderschap. ‘Ik probeer participatief doortastend 
te zijn, in verbinding met mensen en de omgeving.’
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op je loonlijst staan. In ons trainingsbedrijf wordt 25 procent van alle 
declarabele uren uitgevoerd door mensen die niet op onze loonlijst 
staan. Een paar van onze grote en succesvolle concurrenten in trainin-
gen gaan veel verder: die hebben een paar programmamanagers en 
een sterke marketingmachine. De uitvoerende professionals huren ze 
in. Dat is het ultieme model van flexibiliteit.’

De Kamer: Wat voor effect hebben deze ontwikkelingen  
op het human resources-beleid?
Van der Molen: ‘De verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de 
organisatie en het individu verandert op veel vlakken. Vroeger ging 
het om de sollicitatie: daar werd de match gemaakt, en daarna was het 
idee dat het bedrijf voor de werknemer zorgde. Er zijn nu veel meer 
beslismomenten. HR-beleid was er in het verleden op gericht de lijn-
directeur te helpen bij de beheersing van mensen. Nu zie je dat het 
individu verantwoordelijker wordt en vaak een persoonsgebonden 
budget krijgt en meer met personeelssystemen werkt. Je ziet een ver-
schuiving van de inzet van assessments en psychologisch meten voor 
selectie in de richting van continue ontwikkeling. Een andere ontwik-
keling is dat beheersing plaatsmaakt voor facilitering van de business. 
HR-medewerkers worden veel meer makelaars: wat gebeurt er buiten 
en waar is intern behoefte aan om het proces te faciliteren? De dialoog 
tussen manager en medewerker verandert. Je kunt niet meer op het 
hoe sturen, alleen nog op het wat, want je ziet je mensen niet meer 
elke dag. Dat stelt enorme eisen aan leiderschap.’

De Kamer: Investeren bedrijven voldoende in de volgende  
carrière van hun medewerkers?
Van der Molen: ‘Nog te weinig. Van poortselectie naar continue ont-
wikkeling gaan is ook van belang om de aansluiting met de arbeids-
markt te houden. Het individu heeft er geen behoefte aan om op zijn 
vijfenvijftigste immobiel te zijn op de arbeidsmarkt. Het huidige be-
loningsstelsel is niet op de piek van de carrière gericht, maar op de 
einddatum van de carrière. Dat zal ook veranderen: beloningssyste-
men gaan zich aanpassen aan leeftijdscycli. Dan krijg je ook een betere 
aansluiting op de arbeidsmarkt en wordt iemand mobieler. Er moet 
meer worden geïnvesteerd in werknemers. Als je dat niet doet, betaal 
je daar als bedrijf de rekening voor. Maar de verantwoordelijkheid is 
wel gedeeld: werknemers zelf moeten ook verantwoordelijkheid ne-
men voor hun toekomst.’

De Kamer: Wat is de missie van GITP?
Van der Molen: ‘Mensen in arbeidsorganisaties beter laten functione-
ren. Wij kunnen heel scherp iets zeggen over de kwaliteiten van men-
sen, en kunnen handvaten aanreiken waarmee mensen zich kunnen 
ontwikkelen. In assessments kijken we niet alleen meer naar wat ie-
mand kan, maar ook in welke omgeving dat gedrag nodig is. Mensen 
beter laten functioneren gaat om het verbeteren van resultaten. Die 
resultaatkant is de laatste jaren alleen maar belangrijker geworden. 
We hebben wat betreft sectoren niet echt een focus: we werken voor 
profit en non-profit, in allerlei takken. We hebben locaties van Gronin-
gen tot Maastricht. Dat betekent dat veel van onze adviseurs trusted 
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advisor zijn van middelgrote organisaties in die omgeving. Die lokale 
aan wezigheid maakt ons sterk. Assessments blijven belangrijk omdat 
ze risico reduceren en prestaties verbeteren. De vorm van testen ver-
andert wel: we gaan naar meer thuis en digitaal testen. Maar we gelo-
ven wel in de combinatie met het oordeel van de psycholoog.’

De Kamer: Wat is de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven?
Van der Molen: ‘De kracht is dat als het lastig wordt, we de bocht met 
z’n allen nemen. We zijn in staat om te veranderen. Maar het gaat niet 
vanzelf. Het heeft vijf jaar crisis gekost om los te komen van conven-
ties. We zijn aan het einde van de dag vooral pragmatisch, we zijn 
geen opgewonden of ideologisch volkje. De Nederlandse mecha-
nismen functioneren in essentie. Wat ons ook sterk maakt, is dat we 
veel internationaal werken. De snelle bewegingen komen toch uit het 
buiten land. We hebben veel hefbomen. Daarnaast gebeuren er altijd 
wel wat mooie en bijzondere dingen in Nederland.’

De Kamer: Wat zijn de valkuilen als het gaat om  
de arbeidsmarkt en onze concurrentiekracht?
Van der Molen: ‘Zelfgenoegzaamheid. Twee jaar nadat voormalig CEO 
Cees van der Hoeven van Ahold een prijs kreeg, werd hij afgeschilderd 
als een boef. Een sociale valkuil vind ik dat er al looneisen van 2 tot 3 
procent worden gesteld, terwijl het economisch herstel nog pril is. We 
zijn alweer welvaart aan het verdelen die er nog niet is. Ook de mate 
waarin je persoonlijke zekerheid hebt, is de komende jaren minder 
vanzelfsprekend in Nederland. Ik zie bedrijven ook de lucht uit het loon-
gebouw halen, op veel plekken. Dat past bij het verlagen van de vaste 
kosten, en loon verbinden aan de plaats waar het echt wordt verdiend.’

De Kamer: Wat is leiderschap?
Van der Molen: ‘Voor mij ligt leiderschap in tijd en plaats opgesloten: 
situationeel leiderschap. Het is richting geven aan handelen. Dat kan 
vanuit een rol, bijvoorbeeld als directeur van GITP. Maar ik kan niet de 
hele dag richting geven, dus je hebt meer soorten leiderschap. Ook 
aan mijn handelen wordt richting gegeven, al is het maar door mijn 
toezichthouders of mijn secretaresse. Het is een beïnvloedingsproces, 
waarbij je de formele kant van leidinggeven zo min mogelijk gebruikt. 
Zelf probeer ik participatief doortastend te zijn: in verbinding met 
mensen en in verbinding met de omgeving. Maar je moet wel belang-
rijke keuzes maken. Als leider en organisatie moet je je nek uitsteken.’

De Kamer: Is er een verschil tussen vrouwelijke  
en mannelijke leiders?
Van der Molen: ‘Ik geloof er niet zo in dat vrouwen betere leiders zijn 
dan mannen of omgekeerd. Ik denk wel dat er voorbeelden zijn van 
goede vrouwelijke leiders, maar ook van goede mannelijke leiders. Bij 
de keuzes die ik maak, laat ik me daardoor nooit leiden. Ik denk wel dat 
de manier waarop we zijn gevormd zich vertaalt in leiderschap. Man-
nen zitten wat vaker in een macho-achtige top-downpositie, terwijl 
vrouwen makkelijker contact kunnen maken en op een ontwapenende 
manier direct kunnen zijn. Ook de effectiviteit van vrouwelijk en man-
nelijk leiderschap is situationeel bepaald.’

‘Het heeft het 
Nederlandse 
bedrijfsleven 
vijf jaar crisis 
gekost om los 
te komen van 
conventies’



Locatie: PiCompany, Utrecht
Van der Molen: ‘Dit gebouw is deels 
door ons gehuurd en vanaf volgend jaar 
helemaal. Ik houd nu kantoor in Rotter-
dam en met ingang van 2015 zit ik hier. 
Dit pand staat de komende periode 
symbool voor meer eenheid binnen 
onze organisatie. En het is in termen 
van innovatie en het nieuwe werken een 
bijzonde locatie. GITP stond voor oude 
statige panden in binnensteden. Dit 
gebouw past goed bij het nieuwe GITP. 



164
Hans van der Molen

De Kamer: Neemt u een voorbeeld aan bepaalde leiders?
Van der Molen: ‘In het begin van mijn carrière had ik rolmodellen. 
Mijn buurman was een ondernemer, hij had een grote retailketen. 
Hem vond ik echt een bewonderenswaardige man. Onder meer door 
hem ben ik zelf een verantwoordelijke rol in een organisatie gaan am-
biëren. Tegenwoordig bewonder ik vooral bepaalde kwaliteiten. Als ik 
naar de Amerikaanse president Barack Obama kijk, bewonder ik zijn 
retoriek. Als ik naar Nelson Mandela keek, bewonderde ik zijn magie.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Van der Molen: ‘Probeer niet gemiddeld te zijn, maar bijzonder. Bijzon-
dere situaties geven het leven en organisaties kleur. Steek je nek uit. 
Dan gebeuren er bijzondere dingen.’

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Van der Molen: ‘Ik kom uit een ondernemersgezin. Familie, hard wer-
ken, verantwoordelijkheid nemen en risico’s nemen zijn de waarden 
die ik meekreeg. Ik ken de pieken en dalen van het ondernemerschap. 
Mijn vader is textielondernemer geweest, mijn moeder onderwijzeres.’

De Kamer: Wat bent u gaan studeren en waarom?
Van der Molen: ‘Bedrijfskunde op Nyenrode. Ik had eigenlijk wiskunde 
willen studeren, maar ik zag er geen carrièreperspectief in. Vanuit het 
gezin was er de roep om iets te kiezen waar een beetje bèta in zit, maar 
waar je ook goed je boterham mee kunt verdienen. Bedrijfseconomie 
en bedrijfskunde zijn voor mij goede keuzes, en een combinatie van 
wat ik leuk vind en waarmee je goed geld kunt verdienen. Jonge men-
sen zou ik adviseren voor een mix te gaan van passie en praktisch nut.’

De Kamer: Doet de beroepsbevolking genoeg  
aan een leven lang leren?
Van der Molen: ‘Het besef van de lange carrière begint pas mondjes-
maat door te dringen. Ook op hogescholen en universiteiten wordt in 
de introductie niets verteld over hoe de komende vijftig jaar eruitzien 
en wat jij daaraan kunt doen als het gaat om vaardigheden. Een leven 
lang leren is een vaardigheid die je je eigen moet maken. Stel dat 
ik over vier, vijf jaar mijn baan verlies, welke opties heb ik dan? Die 
vraag moet iedereen zichzelf telkens stellen.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Van der Molen: ‘Als men op mij terugblikt, op mijn werk of daarbuiten, 
en er wordt gezegd dat ik op wezenlijke momenten het verschil heb 
gemaakt, dan is het goed. Mijn doel is nu GITP goed door de crisis 
te leiden. Privé zou ik mijn twee kinderen met een gezonde toekomst 
willen achterlaten.’

De Kamer: Wat wilt u ooit nog eens doen?
Van der Molen: ‘Iets echt internationaals, in een heel andere tak van 
sport. Op langere termijn zie ik het er nog wel eens van komen dat ik 
in het buitenland ga wonen en wat meer ga golfen en reizen. En ik heb 
een liefde voor Märklin-treinmodelbanen, waarvan ik een paar dozen 
vol heb. In die hobby zou ik me later nog eens willen verdiepen.’

‘Het besef 
van de lange 
carrière 
begint pas 
mondjesmaat 
door te 
dringen’
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OMZET: 33 MILJOEN EURO (2013) 

MEDEWERKERS: ONGEVEER 300

HOOFDKANTOOR: ROTTERDAM
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-  Hans van der Molen is algemeen directeur.
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‘ Mijn motto is: 
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‘Vooral doen past bij me: we bereiken pas iets als we het gaan doen.  
Niet te veel praten, laten we het gewoon maar proberen.’
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De Kamer: Waardoor bent u gevormd?
Lieve Declercq: ‘Ik was altijd haantje de voorste. Als kind was ik klasse-
voorzitter en werkte ik voor de schoolkrant. Dat zal te maken hebben 
met het nest waaruit je komt, maar ook met je natuur, denk ik. Ik ben 
in België geboren in een gezin met vier meisjes, van wie ik de oudste 
ben. Mijn vader was een succesvol zakenman, mijn moeder was ar-
tistiek en zorgde voor ons. Het was een gezin waarin je veel kansen 
kreeg. Er werd ook veel van je verwacht. Dat vormt je. Een acht was 
niet genoeg. Het werd gewaardeerd als je de top wilde bereiken.’

De Kamer: Speelde geloof een rol?
Declercq: ‘We waren een heel katholiek gezin. Mijn moeder heeft ooit 
getwijfeld of ze non zou worden, en mijn vader dubte over het semi-
narie. Ik ben misdienaar geweest en heb tot mijn achttiende op een ka-
tholieke meisjesschool gezeten. Ik deed communie. Daar heb ik altijd 
de warmte van gevoeld. Het katholieke geloof is een makkelijk geloof, 
het gaat over vergeving. Het is ook een gezellig geloof, niet heel streng. 
Toen we naar de Verenigde Staten verhuisden met het gezin verdwe-
nen we uit de kerkgemeenschap en toen werd de wereld anders. We 
gingen niet meer naar de kerk en dat is nooit teruggekomen. Maar ik 
mis het niet echt. Mijn man heeft een niet-kerkelijke achtergrond.’

De Kamer: Merkt u veel van de verschillen  
tussen Belgen en Nederlanders?
Declercq: ‘Verschillen zijn er, maar we moeten het niet overdrijven. 
Nederland is harder, er is veel overleg. In België is de relatie belang-
rijk. Er zijn ook verschillen in de verhouding privé-zakelijk. In het Ne-
derlandse dorp waar wij wonen, is het gebruikelijk dat kinderen met 
elkaar spelen zonder een afspraak te maken. Ook volwassenen maken 

Directievoorzitter Vitens
Lieve Declercq

‘ Rentmeesterschap 
zit ons in de genen’

De Belgische Lieve Declercq is directievoorzitter van Vitens, het 
grootste Nederlandse drinkwaterbedrijf, dat elke dag vijf en een 
half miljoen Nederlanders van drinkwater voorziet. De Kamer praat 
met haar over haar achtergrond, de verschillen tussen Belgen en 
Nederlanders en over waterproblematiek. ‘Je kunt er nu al voor 
zorgen dat er minder chemische stoffen de grond in sijpelen.’
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geen afspraak. De buren lopen bij mij gewoon de keuken in. Dat is in 
België niet denkbaar, daar moest ik aan wennen. Inmiddels hebben 
we een kring van vrienden om ons heen verzameld die ook houden 
van lekker eten. Het gastvrije hebben we hier opgezocht.’

De Kamer: Wat studeerde u?
Declercq: ‘Ik heb technische bedrijfskunde in België gestudeerd. Ik had 
altijd een brede interesse, in zowel de economische als de technische 
kant. Destijds paste de studie helemaal bij mij. Achteraf gezien had ik 
toch beter ingenieur kunnen worden, en daarna een MBA kunnen doen. 
Het inhoudelijke van het civiele is dieper, en dat van een MBA ook. Als 
je kijkt naar mijn loopbaan, past mijn studie wel weer bij me. Ik was een 
student die er veel naast deed. Ik werkte, ik was lid van een studenten-
vereniging en was daarvan het laatste jaar de nationale vicevoorzitter. 
In het België van toen was het gebruikelijk dat je binnen een bepaalde 
tijd afstudeerde. Elk jaar sluit je een jaar af, je haalt het of je haalt het 
niet. Als je het haalt, heb je drie maanden vakantie. Als je het niet haalt, 
heb je een herkansing in september, en begint in oktober het studiejaar 
weer. Ik had nooit herkansingen, terwijl ik er veel naast deed.’

De Kamer: Wat zou u de huidige studenten adviseren?
Declercq: ‘Houd naast je studie een brede blik op de wereld. Reis, of 
doe iets in een studentenvereniging. Neem niet alleen een baantje in 
een café, organiseer er ook dingen naast. Wij Belgen begrepen vroe-
ger nooit waarom Nederlanders negen jaar over hun studie deden. 
Wat deden die de hele dag? Er is zo veel tijd. Er wordt nu erg gemop-
perd over de zogenoemde beperkingen voor studenten, maar wij wa-
ren vroeger niet anders gewend en leefden toch echt een studenten-
leven met veel activiteiten naast de studie. Als ik een cv krijg van jonge 
mensen die alleen hebben gestudeerd, dan denk ik: wat heb je al die 
tijd gedaan? Als student ligt de wereld aan je voeten. Pak die kansen. 
Het soort studie maakt niet veel uit. Binnen Vitens hebben we vaak 
techneuten nodig, bijvoorbeeld hydrologen of ingenieurs. De kans op 
werk is groter als je een bètarichting kiest. Denk er ook over na hoe je 
na je studie aan werk denkt te komen. 
‘Ze zeggen dat flexibiliteit en zzp’ers de toekomst zijn. Kennelijk heb-
ben jongeren meer behoefte aan flexibiliteit en minder aan het zich 
verbinden aan een onderneming. Aan de andere kant zie ik bij Vitens 
mensen nog graag instromen. Ik denk dat mensen meer op zoek zijn 
naar bedrijven met een zinvolle missie. Vroeger wilde je bij de grote 
maatschappijen werken, je was minder bezig met de vraag waarom. 
Nu hoor ik dat mensen bij Vitens willen werken omdat we met een 
heel zinvol product bezig zijn. Wat doe ik, wie ben ik, dat betekent voor 
jongere mensen iets anders dan voor oudere generaties.’

De Kamer: Wat zijn de markante momenten in uw carrière geweest?
Declercq: ‘De overstap van petroleummaatschappij Esso naar afval-
verwerker Van Gansewinkel was belangrijk. Esso is een bedrijf dat 
leeft bij standaardisatie. Van Gansewinkel was toen nog een mkb- 
bedrijf dat aan het groeien was. Er was weinig geregeld, het was heel 
ondernemend en uitdagend. Bij Van Gansewinkel kon je je eigen pad 
banen. Twee jaar later kreeg ik de kans om de baas te worden van een 
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bedrijf dat glas recyclet. Het was een zieltogend, bijna failliet bedrijf. 
Ik kreeg de mogelijkheid het uit te bouwen tot een Europese leider 
op het gebied van glasrecycling. De stap naar Vitens was ook belang-
rijk. Ik zoek in die rol de schijnwerpers meer op, omdat Vitens intern 
gericht is. De omgeving vraagt van ons dat we zichtbaar zijn, omdat 
het product een publiek debat vereist. Wil je blijvend water van deze 
kwaliteit leveren, nu en in de toekomst, dan moet je de buitenwereld 
naar binnen brengen. Het schaliegasdebat bijvoorbeeld, daar heb ik 
me stevig in geuit. Wij zijn bewaker van het drinkwater van Nederland, 
met enorme reserves in de grond. Wij maken ons grote zorgen over 
de drukte in de ondergrond, over het verpesten van die ondergrond. 
Dan denk ik: daarom werk ik ook bij Vitens. Niet alleen voor het bedrijf, 
maar ook om het product en de zorg voor de toekomst.’

De Kamer: Wat is de missie van Vitens?
Declercq: ‘Het gaat om liefde voor leven en liefde voor water, nu en later. 
Als bedrijf hebben wij een primaire taak: 24/7 drinkwater leveren van de 
allerbeste kwaliteit. Dat willen we grensverleggend doen. Vijf en een 
half miljoen mensen in Nederland drinken ons water. Als je alleen naar 
het nu kijkt, zou je in theorie de verkeerde beslissingen kunnen nemen. 
Hoe gaan we om met onze ondergrondse infrastructuur? Water winnen 
en zuiveren is één ding, maar vervolgens moet je het ook naar de klant 
brengen. Per jaar investeren we meer dan honderdtwintig miljoen euro. 
Als je niets doet aan die ondergrondse infrastructuur, dan merken we 
daar de eerste twintig of dertig jaar nagenoeg niets van. Maar daarna 
heb je een enorm probleem en is de schade bijna niet meer te her-
stellen. Het rentmeesterschap zit ons bedrijf in de genen. Onze missie 
hebben we vertaald naar een droom waarin de klant centraal staat en 
waarin wij onze bronnen en infrastructuur duurzaam beheren.
‘Zo zijn er ook interessante innovatievraagstukken. We genereren veel 
data per jaar, maar daar doen we nu nog weinig mee. Als je naar het 
waterbedrijf van de toekomst kijkt, zie je geen bedrijf waar de klant ons 
moeten melden dat er een lekkage is, maar waar sensoren ons dat zeg-
gen en we het lek hebben opgelost nog voor de klant er last van heeft. 
We hebben nu een proeftuin van tweeduizend vierkante meter in Fries-
land ingericht, waarin we samen met mkb-bedrijven en kennisinstituten 
de mogelijkheden onderzoeken. Ook over het beheer van de bodem 
– hoe we omgaan met medicijnresten bijvoorbeeld – zeggen we: uit-
eindelijk zullen we altijd zuiver drinkwater leveren. Daarom moeten we 
investeren in zuiveringsinstallaties. Maar je kunt er nu al voor zorgen 
dat er minder chemische stoffen en dergelijke de grond in sijpelen zodat 
de bron schoon blijft. We kijken verder dan de dag van vandaag.’

De Kamer: Wat wordt de grootste uitdaging als het erom gaat  
ook voor de volgende generaties zuiver drinkwater te hebben?
Declercq: ‘De ondergrond is het belangrijkst, en wat daarin sijpelt. 
De infrastructuur: steden krijgen steeds meer inwoners, het platte-
land ontvolkt. Hoe zorg je dat zuiver en goed drinkwater blijft door-
stromen? En: hoe zorg je ervoor dat je de infrastructuur kunt blij-
ven onderhouden zonder dat de hele stad wordt opengebroken? Al 
honderd vijftig jaar graven we de grond open, halen er een oude lei-
ding uit en leggen er een nieuwe in. Dat moet anders kunnen, met 

‘Het vervangen 
van oude 
leidingen 
moet anders 
kunnen, met 
bijvoorbeeld  
nano-
technologie of 
zelfdenkende 
3D-printers die 
van binnenuit 
kunnen  
herstellen’



Locatie: Waterzuivering  
Vitens in Spannenburg, 
Friesland
Declercq: ‘Dit is de mooiste locatie 
van Vitens en de grootste grondwater-
locatie van Europa. Elk jaar maken we 
er vijfentwintig miljoen kubieke meter 
water voor de inwoners van Friesland. 
Het is een circulaire fabriek, waar alle 
reststoffen tot een product gevalori-
seerd worden.’
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bijvoorbeeld nanotechnologie of zelfdenkende 3D-printers die leidin-
gen van binnenuit kunnen herstellen.’

De Kamer: Wat kunnen politiek en bedrijfsleven van elkaar leren?
Declercq: ‘Toen ik bij Vitens binnenstapte, verbaasde ik me over het 
gebrek aan resultaatgerichtheid, dynamiek en transparantie. Dat zie 
ik ook bij veel overheden. Het zijn werelden op zichzelf, zonder markt, 
heel intellectueel, maar er is weinig notie van wat echt zuinig of com-
mercieel is, en dat je ook zelf talent in huis hebt. In de politiek en in 
publieke ondernemingen wordt te veel talent ingekocht. Aanspreek-
baarheid op resultaten is ook belangrijk. Zonder al te veel te willen 
generaliseren, merk ik dat in de politiek en in publieke ondernemin-
gen geld aan het einde van het jaar wordt opgemaakt omdat je het 
anders volgend jaar niet meer krijgt. Men moet elkaar zakelijk kunnen 
aanspreken op iets dat niet goed is gegaan. In de politiek en in publie-
ke ondernemingen vindt men dat enorm lastig en worden relatie en 
zaak geregeld met elkaar verward. Bij Vitens zijn we dat aan het ver-
anderen: ook wij als publieke onderneming kunnen zakelijk zijn, door 
te excelleren in ons vakmanschap, door continu te verbeteren, door 
onze relevantie voor de klant en door focus aan te brengen. Dat is uit-
eindelijk goed voor de klant, die beter bediend wordt tegen de laagste 
maatschappelijke kosten, en voor de effectiviteit van onze organisatie.’

De Kamer: Wat vindt u van de indirecte belastingen op water?
Declercq: ‘Wij zijn een onderneming die in publieke handen is, maar 
we maken wel een product. Daarvoor heb je de btw, dat is prima, daar 
moet het bij blijven. Maar er komen allerlei belastingen bij. Provinciale 
belasting, belasting op leidingwater, en in sommige gemeentes ook 
precariobelasting. Water is een primaire levensbehoefte, maar ook 
een vestigingsfactor. Je hebt ook grote bedrijven die zich onder meer 
vestigen om water. Ik vind er dus inderdaad wat van als water door 
indirecte belastingen bijna dubbel zo duur wordt.’ 

De Kamer: Wat is uw motto?
Declercq: ‘Denken, durven, doen. Vooral doen past bij me: we berei-
ken pas iets als we het gaan doen. Niet te veel praten, laten we het 
gewoon maar proberen.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Declercq: ‘Ik hoop dat onze drie kinderen mooie volwassenen worden, 
wat ze ook gaan doen. Dat ze mensen zijn die dicht bij zichzelf blijven. 
Bij mij heeft dat even geduurd. Zakelijk hoop ik dat ik straks een bedrijf 
overdraag dat een stap verder is in het leveren van zuiver drinkwater. 
Toen ik begon dacht ik: water komt toch gewoon uit de kraan? Nu zie ik 
dat het echt niet evident is dat het zomaar uit de kraan komt. Als ik kan 
meebouwen aan een bedrijf dat over honderd jaar het water nog steeds 
uit de kranen laat stromen, heb ik meegeholpen iets moois te bouwen.’

De Kamer: Wat wilt u ooit nog eens doen?
Declercq: ‘Ik ben verbonden aan Women on Wings, dat zich inzet voor de 
ontwikkeling van werkgelegenheid op het platte land voor Indiase vrou-
wen. Als ik meer tijd zou hebben, zou ik me daar actiever voor inzetten.’

‘Water is een 
primaire 
levens-
behoefte, 
maar ook een 
vestigings-
factor’



Vitens

OMZET: 352,4 MILJOEN EURO (2013)

MEDEWERKERS: 1402

HOOFDKANTOOR: ZWOLLE

-  Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. 

-  Het bedrijf voorziet de provincies Friesland, Overijssel, Flevoland, 
Gelderland, Utrecht en delen van Noord-Holland en Drenthe van 
drinkwater en heeft 5,5 miljoen klanten. 

-  Lieve Declercq is directievoorzitter van Vitens. 

-  De grote droom van Vitens is dat er voor iedereen, waar dan ook ter 
wereld, drinkwater van topkwaliteit beschikbaar is.





Gert Kroon, Arcadis Nederland

‘ Mijn motto is:  
leef in het nu’

‘Ik heb altijd mijn energie gestopt in de dingen die ik op dat moment 
deed, en dat probeerde ik zo goed mogelijk te doen. Als je iets goed doet, 
komen de kansen vanzelf.’
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De Kamer: Wat doet Arcadis?
Gert Kroon: ‘Arcadis draagt als ingenieursbureau bij aan de verbete-
ring van het leefmilieu. Daar hoort van alles bij: gebouwen, wegen en 
de natuur. Arcadis heeft vestigingen in verschillende landen, maar als 
je er goed naar kijkt, is het een optelling van landen. Wij maken nu de 
transitie door van een optelling van landen naar een echt multinatio-
naal bedrijf. Klanten verwachten dat we overal waar we zitten dezelfde 
producten en diensten kunnen leveren, met dezelfde kwaliteit.’

De Kamer: Kunt u een aantal in het oog springende projecten noemen?
Kroon: ‘Neem projecten gekoppeld aan de orkanen Sandy en Katrina in 
de Verenigde Staten. Dan zie je dat niet alleen Arcadis, maar de hele bv 
Nederland een goed imago heeft. Bring in the Dutch, zeiden de Ameri-
kanen letterlijk. Sandy en Katrina waren in Amerika al ramp zalig, maar 
als zoiets in Nederland zou gebeuren, zou het land voor de helft onder 
water staan. Dat is ondenkbaar en daarom hebben wij als land al heel 
lang alle kennis in huis om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. Die 
kennis exporteren we. In de Verenigde Staten leveren we op verschil-
lende niveaus onze bijdrage. Zowel de overheid, de staat, als de stad 
helpen we. Een groot telecombedrijf in New York had al zijn kritische 
apparatuur in een kelder staan, die liep onder water en dat betekende 
dat in een groot deel van New York de computers down waren. Wij heb-
ben advies gegeven over hoe je zo’n gebouw waterproof maakt. Dat 
is op gebouwniveau. We hebben ook gekeken wat je op staat niveau 
kunt doen. Dit soort weer kun je niet voorkomen. Je kunt wel maatre-
gelen nemen. Uiteindelijk is het een geldkwestie: hoeveel geld heb je 
ervoor over? In New Orleans hebben ze een overschrijdings norm van 
één keer in de honderd jaar: zo vaak mag zo’n ramp gebeuren. Wij in 

Algemeen directeur Arcadis Nederland
Gert Kroon

‘ De uitdrukking 
kennis is macht 
gaat niet meer op’

Gert Kroon is algemeen directeur van ingenieursbureau Arcadis 
Nederland. De Kamer spreekt met hem over de werkzaamheden van 
Arcadis, duurzaamheid, innovatie en leiderschap. ‘Een goed leider 
is lenig en kan zich bedienen van diverse stijlen van leiderschap.’
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Nederland hebben de norm van één keer in de tienduizend jaar, in de 
Randstad. Wij hebben een hoge veiligheidsnorm.’

De Kamer: Ziet u dat Nederlandse bedrijven de handen ineenslaan 
om buitenlandse projecten te krijgen?
Kroon: ‘Niet alleen de Nederlandse bedrijven. Ingenieurs trekken sa-
men op met Rijkswaterstaat en de ministeries. Ik zou bijna zeggen, die 
trekken samen op met onze koning. Hij heeft onlangs Polen bezocht. In 
zijn kielzog heeft de Nederlandse ambassade in Polen toen relevante 
Nederlandse bedrijven uitgenodigd om samen een rondetafelconfe-
rentie te hebben, waarbij ook de koning aanwezig was. Het ging om 
watermanagement, dat is in Polen een probleem, en wij kunnen op-
lossingen bieden. Het weer wordt niet alleen warmer, ook extremer.’

De Kamer: Welke rol speelt innovatie?
Kroon: ‘Een grote rol. Niet zozeer omdat we een bedrijf zijn dat veel 
Willy Wortels heeft en veel patenten aanvraagt, maar de ingenieurs-
branche is er wel een van early adopters. Nieuwe ideeën zetten we 
meteen om in toepassingen. De grootste innovatie in onze branche 
betreft digitalisering. Neem bijvoorbeeld big data, waarmee we op het 
moment een praktijkproef doen in het Amsterdamse verkeer. Hoe kun 
je het gedrag van mensen beïnvloeden door ze te voorzien van gerich-
te informatie? De nieuwe manier waarop wij de fysieke leef omgeving 
vormgeven, is ook innovatief. In feite hebben we de laatste jaren al-
leen pen en papier vervangen door de muis en het scherm. Maar we 
werken nog op exact dezelfde manier: met lijnen en vierkanten, en-
zovoorts. We staan nu aan de vooravond van iets nieuws: de transitie 
naar objectgericht ontwerpen. Als ik een model van een stoel wil heb-
ben, teken ik die niet meer, maar heb ik een driedimensionaal model 
paraat. Een andere ontwikkeling is 3D-printen. We transporteren nu 
kant en klare producten, maar straks misschien alleen nog bulk, door 
pijpleidingen. De printer maakt op locatie de producten die nodig zijn. 
Dan verandert het transportbeeld op de wereld.
‘Wat betreft duurzaamheid spreken we van sustainability by design. 
We denken na over duurzaamheidsprincipes die de keten proberen te 
sluiten: hergebruik van spullen en materialen. Maar je bent afhankelijk 
van de klant, want duurzame oplossingen zijn niet altijd goedkoper. 
Een aantal hoogontwikkelde landen is bovendien verder dan Neder-
land in het sluiten van de keten.’

De Kamer: Welke landen kunnen concurreren met de technologie  
van Arcadis?
Kroon: ‘China heeft veel problemen waar wij ons ook mee bezighou-
den en is in rap tempo bezig kennis naar zich toe te halen. Daarmee 
gaan ze hun eigen problemen oplossen en daarna kennis exporteren. 
Nu profileren Chinese bedrijven zich bijvoorbeeld als de hogesnel-
heidslijnleverancier van de wereld. Ik exporteer kennis naar mijn Chi-
nese collega’s, van wie het misschien ook weer terugkomt, en daar-
mee kan ik dan wellicht de gemeente Amsterdam weer vooruithelpen. 
Kennis is macht gaat niet meer op, want kennis is vrij beschikbaar. Het 
gaat erom dat je de kennis goed weet toe te passen. Het is een mon-
diaal spel. Als Nederland zijn we daar goed in. Van oudsher zijn we 

Dit is  
Gert Kroon

Geboren op 17 mei 1963  
in Arnhem

1981 – 1988 
Cultuurtechniek  
Universiteit Wageningen

1990 – 1992 
Specialist milieu Grontmij

1992 – 2013 
Diverse functies Arcadis

2014 – heden 
Algemeen directeur 
Arcadis Nederland



178
Gert Kroon

niet zo nationalistisch als een aantal ons omringende landen. We zijn, 
zoals gezegd, early adopters, en flexibel. Als Nederland dat weet vast 
te houden, hebben we een goede toekomst.’

De Kamer: Wat is leiderschap?
Kroon: ‘Dat is situationeel afhankelijk. Een goed leider is lenig en kan 
zich bedienen van diverse stijlen van leiderschap. Ik heb mij laten ver-
tellen dat ik dat vermogen redelijk heb. Als het nodig is, kan ik sturend 
en directief zijn. Daar waar het goed gaat, kan ik stimulerend en coa-
chend leiding geven, mensen de ruimte geven en laten doen waar ze 
goed in zijn zonder dat ze afgeleid worden. Soms vraagt leiderschap 
ook op het kratje staan en aangeven wat we gaan doen.’

De Kamer: Aan welke leiders neemt u een voorbeeld?
Kroon: ‘Mandela vind ik een voorbeeld van iemand die heel goed aan-
voelde wat er nodig was voor het land toen hij vrijkwam. Als je na zo’n 
lange gevangenschap in staat bent een land te verzoenen en bij elkaar 
te brengen, betekent dat veel. In het bedrijfsleven kan ik niet direct een 
voorbeeld bedenken. Per saldo hebben we, denk ik, goed manage-
ment. Nederlandse managers verzamelen genoeg kritische mensen 
om zich heen om met beide benen op de grond te blijven staan.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Kroon: ‘Leef in het nu. Mijn zus is vorig jaar overleden aan kanker, dat 
had ze al acht jaar. Dan kun je acht vervelende jaren hebben, maar zij 
heeft nog een goede periode gehad omdat ze ook in het nu leefde. 
Ik heb altijd mijn energie gestopt in de dingen die ik op dat moment 
deed, en dat probeerde ik zo goed mogelijk te doen. Als je iets goed 
doet, komen de kansen vanzelf. Probeer het genieten niet uit te stellen.’

De Kamer: Wat kunnen politiek en bedrijfsleven van elkaar leren?
Kroon: ‘Ik vind dat politici soms hoofd- en bijzaak niet goed van elkaar 
kunnen scheiden. In het bedrijfsleven wordt niet zomaar tijd in iets 
gestopt dat bijzaak is. Andersom denkt de politiek wel aan alle belan-
gen. Bij ondernemingen wordt de koers weleens ten koste van alles 
gekozen.’

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Kroon: ‘Ik kom uit een arbeidersgezin. Ik ben geboren in Arnhem, in een 
achterstandswijk. Vader werkte bij de spoorwegen, mijn moeder zorgde 
voor de kinderen. Mijn vader werkte in ploegendienst en ik heb hem 
dus veel meegemaakt. Ik was een nakomer en toen ik zes was, waren 
mijn broer en zus het huis uit. De normen waren al door hen opgerekt.’

De Kamer: Wat heeft u gestudeerd?
Kroon: ‘Geïnspireerd door mijn natuurkundeleraar koos ik voor cul-
tuurtechniek in Wageningen: het in cultuur brengen van woeste gron-
den voor landbouwkundig gebruik. Landinrichting, ruilverkaveling, 
dijkverzwaring, planologie. Ik zag mezelf geen vak studeren, maar 
wilde een breed pakket. Voor het vinden van een baan heb ik me la-
ten leiden door waar ik stage had gelopen, bijvoorbeeld bij Heidemij, 
waar ik werd afgewezen. Ik kreeg uiteindelijk van meerdere bedrijven 

‘Nederlandse 
managers 
verzamelen 
genoeg 
kritische 
mensen om 
zich heen om 
met beide 
benen op 
de grond te 
blijven staan’



Locatie: De waterval in het 
park Sonsbeek, Arnhem
Kroon: ‘Ik ben een geboren en 
getogen Arnhemmer en heb een 
warm plekje in mijn hart voor de stad. 
Een van de kwaliteiten van Arnhem is 
het park Sonsbeek, dat als een soort 
groene vinger van de Veluwe helemaal 
tot het centrum reikt. De waterval is 
de plek waar ik mijn vrouw voor het 
eerst heb gekust.’
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aanbiedingen en heb toen naar de reisafstand gekeken. Ik ben bij 
Grontmij begonnen.’

De Kamer: Wat zou u jonge mensen adviseren te studeren?
Kroon: ‘Lastig, want mij hebben toevalligheden gebracht waar ik nu 
ben. Ik zou dus haast zeggen: plan niet te veel. Maar als je sociale antro-
pologie gaat studeren, ben je bezig jezelf werkloos te maken. Kijk waar 
mogelijkheden zijn en zoek in die richting. Als je iets kunt in de richting 
van techniek, ga dat dan doen. Bedrijven als ASML en Philips halen 
mensen uit het buitenland. Dus als je een gedegen opleiding hebt in 
een wat technisch georiënteerd vakgebied is er werk op dit moment. 
Het gaat om competenties. Kennis kun je vergaren. Om heel eerlijk te 
zijn: ik heb nooit wat met mijn studie gedaan. Ik begon bij Grontmij 
met het maken van milieueffectrapportages, omdat die net belangrijk 
werden. Degene die het woord kon spellen, mocht meedoen. In het 
maken van milieueffectrapportages ben je onafhankelijk. Als ik een bo-
demonderzoek moet doen en de projectontwikkelaar geeft aan dat ik 
daar en daar twee gaatjes moet prikken, zeg ik: nee, ik prik gaten op 
basis van de voorschriften. Daar kun je niet rekkelijk in zijn, want dan 
gooi je de integriteit van je bedrijf te grabbel. Mensen bij Arcadis staan 
dagelijks bloot aan dit soort dingen. Je moet daarom kunnen vertrou-
wen op de integriteit van je mensen en daarin het voorbeeld geven.’

De Kamer: Wat zijn de markante momenten in uw carrière?
Kroon: ‘Toen ik een aantal jaren als projectleider met milieueffect-
rapportages bezig was geweest, heb ik de stap gemaakt naar lijn-
management. Als projectmanager was je een dag per week op kan-
toor en de rest buitenshuis actief. Plotseling gaf ik leiding aan vijftig 
specialisten en zat ik vier dagen binnen. Een andere belangrijke stap 
was toen ik verantwoordelijk werd voor een bedrijfsonderdeel waar 
een aardige reorganisatieopgave bij zat. Toen heb ik ook grootschalig 
mensen moeten ontslaan. De stap naar de huidige functie als alge-
meen directeur is redelijk recent, maar ook bijzonder. Je zit hier aan 
het einde van de piramide. Ik heb altijd in de positie gezeten dat wan-
neer het echt spannend werd, ik het werk nog aan een niveautje hoger 
kon uitbesteden. Nu kan dat niet meer.’ 

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Kroon: ‘We zijn allemaal passanten. Ik ben hier om optimale omstan-
digheden te scheppen zodat iedereen die bij Arcadis werkt, kan doen 
waarvoor hij ingehuurd is. Als mensen het gevoel hebben dat ik dat 
goed doe, ben ik gelukkig. Privé probeer ik vooral een goed mens te 
zijn. Je krijgt wat je geeft.’

De Kamer: Wat zou u ooit nog willen doen?
Kroon: ‘Ik reis regelmatig. Dat zal opgevoerd worden als ik meer tijd 
heb. Een beetje meer sporten zou ik ook graag doen. En ik zeg wel-
eens tegen mijn vrouw dat ik wijnboer wil worden. Maar dat is vol-
gens mij een te romantisch beeld, want ook dat is heel hard werken. 
Maar hier komt toch de verbinding met de natuur weer terug. Iets 
planten en daar de vruchten van plukken – letterlijk – en daar wijn van 
maken: dat vind ik mooi.’

‘Om heel 
eerlijk te zijn: 
ik heb nooit 
wat met 
mijn studie 
gedaan’



Arcadis

OMZET: 2,5 MILJARD EURO (2013)

MEDEWERKERS: 21.943

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM

-  Arcadis is een wereldwijd opererend Nederlands ingenieursbureau 
dat adviseert op het gebied van infrastructuur, water, milieu en 
gebouwen. 

-  Het bedrijf ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en 
exploiteert projecten. 

-  Tot 1997 was Arcadis bekend als Heidemij. 

-  De Brit Neil McArthur is CEO van Arcadis, Gert Kroon directeur  
van Arcadis Nederland.



Ronald van Zetten, HEMA

‘ Mijn motto is:  
als het werk wordt, 
dan stop ik’

‘Ik ben heel erg gepassioneerd voor het werk dat ik doe. Voor mij voelt 
het ook niet als werk en het kost me daarom niet veel moeite.’
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De Kamer: Kunt u een schets geven van de Nederlandse retailmarkt?
Ronald van Zetten: ’De retailmarkt kent veel uitdagingen. Ik zag gister 
nog een onderzoek langskomen waaruit blijkt dat in de afgelopen vijf 
jaar de non-food retailmarkt met 15 procent is afgenomen. De crisis 
heeft echt zijn sporen achtergelaten. De effecten daarvan zie je terug in 
de winkelstraten: meer leegstand, meer discountformules en minder 
mensen in de binnensteden. Het koopgedrag is echt anders dan vijf 
jaar geleden. Dat zijn allemaal tekenen dat het in de retail niet floris-
sant gaat. Ook op internet vlakt de groei af. Je ziet wel dat de sterke 
merken sterker worden. Daar zijn wij er ook een van. We zijn de vierde 
speler in volume op internet. Van de HEMA-artikelen die op internet 
worden gekocht, wordt 70 procent bij ons in de winkel opgehaald. Dat 
creëert ook weer traffic. 
‘Wat je merkt is dat wij niet alleen met fysieke goederen succesvol zijn 
op internet, maar ook met diensten. We hebben sinds 2004 verzeke-
ringen in ons pakket en we hebben dat geleidelijk aan steeds groter 
gemaakt. De notarisservice is erbij gekomen en nu als laatste ook de 
zorgverzekering. Daarnaast zijn we met meer dan vijfhonderdduizend 
digitale fotoboeken per jaar marktleider op dit gebied.’ 

De Kamer: Zou u de geschiedenis van HEMA kunnen omschrijven?
Van Zetten: ‘De Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amster-
dam is in 1926 ontstaan uit het principe van nickel and dime stores, 
een concept dat uit Amerika was komen overwaaien en in de crisisja-
ren in alle landen in Europa opkwam. Acht jaar geleden hebben we op-
nieuw eenheidsprijzen ingevoerd. En je ziet nu in de hele detailhandel 
meer en meer ronde prijzen ontstaan. Daarnaast hebben we in 1958 

CEO HEMA
Ronald van Zetten

‘ De crisis heeft  
echt zijn sporen 
achtergelaten’

Ronald van Zetten, nu CEO van HEMA, wilde aanvankelijk liever 
werken dan studeren. Op de leeftijd des onderscheids koos hij 
voor een combinatie van beide zaken. De Kamer praat met hem 
over de retailbranche, innovatie en duurzaamheid. ‘We proberen 
voortdurend meer te kijken naar de omgeving.’
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het franchise-concept geïntroduceerd in Nederland. Dat heeft een be-
hoorlijke impuls aan de groei gegeven. In Nederland is de helft van de 
winkels een franchise-winkel. De opening van de eerste HEMA in Bel-
gië in 1984 is een andere belangrijke mijlpaal voor ons. In 1997 hebben 
we vervolgens de Belgische keten Sarma overgenomen. Vanaf toen 
waren we in alle grote Belgische steden aanwezig, Antwerpen, Knokke 
en zo verder. In 2002 hebben we winkels in Duitsland geopend en in 
2009 zijn we begonnen in Frankrijk. Daarnaast zitten we nu ook in Ma-
drid en in juni hebben we de eerste winkel in Londen geopend. In al 
deze winkels bieden we mode, hardwaren en food aan, al moet ik erbij 
zeggen dat we in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Engeland geen verse 
food en horeca hebben. Binnen die drie divisies hebben we weer ver-
schillende categorieën. Dat varieert bij mode van damesmode tot ba-
sics. Bij de hardwarengroep kun je denken aan decoratieve cosmetica, 
waarvan wij in Nederland dé belangrijkste aanbieder zijn. In die groep 
hebben we ook spullen om je huis mee in te richten en te decoreren, 
zoals gordijnstoffen, handdoeken en keukenartikelen. Bij de food- en 
horecadivisie hebben we producten als chips, koekjes, worsten, hot-
dogs, tompoezen, taart op maat, et cetera.’ 
 
De Kamer: Waar vindt de innovatie plaats in de retailmarkt?
Van Zetten: ‘Die is voor de klant zichtbaar op verschillende onder delen. 
Wij hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren heel veel geïnnoveerd op 
het gebied van digitale fotografie. Een andere innovatie is onze foto-
op-taartservice. Deze innovatie heeft de teruglopende gebaksmarkt 
er  – in ons geval – weer helemaal bovenop geholpen. Wij hebben dit 
principe ook doorgevoerd naar onze tompoezen. Je kunt nu tompoe-
zen op maat bestellen voor iedere gelegenheid, met je logo, met je 
foto, wat je maar wilt. We hebben ook geïnnoveerd in onze logistiek 
en supply chain. Vroeger vulde je voorraden aan op basis van wat er 
verkocht was. Onze systemen zijn nu zo geavanceerd, dat we kunnen 
voorspellen wat er verkocht zal worden. Voordat het verkocht is bren-
gen we dus de spullen al naar de winkel toe. Daarnaast is ons distri-
butiecentrum in Utrecht nu volledig gemechaniseerd. Dat heeft geleid 
tot meer dan een halvering van het ziekteverzuim en een verviervou-
diging van de efficiency. Voor innovaties in producten kun je denken 
aan biokatoen of bamboe als grondstof voor T-shirts. Maar ook aan 
cool-cotton – een innovatie uit de sportkleding – dat gebruikt wordt 
voor diverse soorten ondergoed. En alle food in de horeca is biolo-
gisch, organisch en zonder kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. 
Zo proberen we voortdurend sustainability toe te voegen, producten 
beter te maken en meer te kijken naar de omgeving. Dat is een ambitie 
die we ook echt als merk hebben.’

De Kamer: Hoe zorgt HEMA voor een betaalbare prijs,  
een goed product en ook nog eens een fair trade?
Van Zetten: ‘We willen dat onze producten, waar mogelijk, zijn aan-
gesloten bij de certificering die daarvoor geldt. Dus chocola UTZ-
gecertificeerd, Rainforest Alliance-koffie, Fair Trade-thee en zo verder. 
Ons voordeel is dat wij onze supply chain controleren. Discountketens 
kunnen dat in de meeste gevallen niet, dus daar loop je meer risico 
op producten waar iets mis mee is. Daarnaast zijn wij aangesloten bij 

Dit is  
Ronald van Zetten
Geboren op 26 september 1962 
in Baarn

1978 – 1985 
Bedrijfsleider supermarkt Arja 

1985 – 1987 
Accountmanager detailhandel 
Quaker Oats

1987 – 1991 
Diverse functies Unigro

1993 
Hbo commerciële 
bedrijfskunde 

1991 – 1995 
Hoofd commercie/
assortimentmanagement  
DA Drogisterijen 

1995 – 1997 
Winkelgroepmanager HEMA 
(Vendex KBB)

1996 
Insead, Fontainebleau, 
Frankrijk

1997 – 1998 
Lid directievergadering HEMA 
(Vendex KBB)

1998 – 2000 

Directeur inkoop en reclame 
Praxis (Vendex KBB)

2000 – 2003 
Directeur winkelorganisatie 
Albert Heijn (Ahold)

2003 – heden 
Voorzitter groepsdirectie HEMA



186
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BSCI, een platform voor bedrijven dat de arbeidsomstandigheden in 
de fabrieken waar we produceren met aangekondigde en onaange-
kondigde audits monitort. Tegelijkertijd stellen we met elkaar vooraf 
vast of de fabriek waar we willen produceren voldoet aan de stan-
daarden. We helpen de fabrieken hun werkomstandigheden te verbe-
teren met bijvoorbeeld de aanleg van zuiveringsinstallaties. Er komt 
een heel groot stuk verantwoordelijkheid bij kijken. Helaas zijn er nog 
steeds misstanden. Ik reis ook en ik zie dingen die wij vervolgens 
proberen te voorkomen. Maar als je voor de laagste prijs gaat, kan 
het niet anders dan dat je in dubieuze omstandigheden terechtkomt. 
Daarom hebben wij gezegd dat we dat niet doen. Dat betekent dat we 
niet altijd de aller laagste prijs voor alles kunnen halen. Maar zolang 
het een redelijke prijs blijft, juich ik dit toe.’

De Kamer: Wat betekent leiderschap voor u?
Van Zetten: ‘Ik vind dat je altijd recht door zee en duidelijk moet zijn. 
Een leider moet ook de beslissingen nemen en tegelijk met zijn team 
proberen eenheid van doel te krijgen. Daarnaast vind ik commitment 
en energie heel belangrijk. Fouten maken mag, zolang mensen een 
zekere mate van passie en drive kunnen laten zien voor wat ze aan het 
doen zijn. Dat spreekt aan. Als je gepassioneerd bent voor het werk 
dat je doet, overkom je ieder probleem. Dan ben je voortdurend op 
zoek naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden, welke tegenwer-
ping of welk probleem er ook ontstaat.’

De Kamer: Wat kunnen politiek en bedrijfsleven van elkaar leren?
Van Zetten: ‘Voor een land dat zo erg in crisis is geweest, vind ik dat er 
nog te veel partijpolitiek wordt bedreven in plaats van de handen ineen 
te slaan en te zeggen: hoe gaan wij dit land nu beter maken met elkaar? 
Dat is een stuk verantwoordelijkheid dat het bedrijfsleven wel pakt. Dan 
vallen die scheidingen tussen afdelingen en soms ook tussen bedrij-
ven als van nature weg. Onze regering is hier vroeger altijd een goed 
voorbeeld van geweest. Het poldermodel is niet voor niets ontstaan. 
Tegelijkertijd vind ik de politiek wel een indrukwekkende machine. Ik 
heb respect voor het werk dat daar verzet wordt. Ook als ik zie hoe hard 
ministers bijvoorbeeld werken. De politiek is bovendien erg consciën-
tieus en kan langjarig naar iets toewerken. Het bedrijfsleven, ons type 
bedrijf, de retail, is veel meer op de korte termijn georiënteerd.’ 

De Kamer: Wat heeft u gevormd in uw jonge jaren?
Van Zetten: ‘Dat weet ik niet zo goed. Ik ben altijd wel een actief baasje 
geweest en ik heb nooit een hekel aan werken gehad. Dat is een van 
de redenen waarom ik ook op mijn zestiende al ben gestart met wer-
ken. Ik heb mijn school ’s avonds gedaan, dus ik heb altijd die combi-
natie gehad van werken en studeren. Daarnaast lees en kijk ik alles. 
Van wat Roy Donders aan het doen is tot aan een programma over de 
hersenen. Ik ben heel nieuwsgierig van nature en gefascineerd door 
mensen. Werken in combinatie met heel veel dingen zien, lezen en 
meemaken vind ik geweldig.’ 

De Kamer: Was het een bewuste keuze om eerst  
te gaan werken en daarna pas te studeren?

‘Fouten maken 
mag, zolang 
mensen een 
zekere mate 
van passie en 
drive kunnen 
laten zien voor 
wat ze aan 
het doen zijn’



Locatie:  
HEMA-filiaal Zaandam
Van Zetten: ‘Deze locatie in Zaandam 
ken ik al heel lang. De stad heb ik de 
afgelopen tien jaar echt beter zien 
worden. Verder vind ik filiaalmanager 
Rob Jacobs een inspirerende leider. Hij 
is gepassioneerd in hetgeen hij doet en 
daar word ik blij van. Deze man maakt 
echt het verschil, dat kan soms wel 5 tot 
8 procent zijn.’
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Van Zetten: ‘Ik wilde gewoon werken. Punt. Maar ik kreeg al snel in de 
gaten dat ik hogerop wilde. Ik leerde op een andere manier mezelf be-
ter kennen. Hierdoor was ik uiteindelijk meer gemotiveerd om te gaan 
studeren. Stap voor stap pakte ik iedere keer iets nieuws op. Dat ritme 
beviel me wel. Ik heb nooit een hekel aan leren gehad en het ging ook 
vrij makkelijk. Uiteindelijk heb ik hbo bedrijfskunde gedaan. En ik ben 
naar Insead geweest.’ 

De Kamer: Wat zijn de markante momenten in uw carrière geweest? 
Van Zetten: ‘Ik vond iedere wisseling van werkgever spannend. Omdat 
je weer een nieuwe cultuur leert kennen, een nieuwe plek met nieuwe 
mensen, een nieuwe start gaat maken. Ik ben van de confrontatie, dus 
ik ga altijd recht door zee. Ik pas me niet snel aan een cultuur aan. De 
cultuur past zich een beetje aan mij aan, althans in mijn omgeving. Ik 
vond het daarbij net zo spannend om filiaalmanager van één winkel 
te zijn als baas van meer dan zeshonderd winkels. Het principe blijft 
hetzelfde: je moet met elkaar die klus klaren, iedere dag opnieuw.’ 
 
De Kamer: Wat is uw motto ?
Van Zetten: ‘Ik ben heel erg gepassioneerd voor het werk dat ik doe. 
Voor mij voelt het ook niet als werk en het kost me daarom niet veel 
moeite. Op het moment dat het werk begint te worden, wordt het 
waarschijnlijk zwaar en ingewikkeld. Misschien is dat dan het goede 
moment om er onmiddellijk mee te stoppen, want werk is niet iets 
mechanisch. Het is meer een organisch en gevoelsmatig iets, waar ik 
iedere dag mee bezig ben en energie van krijg. Mijn motto zou daar-
om zijn: als het werk wordt, dan stop ik.’
 
De Kamer: Hoe was uw thuissituatie vroeger?
Van Zetten: ‘We hadden een gezin van zes. Ik heb een oudere broer, een 
oudere zus en een jonger zusje. Mijn vader maakte warmte stralers en 
werd uiteindelijk mede-eigenaar van die fabriek. Mijn moeder werkte 
ook. Het was een hecht gezin. Op zondag gingen wij naar de zondags-
school. Ik heb het geloof nooit helemaal afgezworen, maar ik heb er ook 
niet een heel sterke mening over. Zo nu en dan ga ik eens naar de kerk.’ 

De Kamer: Als u nu tijd over zou hebben, wat zou u dan willen doen?
Van Zetten: ‘Ik zou graag adviseur worden. Geen adviseur zoals ik ze 
altijd tegenkom, maar een adviseur in teamconferenties, teambuil-
ding en dat soort zaken. Daarbij zou ik ook meer willen weten van 
psychologie of organisatiekunde. Verder zou ik jonge mensen graag 
helpen starten met hun eigen winkelbedrijf.’

De Kamer: Wat wilt u nalaten?
Van Zetten: ‘Voor mijn kinderen vind ik het belangrijk dat ze gelukkig 
zijn in wat ze doen, ongeacht wat dat is. Ik hoop dat het open, eerlijke 
mensen worden. En ik wil ze natuurlijk voor van alles in het leven be-
hoeden, maar ik ben er ook van overtuigd dat je voldoende narigheid 
moet hebben meegemaakt om weerbaar te worden. Zakelijk wens ik 
de mensen toe dat ons bedrijf nog jaren van voorspoedige groei kent. 
Ik zou heel gelukkig worden als ik later door het Vondelpark loop en in 
de krant lees dat HEMA weer verder is gegroeid.’ 

‘Ik pas me niet 
snel aan een 
cultuur aan.  
De cultuur  
past zich  
een beetje 
aan mij aan,  
althans in mijn 
omgeving’



HEMA

OMZET: 1,6 MILJARD EURO (2013)

WINKELS: MEER DAN 600

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM

-  De HEMA – voorheen een acroniem voor de Hollandsche 
Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam – is een warenhuis met 
winkels in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, 
Spanje en Engeland. 

-  Het bedrijf ontwikkelt bijna alle producten zelf – food en non-food – 
en probeert eenvoud, betaalbaarheid en design te combineren. 

-  Ronald van Zetten is sinds 2003 CEO van HEMA. 





Allard Castelein, Havenbedrijf Rotterdam

‘ Mijn motto is: 
verbinding met 
respect’

‘Ik wil een verbindend leider zijn, die met respect voor omgeving en 
mensen het beste haalt uit het bedrijf, uit de mensen en uit zichzelf.’ 
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De Kamer: Wat is de kracht van de haven van Rotterdam?
Allard Castelein: ‘De enorme veelzijdigheid. Ten eerste in de wijze 
waarop de haven nautisch ingedeeld is met diepe vaargeulen, effici-
ente havenbekkens en de clustering van verschillende bedrijven die bij 
elkaar horen, maar ook in de diversiteit van wat er vervoerd wordt. Die 
veelzijdigheid vertaalt zich in honderdvijftigduizend man werkgelegen-
heid en circa vijfentwintig miljard euro toegevoegde waarde aan de 
economie van Nederland. De haven kan op allerlei gebieden lading-
stromen accommoderen en is vaak zo goed gepositioneerd dat we de 
concurrentie voor zijn. Dat geeft veel groeimogelijkheden en kansen.’

De Kamer: Rotterdam is niet meer de grootste haven ter wereld.  
Wat is er de afgelopen jaren gebeurd?
Castelein: ‘Rotterdam is de afgelopen jaren gewoon gegroeid, ook wat 
betreft werkgelegenheid. De bedrijvigheid in miljoenen tonnen neemt 
eveneens nog steeds toe. Het is wel zo dat in de top-10 van grootste 
havens ter wereld de nummers 1 tot en met 6 Chinees zijn, Rotterdam 
nummer 7, Singapore nummer 8 en de nummers 9 en 10 zijn weer 
Chinees. Naast de opkomst van het Verre Oosten zie je dat meer en 
meer goederen in containers worden vervoerd. Rotterdam wordt in 
het containervervoer aangedaan om het Europese achterland van on-
geveer vijfhonderd miljoen mensen te bereiken. Als je de groeicijfers 
van Noordwest-Europa vergelijkt met het Verre Oosten, is er geen en-
kele twijfel over of we ooit nog de grootste haven van de wereld wor-
den: dat worden we niet meer. Maar er is niemand binnen dit bedrijf 
die zegt dat we weer de grootste haven moeten worden. Het is een 
natuurlijk proces geweest, Rotterdam heeft geen kansen laten liggen.’

President-directeur Havenbedrijf Rotterdam 
Allard Castelein 

‘ Wij willen de  
meest duurzame 
haven zijn’ 

Na een studie geneeskunde en een opleiding tot specialist maakte 
Allard Castelein een verrassende overstap naar het bedrijfsleven. Sinds 
dit jaar is hij CEO van het Rotterdamse Havenbedrijf. De Kamer praat 
met hem over de toekomst van de haven, studeren en leiderschap. ‘Ik 
beschouw duurzaamheid als onlosmakelijk verbonden aan zakendoen.’
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De Kamer: Wat is er nodig om Rotterdam de grootste haven  
van Europa te laten blijven?
Castelein: ‘Als je de beste bent, blijf je de grootste. We zijn nu grofweg 
gezegd twee keer groter dan Antwerpen, drie keer groter dan Hamburg 
en vijf keer groter dan Amsterdam. Wij begrijpen goed wat er nodig is 
om bedrijven die zich in het havengebied vestigen te faciliteren. Wij 
bestrijken daarbij niet alleen de markt van zeventien miljoen Nederlan-
ders, maar zijn een hub voor vijfhonderd miljoen Europeanen. Het ha-
vencomplex moet zo efficiënt mogelijk naar dit achterland toewerken. 
Daarvoor hebben we een ingenieus infrastructuurprogramma nodig. 
Ik wil concurreren met goedkope vestigingsplaatsen in bijvoorbeeld de 
Verenigde Staten door hier kant-en-klare infrastructuur aan te bieden. 
Een chemisch bedrijf kan dan snel en voordelig, zeg maar plug-and-
play, zaken als energie, water, gassen, riolering enzovoort gebruiken.’

De Kamer: Welke rol speelt innovatie in het Havenbedrijf?
Castelein: ‘We proberen mensen en bedrijven aan te moedigen nieu-
we mogelijkheden te omarmen en te zien of dat tot iets wil komen. 
We hebben zelf recent het zogenaamde circularity center opgericht, 
waar we kijken of we uit afval halffabricaten kunnen maken voor de 
petrochemische industrie. Het Havenbedrijf ondersteunt innovatie via 
meerdere fondsen, maar ook via fysieke platformen in het havenge-
bied, zoals PlantOne voor de procesindustrie en InnovationDock. Onze 
innovatie kan ook liggen in het directe verlengde van iets traditioneels. 
Een voorbeeld: in de Noordzee is een aantal olievelden bijna leeg. Met 
CO2 kun je er letterlijk nog veel olie uit persen. Daar zijn geavanceerde 
techniek en logistiek voor nodig. De haven kan deze logistiek leveren 
en we bestrijden tegelijk het broeikaseffect. Ook wordt CO2 als voe-
dingsstof geleverd aan de glastuinbouw. Is een olieveld echt leeg, dan 
moeten de productie-eilanden op ecologisch verantwoorde wijze wor-
den opgeruimd. Wat zou er mooier zijn dan dat we naast de fossiele 
industrie die we hebben ook circulair kunnen afbreken?’ 

De Kamer: Welke rol speelt duurzaamheid in het Havenbedrijf?
Castelein: ‘Ik beschouw duurzaamheid als onlosmakelijk verbonden 
aan zakendoen. Het Havenbedrijf Rotterdam is een leidend bedrijf in de 
wereld en daarom moeten we ook op dit gebied vooroplopen. Wij wil-
len de meest duurzame haven zijn. Rotterdam is de spil in het Delta plan 
Energie-infrastructuur voor de benutting van restwarmte uit de haven. 
Onze overslag van biomassa moet sterk groeien, niet alleen als bijstook 
voor energieproductie, maar ook als basis voor biochemische proces-
sen. Het leefmilieu in Rijnmond is belangrijk en daarom hebben wij een 
groot netwerk van geavanceerde meetpunten: de E-noses. Het Haven-
bedrijf is voortrekker van wereldwijde programma’s om groene sche-
pen te stimuleren door korting op het havengeld. In de haven wordt 
vrijwel al het in Nederland ingezamelde plastic gerecycled. Rotterdam 
is verder de belangrijkste producent in Europa van waterstof. Dat wordt 
nu vooral gebruikt om brandstof schoner te maken, maar het heeft zelf 
ook potentie als energiedrager. Daarnaast stuwt technische en logis-
tieke innovatie de ontwikkeling van liquid natural gas als brandstof. We 
worden een van de eerste havens waar LNG gebruikt kan worden als 
brandstof voor schepen en vrachtwagens, en we zijn leidend in het ont-

Dit is  
Allard Castelein

Geboren op 11 juli 1958  
in Rotterdam

1977 – 1984
Geneeskunde Erasmus 
Universiteit in Rotterdam

1987 – 1992 
Verkoop- en marketingfuncties 
Shell Nederland

1992 – 2002
Marketing- en 
managementfuncties  
Midden- en Verre Oosten en 
Verenigd Koninkrijk Shell

2002 – 2003 
Directielid Nederlandse  
Aardolie Maatschappij,  
een joint venture van Shell  
en Exxon

2003 – 2009 
Commercieel manager  
Europese upstream-activiteiten 
Shell

2009 – 2013 
Vice president Environment 
Shell

2014 
President-directeur 
Havenbedrijf Rotterdam 



194
Allard Castelein

wikkelen van wetgeving eromheen. Je moet zo leiden dat als je over je 
schouder kijkt, de industrie volgt. Als ik te ver voor de muziek uit loop, 
worden bedrijven terughoudend of haken ze af. Zo snijd ik mezelf of 
klanten in de vingers.’

De Kamer: Wat is de grootste uitdaging voor de Rotterdamse haven?
Castelein: ‘Omdat de haven zo veelzijdig is kennen we veel uitdagin-
gen en mogelijkheden. In de petrochemie en raffinage moet overca-
paciteit verdwijnen en het Europese energiebeleid en de -wetgeving 
moeten worden geharmoniseerd. Nu onderhandelt ieder land voor 
zich met leveranciers, heeft iedereen zijn – soms tegen elkaar inwer-
kende – subsidies. Daardoor is onze concurrentiepositie op wereld-
schaal slecht en dat bedreigt onze welvaart. Aan de containerkant is de 
grootste uitdaging dat er een sterke fusie- en overnamegolf is begon-
nen. Minder klanten hebben meer marktmacht en stellen zwaardere 
eisen. Dit gebeurt bovendien terwijl er in Europa voldoende terminals 
zijn. De uitdaging is een container in jouw haven aan land te laten 
komen. Hierin zijn Hamburg en Antwerpen onze grote concurrenten. 
Als ik met de grote rederijen spreek, kijken die naar consolidatie en 
het groter worden van schepen. Die grote schepen hebben aan land 
hogere en bredere kranen nodig met meer capaciteit, en Maasvlakte 2 
heeft die. Evenals ruimte voor innovatieve industrie, bijvoorbeeld ge-
baseerd op biogrondstoffen.’

De Kamer: Wat zou u als minister van Infrastructuur en Milieu doen?
Castelein: ‘Het onderkennen van de importantie van het havencomplex 
staat voorop. We moeten ook onderkennen wat er voor nodig is om dit 
kloppend hart in leven te houden. Dat kan alleen als de infrastructuur 
in het achterland – weg, water, spoor – van topkwaliteit is. Dat ambitie-
niveau wens ik Infrastructuur en Milieu toe. Ik wil niet zeggen dat het er 
niet is, maar die ambitie moet wel uitgesproken worden.’

De Kamer: Wat zouden politiek en bedrijfsleven van elkaar kunnen leren?
Castelein: ‘De politiek luistert naar alle belanghebbenden, en dat om-
armen we ook als Havenbedrijf. Ik wil naar structurele oplossingen 
met industrie, ngo’s en bewoners van het havengebied. Ik hoop dat de 
politiek weer zo veel rust krijgt om ook op lange termijn goede keuzes 
te maken in plaats van te kijken naar vandaag en misschien morgen. 
Het bedrijfsleven houdt zich daar verre van.’

De Kamer: Wat betekent goed leiderschap?
Castelein: ‘Verbindend leiderschap. Een visie hebben waar je naartoe 
wilt. Mensen en bedrijven met je meekrijgen om dat te bewerkstelli-
gen. Leiderschap is ook integer zijn en moreel juist zijn. Ik hoop dat ik 
voldoe aan hetgeen ik hier schets. Maar wees gerust: er gaan weinig 
dagen voorbij dat ik niet in de spiegel kijk en me afvraag wat ik beter 
had kunnen doen. Bestuursvoorzitter Paul Polman van Unilever geef 
ik veel krediet voor wat hij probeert te bewerkstelligen. Paul durft een 
duurzame visie neer te leggen zonder dat hij alle antwoorden heeft. 
Daarmee stelt Polman zich kwetsbaar op en zet hij zich in om de totale 
productieketen te optimaliseren, zowel voor zijn eigen bedrijf als voor 
de samenleving.’

‘Er gaan 
weinig dagen 
voorbij dat 
ik me niet 
afvraag wat 
ik beter had 
kunnen doen’



Locatie: Havenbedrijf  
Rotterdam
Castelein: ‘De haven geeft energie. Hier 
varen de schepen waar we het voor 
doen, hier kun je de hele haven zien. 
Je kunt mijlenver kijken, op heldere 
dagen kun je de Maasvlakte zien liggen. 
De energie druipt eraf: de schoonheid, 
de trots en de passie. De intensiteit die 
dit hele complex vertegenwoordigt, is 
fantastisch. Als ik hier binnenkom, krijg 
ik energie.’
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De Kamer: Wat is uw motto?
Castelein: ‘Verbinding met respect. Ik wil een verbindend leider zijn 
die met respect voor omgeving en mensen het beste haalt uit het be-
drijf, uit de mensen en uit zichzelf.’ 

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Castelein: ‘Ik kom uit een harmonieus nest. Mijn vader was tandarts 
en mijn moeder zorgde voor het gezin. Rechten en plichten, integriteit, 
moreel juist handelen, sociaal zijn en je best doen op hoog niveau zijn 
aspecten die ik van huis uit heb meegekregen. Heel vroeg ben ik gaan 
sporten, daar komt dat in terug. Het element leuk is ook belangrijk. Ik 
loop hier lachend rond en er mag hier zeker gelachen worden, dat kun 
je prachtig combineren met goed je best doen. Meerdere ballen in de 
lucht houden heeft me gevormd.’

De Kamer: Wat bent u gaan studeren en waarom?
Castelein: ‘Medicijnen, omdat ik er toen van overtuigd was dat ik 
graag medisch specialist wilde worden. Tot ik besefte dat ik het waar-
schijnlijk niet de komende vijfendertig jaar leuk zou blijven vinden. 
De werkomstandigheden als medisch specialist vereisen een nauw 
aandachtsgebied, ik dacht dat ik een bredere scope leuker zou vinden.’

De Kamer: Wat zou u jongeren adviseren te studeren?
Castelein: ‘Een volgende generatie moet bereid zijn om keihard te 
werken. Ik vind het van toegevoegde waarde dat mensen breed kijken 
en holistisch leren, maar ze moeten ook diepe vakkennis hebben. Juist 
van studenten verwacht je dat ze breder denken. Dat ze duurzaamheid 
en economisch rendement, werkgelegenheid, sociale interactie en 
dergelijke in holistisch perspectief durven en kunnen zien. Daar ont-
breekt het nu vaak aan. Als je kijkt naar MBA-opleidingen: de ene case 
study na de andere. Ze negeren totaal het brede aspect en je rol als 
leider om ervoor te zorgen dat de wereld met negen miljard inwoners 
niet uit elkaar klapt door te weinig voedsel, water en energie.’

De Kamer: Wat zijn de markante momenten in uw carrière?
Castelein: ‘Ik heb het als markant ervaren dat ik als een van de weini-
gen in Nederland een opleidingsplaats chirurgie en vervolgens urolo-
gie kreeg. Markanter nog was dat het mij is gelukt een directe switch te 
maken van medicijnen naar het bedrijfsleven. Ik heb ook veel geleerd 
van mijn uitzending door Shell naar het Verre Oosten. Een ander mar-
kant moment is dat ik bij Shell de milieu- en duurzaamheidskant op 
me nam. Het laatste markante moment was dat ik hier terechtkwam.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Castelein: ‘Dat je dierbaren, maar ook je collega’s je waarderen voor 
hetgeen je hebt gedaan en hoe je dat hebt gedaan.’

De Kamer: Wat zou u ooit nog willen doen?
Castelein: ‘Ik doe alles wat ik wil doen. Ik werk hard en heb daar geen 
enkele moeite mee. Ik heb alle energie en zie mijn dierbaren nog 
steeds met een regelmaat die mij aanspreekt. En ik doe de sporten die 
ik leuk vind. Deze balans voelt goed.’

‘MBA-
opleidingen 
negeren 
totaal het 
brede aspect 
en je rol als 
leider om 
ervoor te 
zorgen dat de 
wereld niet uit 
elkaar klapt’



Havenbedrijf Rotterdam

OMZET: 639 MILJOEN EURO (2013) 

MEDEWERKERS: ONGEVEER 1100

HOOFDKANTOOR: ROTTERDAM

-  Het Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar  
van het Rotterdamse haven- en industriegebied. 

-  De kerntaken zijn een duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie 
van de haven en het handhaven van een vlotte en veilige afhandeling 
van de scheepvaart. 

-  Het bedrijf heeft twee aandeelhouders: de staat en de gemeente 
Rotterdam. 

-  Allard Castelein is CEO. Hij volgde in 2014 Hans Smits op.



Bruno Bruins, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

‘ Mijn motto is: 
iedereen  
is een ster’

‘En soms valt de ster. Dan is het prettig als je iemand in je omgeving  
hebt die de ster opraapt, oppoetst en in de lucht werpt zodat je weer  
kunt stralen.’
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De Kamer: Wat is de taak van UWV?
Bruno Bruins: ‘UWV heeft in hoofdlijnen vier taken. Een daarvan is het 
verschaffen van een uitkering aan mensen die door werkloosheid of 
ziekte aan de kant zijn komen te staan. Dat zijn 1,4 miljoen Nederlan-
ders. Wij voeren onder andere de Werkloosheidswet (WW), de Ziekte-
wet, de WIA, de Wajong en de WAO uit: werknemersverzekeringen. De 
tweede taak is helpen met het vinden van werk. Bijvoorbeeld met een 
site waarop alle vacatures staan: werk.nl. De site is een hulpmiddel 
– de werkzoekende kunnen we op weg helpen. Ten derde doen we so-
ciaal-medische zaken. Bijvoorbeeld: je bent een bouwvakker, valt van 
een steiger en beschadigt je rug. Wellicht dat je dan geen bouwvakker 
meer kunt zijn en op zoek moet naar ander werk. Dan moet medisch 
worden bepaald wat je nog wel kan. Dit soort beoordelingen doen 
we ongeveer honderdduizend keer per jaar. Als vierde taak verzamelt 
en beheert UWV gegevens van alle werknemers in Nederland. Elke 
maand genereren wij arbeids gegevens, denk aan loon, arbeidsduur 
en arbeidsrelaties. Dat is allemaal nodig om daarover bijvoorbeeld 
belastingafdrachten te berekenen. Als jij het inkomstenbelastingfor-
mulier krijgt, is dat voor een deel ingevuld. Dat formulier komt van de 
Belastingdienst, die werkt met de gegevens die UWV aanlevert.’
 
De Kamer: Welke groepen mensen hebben het  
op dit moment moeilijk op de arbeidsmarkt?
Bruins: ‘Ik licht er twee uit, maar het zijn er nog veel meer. De ene 
groep behelst mensen die ouder zijn dan vijftig. Je ziet dat de 50-plus-
ser na ontslag veel moeite heeft een nieuwe baan te vinden. Hoe komt 

Voorzitter raad van bestuur Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Bruno Bruins

‘ We zijn niet meer  
de schouder waarop  
je kunt uithuilen’

Bruno Bruins dacht lange tijd dat hij misschien tekenaar zou worden, maar  
belandde uiteindelijk in de wereld van politici en bestuurders. Sinds 2012 is hij 
voorzitter van de raad van bestuur van UWV, het Uitvoeringsinstituut  
Werk nemersverzekeringen. De Kamer praat met hem over leiderschap, UWV en 
zijn achtergrond. ‘Ik heb het gevoel dat er een engeltje op mijn schouder zit.’
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dat? Omdat 50-plussers soms minder goed zijn aangehaakt op so-
ciale media, minder ervaren zijn met solliciteren, en misschien ook 
niet meer zo gewend zijn om uit te kijken naar een volgende baan. De 
tweede groep betreft de jonge mensen met een arbeidsbeperking: de 
Wajongers. Gelukkig werken er in Nederland vijftigduizend Wajongers 
en elk jaar groeit dat aantal. Met hen maken we de zoektocht naar 
een geschikte vacature die past bij de mens. Niet andersom. Kunnen 
we het werk zo indelen dat iemand met een arbeidsbeperking aan de 
slag kan? Daar heb je enthousiaste werkgevers voor nodig die een 
stapje extra willen zetten. Er zijn hiernaast nog meer groepen die het 
moeilijk hebben om aan het werk te blijven of aan werk te komen. Je 
ziet bijvoorbeeld dat jongeren langer doorstuderen, omdat ze dan de 
arbeidsmarkt nog niet op hoeven. Aan de andere kant: jongeren rijgen 
makkelijker banen aan elkaar. Het duurt vaak wel een tijdje voor ze 
een vaste baan inrollen. Tegenwoordig vind je vaker een baan via een 
netwerk, minder vaak via een advertentie. Tip: word lid van een vereni-
ging, of dat nu een kerkgenootschap of een voetbalvereniging is. Men 
moet bekend zijn met jouw situatie. Ik heb in mijn jeugd in Drenthe 
gewoond, daar kennen we het fenomeen van het nabuurschap. Daar 
is het principe: de mensen in elkaars nabijheid helpen elkaar. Naar 
elkaar omzien is van belang. Als je van iemand weet dat hij of zij werk 
zoekt, houd je daar rekening mee. Dat is belangrijk. Maak je niet klein 
en onzichtbaar in je kamertje, achter je computer. Maar vertel dat je op 
zoek bent naar een baan.’

De Kamer: Welke trends ziet u verder op de arbeidsmarkt?
Bruins: ‘Voor dit jaar zien we de werkgelegenheid nog niet verbeteren. 
We houden rekening met ongeveer vierhonderdzestigduizend mensen 
in de WW aan het einde van 2014. Dat waren er eind 2013 vierhonderd-
achtendertigduizend. Eind 2008 waren het er honderdzestigduizend. 
Heel lang was de zorg de banenmotor, maar dat is niet meer zo. Op de 
uitzendmarkt gaat het iets beter, en ook in de hoek van de ict trekt het 
aan. De vaste baan zal de komende jaren moeilijk te vinden zijn. Maar 
daar waar de werkgever je echt nodig heeft, komt hij wel door met een 
baan voor onbepaalde tijd.’

De Kamer: Vindt u dat werkgevers zich voldoende inspannen  
voor de volgende carrière van werknemers?
Bruins: ‘Opleiden, trainen, scholen blijft belangrijk. Werkgevers weten 
dat net zo goed als werknemers. Het is een van de verworvenheden 
van Nederland, dat we relatief hoogopgeleid zijn en het voor niemand 
vreemd is om permanent met educatie bezig te zijn. Dat is een groot 
goed voor mensen die in dienst zijn bij een ander. Veel hoogopgeleide 
Amerikanen denken over het starten van een eigen bedrijf. Van de ho-
ger opgeleide Nederlanders wil 80 procent nog het liefst een dienst-
betrekking. Het ondernemende kan nog een stap gebruiken.’

De Kamer: Kennen medewerkers van UWV de mensen  
in de kaartenbakken voldoende om ze goed aan werk te helpen?
Bruins: ‘We spreken nooit over kaartenbakken. We spreken liever over 
mensen. Om nu te zeggen dat UWV’ers al die 1,4 miljoen klanten in 
het hoofd hebben: nee. De bijzondere groepen kennen we wel. Men-

Dit is  
Bruno Bruins

Geboren op 10 juli 1963  
in Arnhem
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Rijksuniversiteit Groningen

1990 – 1992 
Adjunct-directiesecretaris  
Verenigd Streekvervoer 
Westnederland

1993 – 2000 
Personeelsmanager Haagsche 
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1994 – 2000 
Lid VVD gemeenteraad  
Den Haag
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Wethouder en 
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2006 – 2007 
Staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap

2007 – 2008 
Waarnemend burgemeester 
Leidschendam-Voorburg

2008 – 2011 
Raad van bestuur Connexxion 

2012 – heden 
Voorzitter raad van bestuur 
UWV
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sen die in de Wajong zitten zien we, de groep 50-plussers zien we. 
Andere mensen die in de WW zitten, zien we in elk geval als ze na drie 
maanden nog niet zelf zijn geslaagd in het vinden van een baan. De 
ervaring leert dat als je een baan vindt, dat meestal in de eerste drie 
maanden gebeurt. Nogmaals, het voortouw ligt bij de werkzoekende 
zelf. De schouder waarop je kunt uithuilen, zijn we niet meer.’

De Kamer: Wat wordt de grootste uitdaging voor UWV?
Bruins: ‘Ten eerste werken we aan een bezuinigingsopgave. We moe-
ten in de periode tot en met 2018 nog zo’n vijfhonderd miljoen van 
de begroting afhalen. We moeten nog vijfduizend mensen laten uit-
stromen, van de negentienduizend mensen die bij ons werken. Ten 
tweede werken we aan het digitaliseren van processen. Met name in 
de backoffice. IT wordt steeds meer een primair proces en daarmee 
wordt UWV steeds meer een IT-gedreven organisatie. De derde op-
gave is dat we uit een situatie komen waarbij men dacht: als ik zonder 
werk zit, ga ik naar UWV, daar helpen ze me aan een baan. Dat is niet 
meer zo. Het is je eigen zoektocht. Wij willen er wél een rol bij spelen, 
met een vacatureoverzicht en het op orde brengen van je cv.’

De Kamer: Wat betekent goed leiderschap voor u?
Bruins: ‘Ik denk dat goed leiderschap samenhangt met goed luisteren, 
hulpvaardig zijn, begeleiding geven, en vaak naar het waarom vra-
gen. Proberen mensen in hun kracht te zetten, vind ik erg horen bij lei-
derschap anno nu. Dat past ook bij een organisatie als UWV: mensen 
stimuleren het uit zichzelf te halen. Andere stijlmerken? Moeilijk om 
zelf aan te geven. In ieder geval hoort daarbij: het glas is halfvol, enig 
optimisme, op zoek naar de oplossing. Probeer het licht te houden.’ 

De Kamer: Wat is de grootste uitdaging voor  
het Nederlandse bedrijfsleven?
Bruins: ‘Oef, wat een vraag. Ik denk dat we beter en creatiever moeten 
nadenken over hoe wij de beschikbaarheid van kapitaal op de langere 
termijn organiseren. Ik denk dat je met crowdfunding, kleinaandeel-
houder schap en met familieachtige bedrijven ver komt. Het is niet van-
zelfsprekend dat de boterham van morgen gesmeerd is. Ik ben opge-
groeid in een tijd dat er vanzelfsprekend welvaart was, democratie en 
vrede. Die verworvenheden moeten we koesteren. En eraan werken om 
ze voor morgen en overmorgen te behouden. Daar ben ik positief over.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Bruins: ‘Sinds mijn twintigste heb ik mijn motto bij me. Het komt van 
een dubbel-LP van The Commodores: Live in LA. Kant 3 begint met 
Sweet Love, een lang nummer. Aan het eind van het nummer staat 
het auditorium in Los Angeles op zijn kop. Dan bedankt Lionel Richie 
het publiek en zegt hij: everybody is a star. Dat vind ik een geweldige 
uitspraak. Iedereen is een ster. En soms valt de ster. Dan is het prettig 
als je iemand in je omgeving hebt die de ster opraapt, oppoetst en in 
de lucht werpt zodat je weer kunt stralen.’

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Bruins: ‘Toen ik zeventien was, ben ik met drie vrienden naar een poli-

‘Proberen 
mensen in 
hun kracht te 
zetten, vind ik 
erg horen bij 
leiderschap 
anno nu’



Locatie: De Nieuwe of  
Littéraire Sociëteit De Witte, 
Den Haag
‘De Witte is een gezelligheidsvereniging 
met als motto: geoorloofd uithuizig 
zijn. Nieuwe staat in de naam omdat er 
hiervoor al een Sociëteit De Witte was, 
littéraire staat ervoor omdat Napoleon 
samenscholingen verbood tenzij er  
een boek werd gelezen. Een of andere  
snoodaard is lang geleden met een  
stapel boeken in een café gaan zitten en 
zo begon de sociëteit, stel ik me voor.’
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tieke bijeenkomst in Groningen gereden. ’s Avonds hebben ze mij thuis 
afgezet. Vervolgens zijn ze doorgereden en verongelukt. Sindsdien heb 
ik het gevoel dat er een engeltje op mijn schouder zit. Om iets geks te 
noemen, in de dagen na het ongeluk ging ik aan de andere kant van 
de weg fietsen, omdat ik het idee had dat mij niets zou gebeuren. Dat 
gevoel heb ik altijd een beetje gehad, maar dan meer van: alles kan.’

De Kamer: Uit wat voor nest kwam u?
Bruins: ‘Uit een gezin waarin het verenigingsleven een belangrijke 
rol speelde. Dat geldt voor mijn vader nog iets meer dan voor mijn 
moeder. In zijn studententijd heeft mijn vader bijvoorbeeld het rijtuig-
museum in Leek opgezet. Vol trots laat ik dat mijn drie zonen soms nog 
zien. Voor mijn vader was het verenigingsleven altijd van belang, als lid 
van de studentenvereniging, daarna als lid van de kerk, de vrijmetse-
larij en de ANWB. Dat heb ik meegekregen. Ik ben geboren in Arnhem. 
Mijn vader heeft het museumdorp Orvelte mee helpen inrichten. Ik heb 
één broer, die net als ik in Groningen heeft gestudeerd. Hij is veel meer 
de man van werken bij bedrijven. Ik was altijd meer van het besturen.’ 

De Kamer: Wat heeft u gestudeerd?
Bruins: ‘Rechten en bestuurskunde. Dat gaf mij tijd om na te denken 
in welke tak van sport ik wilde gaan werken. Lang heb ik gedacht dat 
ik zou gaan tekenen, want dat deed ik graag. Later kwam daar mu-
ziek bij. Ik speel geen instrument, maar ik vind funk lekkere muziek. 
Jonge mensen die nu gaan studeren, zou ik in ieder geval adviseren 
een studie af te maken. Daarbinnen moet je beseffen dat je veel tijd 
hebt die je goed moet besteden. Maar je moet ook flink genieten van 
je omgeving, je vrienden, je studententijd. Onderneem dingen. De 
studenten tijd moet je zo benutten dat het voor je hele leven een warm 
bad blijft. Ik heb mijn vrouw Carola in mijn studententijd leren kennen. 
Het beste dat mij is overkomen!’

De Kamer: Wat zijn de markante momenten geweest in uw carrière?
Bruins: ‘De eerste jaren van mijn wethouderschap in Den Haag zijn 
verbonden met het voltooien van de tramtunnel. Latere projecten zijn 
het RandstadRail-systeem naar Rotterdam, maar ook het mee opzetten 
van het popfestival Beatstad op het Malieveld. Ik kom uit de bestuur-
lijke wereld van infrastructuur, ruimtelijke ordening en bouwen. Mis-
schien kun je ook de stap naar UWV betitelen als markant. De overstap 
naar de wereld van de sociale zekerheid is echt een pagina omslaan. 
Een nieuw werkterrein, nieuwe mensen, nieuwe thema’s – ik vind dat 
heel interessant.’
 
De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Bruins: ‘Ik hoop dat ik als een prettig mens zal worden herinnerd.’
 
De Kamer: Wat zou u ooit nog willen doen?
Bruins: ‘Meer tekenen, vaker naar concerten. Ik zou ook nog graag een 
keer een duet zingen met Chaka Khan, mijn favoriete soulzangeres. 
Ik hoop eigenlijk dat een van mijn kinderen een restaurantje begint, 
waar ik de stamtafel kan beheren. En in vrije maanden ga ik lekker met 
mevrouw Bruins in een kampeerautootje door Europa rijden.’

‘De studenten-
tijd moet je  
zo benutten 
dat het voor  
je hele leven 
een warm 
bad blijft’



UWV

–

MEDEWERKERS: ONGEVEER 19.000  

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM

-  Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen zorgt voor de 
uitvoering van werknemersverzekeringen als de WW, de WIA, de 
Wajong, de Ziektewet en de WAO. Ook is UWV verantwoordelijk voor 
arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. 

-  UWV is een zelfstandig bestuursorgaan dat werkt in opdracht van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

-  Bruno Bruins is voorzitter van UWV.



Willem van Duin, Achmea

‘ Mijn motto is: 
doe elke dag je 
uiterste best voor 
je klanten’

‘Als verzekeraar maken we het mogelijk dat onze klanten bij tegenslag op 
een volwaardige manier kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.’ 
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De Kamer: Wat is de kracht van een coöperatie?
Willem van Duin: ‘Als coöperatie ben je beter in staat om op een even-
wichtige manier de belangen te wegen van iedereen die betrokken is. 
Achmea is opgericht door en voor klanten. Wij werken vanuit het co-
operatieve gedachtegoed. Al ruim tweehonderd jaar leveren we pro-
ducten en diensten vanuit de gedachte dat verzekeren betekent dat je 
samen het risico draagt als een enkeling schade lijdt. Dat idee is ver-
ankerd in onze identiteit en bedrijfsvoering. Dat woordje samen vormt 
nog altijd een belangrijk uitgangspunt bij al ons handelen. Je werkt en 
denkt vanuit langetermijnperspectief. Dit bedrijf wordt niet alleen op 
grond van financiële parameters bestuurd, ook andere indicatoren zijn 
belangrijk. Vanuit de financiën besturen wij het bedrijf niet anders dan 
andere financiële instellingen, maar bij beslissingen kunnen wij vanuit 
het langetermijnperspectief ook tot een andere afweging komen dan 
alleen het aandeelhoudersbelang. De belangen van klanten, medewer-
kers, businesspartners en aandeelhouders houden we in balans. En 
onze klanten hebben daarbij een streepje voor. De continuïteit op lange 
termijn is belangrijker dan de winstgevendheid op korte termijn.’

De Kamer: Wat is het doel van Achmea?
Van Duin: ‘Wij hebben de ambitie de meest vertrouwde verzekeraar te 
worden. Dat is geen checklist van punten, maar een gewaagd doel om 
naar te streven. Bij alles wat we doen maken we de afweging of beslis-
singen ook verantwoord zijn vanuit het perspectief van de klant. In onze 
strategie hebben we gezegd: Achmea is een gemeenschap van betrok-
ken mensen, waar de klant zich goed verzekerd weet. Elk woord weegt 
daarin. Maar er is ook eigen verantwoordelijkheid voor klanten. Zij heb-

Bestuursvoorzitter Achmea
Willem van Duin

‘ Wij organiseren 
solidariteit’

Willem van Duin is bestuursvoorzitter van een van de grootste 
financiële instellingen van Nederland: verzekeraar Achmea, waar 
ook merken als Centraal Beheer Achmea, Interpolis, FBTO en 
Zilveren Kruis Achmea deel van uitmaken. De Kamer spreekt met 
hem over de coöperatieve wortels van Achmea, uitdagingen voor de 
verzekeringswereld en goed leiderschap. ‘Het allerbelangrijkste is 
dat wij het vertrouwen van de consument terugwinnen.’
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ben zelf de mogelijkheid om preventief maatregelen te treffen om scha-
des te voorkomen. Wij informeren onze klanten actief dat ze met beperk-
te aanpassingen de kans kunnen verkleinen dat ze een beroep moeten 
doen op hun verzekering en voor zichzelf de kans op overlast verkleinen. 
En wijzen erop alleen dat te verzekeren wat echt noodzakelijk is.’ 

De Kamer: Voor welke uitdagingen staat de verzekeringswereld  
de komende jaren?
Van Duin: ‘Het allerbelangrijkste is dat wij het vertrouwen van de con-
sument terugwinnen door dagelijks ons uiterste best te doen en onze 
klanten goed van dienst te zijn. We werken daar hard aan, vooral door 
het belang van onze klanten meer centraal te zetten in onze bedrijfsvoe-
ring. Bij alles wat we doen, redeneren we vooral vanuit het belang van 
onze klanten. Als ik kijk naar de klanttevredenheid zie je dat Achmea 
en de daarbij behorende merken relatief hoog scoren. Centraal Be-
heer Achmea, Interpolis en Zilveren Kruis Achmea zitten altijd in de 
top. Daarnaast zien we een snelle verandering in de manier waarop 
klanten hun verzekeringen kopen. Bijna de helft van alle nieuwe parti-
culiere schadeverzekeringen wordt via internet afgesloten. Maar ook 
de dienstverlening zal meer en meer online plaatsvinden. Ik vind dat 
Achmea nog veel te winnen heeft als het om online dienstverlening 
gaat, al geldt dat voor de hele verzekeringssector. We moeten onze 
organisatie daarop aanpassen. Dat zal helaas zijn weerslag hebben op 
het aantal arbeidsplaatsen. Want digitalisering van de dienstverlening 
betekent dat minder medewerkers nodig zijn om het werk te doen. 
Hoe spijtig het op persoonlijk vlak ook is, in de financiële sector zijn 
veel mensen werkzaam die daar over een aantal jaren niet meer zul-
len werken omdat het werk er niet meer is. De andere uitdaging is het 
hoge kostenniveau. De kosten die de sector nu maakt, kunnen steeds 
lastiger op een verantwoorde manier in de tarieven worden verwerkt. 
Klanten kijken steeds kritischer naar de prijs van een verzekering en 
door de opkomst van vergelijkingssites, zoals Independer, worden de 
prijzen bovendien steeds inzichtelijker. Dat is een goede ontwikkeling, 
maar het betekent wel wat voor de bestaande werkwijzen.’

De Kamer: Hoe zijn de verdienmodellen aan het veranderen?
Van Duin: ‘Als ik ten eerste naar zorgverzekeringen kijk, zie ik dat er veel 
druk is op de mate waarin het acceptabel is om een adequaat rende-
ment te maken. Van elke euro premie die we bij basiszorgverzekeringen 
ontvangen, gaat zesennegentig cent terug naar de klant: als vergoeding 
voor de zorguitgaven die onze klanten nodig hebben. Ik ken geen ander 
verzekeringsproduct waarbij relatief zo veel terugvloeit naar de klant. 
Circa drie cent hebben we nodig voor onze administratie, IT en kantoor-
gebouwen. Ook dat is een zeer laag percentage, ook ten opzichte van 
andere verzekeringsvormen. De laatste cent is resultaat. Dit resultaat zit 
aan de onderkant van wat bedrijfseconomisch verantwoord is, omdat 
we wel degelijk risico lopen in de bedrijfsvoering en kapitaal hebben 
geïnvesteerd in onze zorgverzekeringstak. Als daar geen passende ver-
goeding meer tegenover staat, staat het verdienmodel onder druk. 
‘Ten tweede de schademarkt: dat is een volwassen en zeer concurre-
rende markt. Als je in staat bent je schadeprocessen goed te organise-
ren en de kwaliteit van de portefeuille is goed, dan kan daar een duur-
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zaam rendement worden geboekt voor het risico dat je overneemt. 
Dat is bij Achmea over het algemeen goed op orde. 
‘Ten derde staat de Nederlandse levensverzekeringssector aanhou-
dend onder druk. Dit komt onder andere door de discussies rond be-
leggingsverzekeringen en de opkomst van het banksparen met voor 
vermogensopbouw dezelfde fiscale behandeling die eerder alleen 
voor levens verzekeringen gold. En ook heeft de sector te kampen met 
een structureel lage rente. Een deel van het resultaat van verzekeraars 
is afkomstig van beleggingen. In het verleden was de vuistregel dat je 
ongeveer 25 procent van het resultaat van een verzekeraar kon halen 
met beleggings opbrengsten. Dat is nu bepaald niet meer het geval. 
Als verzekeraar moet je rekening houden met langjarige beperkte eco-
nomische groei. We zullen er met elkaar aan moeten wennen dat het 
steeds lastiger wordt om onder aan de streep een adequaat rende-
ment te realiseren.’

De Kamer: Wat is goed leiderschap?
Van Duin: ‘De leiding moet voor een duidelijke koers van het bedrijf 
zorgen en deze uitdragen. We proberen op alle fronten zo transparant 
mogelijk te zijn. Dat verwacht ik ook van onze medewerkers, mijn col-
lega’s. Als raad van bestuur nemen we ook de moeilijke beslissingen 
tijdig en schuiven we deze niet voor ons uit. En we moeten bereid zijn 
om uit te leggen waarom we doen wat we doen en vanuit welk per-
spectief we redeneren. Enig relativeringsvermogen daarbij is goed; 
het is verstandig je soms af te vragen of de gekozen aanpak nog de 
juiste is. Ik zie er als bestuursvoorzitter op toe dat het bedrijf een dui-
delijke en eigen strategie heeft en dat wat we met elkaar hebben af-
gesproken ook daadwerkelijk tot stand wordt gebracht. Aan de andere 
kant is het besturen van een bedrijf van deze omvang altijd iets dat om 
samenwerking en teamwork vraagt. Tot op het hoogste niveau. Je zult 
dus goede mensen moeten vinden die het eens zijn met de plannen en 
bereid zijn om met dezelfde inzet en energie die plannen te realiseren.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Van Duin: ‘Doe elke dag je uiterste best voor je klanten. Achmea is 
een zeer mooi bedrijf met veel tevreden klanten die al heel lang bij dit 
bedrijf verzekerd zijn. Ik denk dat het mijn opdracht is om dat vooral 
zo te houden en waar nodig te verbeteren. En ervoor te zorgen dat het 
bedrijf – met alle turbulentie om ons heen – zodanig gezond is dat we 
de afspraken die we nu aangaan met onze klanten over zestig jaar nog 
steeds kunnen nakomen. Als verzekeraar maken we het mogelijk dat 
onze klanten bij tegenslag op een volwaardige manier kunnen blijven 
deelnemen aan de samenleving. Een verzekering staat eigenlijk ge-
lijk aan solidariteit: wij organiseren solidariteit. Dat is heel belangrijk 
voor een klant die wordt getroffen door tegenslag, maar ook voor de 
samenleving als geheel. Dankzij onze coöperatieve ontstaansgeschie-
denis staan we midden in de samenleving. Achmea wil dan ook meer 
zijn dan een verzekeraar. We zijn samen een gemeenschap van betrok-
ken mensen die klaar staan voor onze klanten en hun wensen. We ver-
zekeren niet alleen, we zetten ons ook in voor maatschappelijk belang-
rijke thema’s als gezondheid, pensioen, werk, veiligheid en mobiliteit. 
Daarmee dragen we bij aan de verbinding in onze samenleving.’

‘Dit bedrijf 
wordt niet 
alleen op 
grond van 
financiële 
parameters 
bestuurd’



Locatie: Achmea Zeist
Van Duin: ‘Ik voel me thuis bij deze 
prachtige organisatie en Achmea staat 
dan ook centraal. Als ik een interview 
geef, is dit kantoor voor mij de plek 
waar ik dat gesprek wil voeren.’
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De Kamer: Wat kunnen bedrijfsleven en politiek van elkaar leren?
Van Duin: ‘De politiek kan van het bedrijfsleven leren hoe besluitvor-
ming snel en toch zorgvuldig kan geschieden en hoe eenmaal geno-
men besluiten goed ten uitvoer kunnen worden gebracht. Andersom 
kan het bedrijfsleven van de politiek leren om beter naar de volle 
breedte van het maatschappelijk spectrum te kijken.’

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Van Duin: ‘Het belangrijkste is doen wat je je voorgenomen hebt, en 
als je iets wilt bereiken, dat je je daarvoor moet inspannen. Ik heb een 
licht calvinistische opvoeding gehad en heb altijd al in een competi-
tieve omgeving gefunctioneerd. Dat heeft ertoe geleid dat ik weinig 
situaties zomaar accepteer en me continu afvraag wat er nog beter 
kan. Mijn leven is niet gevormd door schokken. Ik ben in de verze-
keringsindustrie terechtgekomen omdat ik op jonge leeftijd bij mijn 
vader op kantoor – een volmachtbedrijf – ben begonnen. Ik ben ook 
tussenpersoon geweest, heb mijn eigen klanten gehad en verzekerin-
gen verkocht. Ik ben een product van de sector.’

De Kamer: Wat bent u gaan studeren?
Van Duin: ‘Rechten, omdat ik alle opties open wilde houden. Daarna 
ben ik gaan solliciteren als jurist met een verzekeringsachtergrond. 
Ik heb geluk gehad met mijn eerste baan, omdat ik als jurist directie-
secretaris werd bij verzekeraar Vezeno. Toen het bedrijf was overgeno-
men, kwam ik op een positie waar ik in de jaren negentig vanuit een 
juridisch perspectief volop heb mogen meedoen in de consolidatie van 
de Nederlandse verzekeringssector. Op mijn veertigste werd ik com-
mercieel directeur van een van de zorgbedrijven van Achmea, om een 
paar jaar later voorzitter te worden van het zakelijke schadebedrijf van 
Achmea. Tegen jongeren van nu zou ik desgevraagd zeggen: doe werk 
dat je voldoening en plezier geeft en richt je op meer dan alléén een car-
rière. Het is goed je breed te oriënteren op wat er in de wereld speelt.’ 

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Van Duin: ‘Ik zou willen dat Achmea zijn sterke positie behoudt in de 
markten waarin wij de kern van onze strategie hebben gedefinieerd. 
En dat we het vertrouwen van consumenten hebben teruggewonnen. 
Na alle fusies en overnames moet Achmea een geïntegreerd bedrijf 
worden, zodat we schaalvoordelen beter kunnen benutten en een nog 
sterkere commerciële positie hebben. Om zo ver te komen moeten we 
het bedrijf ontdoen van lasten uit het verleden, die zijn ontstaan bij 
de bundeling van de vele bedrijven die Achmea hebben gevormd. Dat 
moet absoluut worden opgelost en daar werken we nu hard aan. 
‘Privé hoop ik dat wat anderen mij hebben gegund, ook aan mijn kin-
deren is gegund: dat ze zich maximaal kunnen ontplooien. Ik geef ze 
een opleiding, een rijbewijs en veel liefde en warmte. Dat is het ticket 
voor hun eigen toekomst, waarmee ze het vooral zelf mogen doen.’

De Kamer: Wat zou u ooit nog willen doen?
Van Duin: ‘Soms zou ik meer tijd willen hebben voor mijn gezin, mijn 
eigen interesses en om bijvoorbeeld wat meer te sporten. Maar ik ben 
tevreden met hoe mijn leven gaat en de keuzes die ik heb gemaakt.’

‘Ik ben 
tussenpersoon  
geweest,  
heb mijn  
eigen klanten  
gehad en  
verzekeringen 
verkocht. Ik  
ben een 
product van 
de sector’



Achmea

OMZET: 20,2 MILJARD EURO (2013)

MEDEWERKERS: ONGEVEER 15.000

HOOFDKANTOOR: ZEIST

-  Achmea is een van de grootste financiële dienstverleners van 
Nederland en de grootste verzekeraar van het land. 

-  Er vallen onder meer de merken Centraal Beheer Achmea, Interpolis, 
FBTO, Zilveren Kruis Achmea, Agis en Avéro Achmea onder. 

-  Achmea is in 1811 opgericht door boeren en heeft een coöperatieve 
achtergrond. 

-  Willem van Duin is sinds 2009 bestuursvoorzitter van Achmea.



Hans Copier, Propertize

‘ Mijn motto is: 
respect people, work  
hard, earn money 
and have fun’

‘De combinatie van respect, balans en geld vind ik een heel  
prettig anker om voor te werken.’ 
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De Kamer: Propertize is de voormalige vastgoedtak van SNS Reaal. 
Hoe staat het met de verzelfstandiging ervan?
Hans Copier: ‘Dat gaat heel goed. Na de nationalisatie op 1 februari 
2013 van SNS Reaal was al bekend dat het vastgoedprobleem los-
gekoppeld moest worden van SNS Reaal. We hebben 2013 gebruikt 
om dat voor te bereiden. Dat was nog een hele operatie, omdat we met 
allerlei stafdiensten nogal verweven waren binnen SNS Reaal. Maar 
die loskoppeling is eigenlijk in één keer geslaagd. Propertize opereert 
sinds 1 januari van dit jaar zelfstandig en dat is vrij rimpelloos gegaan.’ 

De Kamer: Waarom wilde de minister van Financiën  
dat SNS Reaal Propertize zou afzonderen?
Copier: ‘De verliezen van SNS Property Finance waren dermate hoog 
opgelopen dat SNS Reaal, de moedermaatschappij van Property Fi-
nance, onvoldoende eigen vermogen over had. Er was geen koper 
voor SNS Reaal tegen een redelijk bedrag, dus moest de staat wel 
instappen. De staat wilde vervolgens zo snel mogelijk dat SNS Reaal 
weer zou kunnen functioneren in haar oorspronkelijke rol van systeem-
bank. Omdat vastgoedfinanciering geen systeembankfunctie is, was 
het dus nodig dat de vastgoedfinancieringsdochter gesepareerd werd. 
De funding van ons bedrijf is nu staatsgegarandeerd en daarom van 
een hoge kredietwaardigheid. Hiermee creëer je de gelegenheid om 
de verzelfstandiging op een verstandige manier te doen, met de laag-
ste risico’s. Propertize moet zijn overnameprijs gaan waarmaken en 
zorgen dat daar geen verdere verliezen op worden gerealiseerd.’
 
De Kamer: Welke trends zijn zichtbaar in de vastgoedmarkt?
Copier: ‘De belangrijkste trend is dat er heel veel interesse is voor 
woning vastgoed. Zelfs vanuit het buitenland. Dat is nooit eerder voor-

CEO Propertize
Hans Copier

Hans Copier is CEO van Propertize, de voormalige vastgoedtak van SNS Reaal. 
De Kamer spreekt met hem over de vastgoedsector, duurzaamheid en goed 
leiderschap. ‘Mensen zijn in onze business je onderscheidend vermogen.’

‘ Ruimtelijke ordening 
doet hier niets aan 
duurzaamheid’ 
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gekomen. Dat jaagt de markt aan, waardoor de waardes oplopen. Te-
gelijkertijd zien we ook heel veel dynamiek in de gewone particuliere 
woningmarkt. Onze klanten met woningportefeuilles hebben in het 
eerste kwartaal al meer verkocht dan in het hele voorgaande jaar. 
‘Boven de retailmarkt hangt juist een groot vraagteken. Vroeger was 
dit het meest gewenste product in Nederland. We worstelen allemaal 
met het issue wat internet nou precies met de winkelmarkt gaat doen. 
Ons land heeft de meeste vierkante meters winkel per inwoner in heel 
Europa. Je zou kunnen zeggen dat we overbewinkeld zijn. Als er dan 
omzet uit de winkels wegvalt en via internet gaat lopen, heeft dat ge-
volgen voor winkelvastgoed. Een voor de hand liggende conclusie is 
dat A1-locaties sterker worden en de rest van de locaties minder sterk. 
We zien al dat grote ketens tegen hoge huurprijzen flagship stores op 
deze plekken in de binnenstad bouwen. Het maakt die bedrijven niets 
uit of hun verkopen via het internet gaan of via de winkel. Zo’n duaal 
verkoopkanaal is zelfs heel efficiënt: op één plek laat je alles zien en 
vervolgens verkoop je via internet. Particuliere ondernemingen kun-
nen hier moeilijk tegen concurreren. 
‘Als derde hebben we de kantorenmarkt. Die is in Nederland ook groot. 
Tussen 2000 en 2010 hebben we tien miljoen vierkante meter kantoor 
bijgebouwd waar geen vraag voor was. Dat kon gebeuren door het 
goedkope geld dat tot 2007 beschikbaar was. We zien nu zelfs de totale 
vraag krimpen vanwege het nieuwe werken en de lage economische 
groei. Ik schat daarom dat we voor de komende vijftien jaar voldoende 
voorraad hebben staan. Er hoeft geen meter bij te komen. Het overaan-
bod blijft voorlopig dus nog. Een oplossing hiervoor wordt bemoeilijkt 
omdat kantoren op A- en B-locaties altijd in trek zullen blijven. Dat 
soort panden zal dus niet gesloopt worden. C-kantoren zijn een an-
der verhaal. Het beste zou zijn dat eigenaren besluiten ze te slopen of 
te herbestemmen voor stadskwekerijen, studentenhuisvesting of iets 
dergelijks. Dit moet dan wel voor rekening komen van de particuliere 
eigenaar en daarmee dus ook van de banken die hen financieren.’

De Kamer: Hoe gaat de vastgoedsector om met duurzaamheid? 
Copier: ’Een positief element van de vastgoedmarkt is dat institutione-
le beleggers als APG en PGGM van de partijen waarin zij beleggen ei-
sen dat ze duurzaamheid hoog op de agenda zetten. Dat dwingt duur-
zame maatregelen af, waar je de betrokken partijen alleen maar voor 
kunt prijzen. Tegelijkertijd zijn wij als vastgoedsector verbaasd over het 
gebrek aan duurzaam denken door huurders. Wij hadden gedacht dat 
een onderscheid maken op duurzaamheid zou resulteren in huurders 
die bewust op je af komen. Huurders zijn echter nog altijd meer geïn-
teresseerd in de prijs dan in duurzaamheid. Meestal gaan wij naar de 
huurders toe om hen ervan te overtuigen dat ze hun gebouw moeten 
laten verduurzamen. 
‘Wat ik eigenlijk een groter zorgpunt vind in duurzaamheid in de vast-
goedmarkt is dat wij niet duurzaam ruimtelijk ontwikkelen en ruimte-
lijk ordenen. Het hele systeem van ruimtelijke ordening in Nederland 
doet niets aan duurzaamheid. Dus elke gemeente mag kantoren bou-
wen en bedrijventerreinen creëren, ook al zijn ze niet nodig. Zolang 
we niet duurzaam ruimtelijk gaan ordenen, wordt het moeilijk om de 
bestaande voorraad te verduurzamen. En daar zit de opdracht. Duur-

Dit is  
Hans Copier

Geboren op 19 november 1957  
in Utrecht

1979 – 1990
Diverse functies FGH Bank

1990 – 1995
Hoofd vastgoed en 
accountmanagement  
FGH Bank

1995 – 1997
Adjunct-directeur 
risicomanagement FGH Bank 

1997 – 2002
Statutair directeur FGH Bank

2002 – 2006
Lid groepsdirectie  
Giesbers Groep 

2007 – 2013
Lid European executive 
committee & landenmanager 
ING Real Estate Investment 
Management

2013 – heden
CEO Propertize
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zaamheid is alleen als eigenaar of als huurder moeilijk te bevechten. 
Je moet dat samen doen en ik denk dat ruimtelijke ordening daar een 
rol in moet spelen.’

De Kamer: Wat betekent goed leiderschap?
Copier: ‘Leiderschap betekent voor mij dat je mensen kunt laten gelo-
ven in het doel dat je voor ogen staat. Dat het een buy-in is en geen 
opgelegd pandoer. Dat betekent dus dat je tegelijkertijd heel duidelijk 
richting moet geven als leider en daarnaast continu bezig moet zijn om 
je organisatie daarin mee te krijgen. Dat is voor mij de basis van leider-
schap. Een leider moet daarom in de kern eigenwijs zijn en een eigen 
visie hebben die hij onafhankelijk kan ontwikkelen. Een goede leider 
belichaamt de ziel van het bedrijf. Hij belichaamt waar het bedrijf voor 
staat en draagt uit wat goed is voor het bedrijf. Daarbij moet hij, als het 
nodig is, vooropgaan in de strijd. Dus niet als de Schettino’s van deze 
wereld – de kapitein van de gezonken Costa Concordia – de hele tijd 
de baas spelen, maar als het even wat minder gaat als eerste de boot 
verlaten. Zelf ben ik een leider die zich elke dag realiseert dat hij zonder 
zijn mensen lost is. Je bestaat bij de gratie van je team, in engere en in 
bredere zin. Op die manier wil ik ook leiding geven. Niet vanuit een ivo-
ren toren, maar juist vanuit nabijheid de onderneming besturen. Dat 
is voor mij een essentieel criterium. Mensen zijn in onze business je 
onderscheidend vermogen. Als je die niet op een goede manier achter 
je ideeën kunt krijgen, krijg je het bedrijf niet de juiste kant op.’ 

De Kamer: Gelooft u in het traditionele CEO-model?
Copier: ‘Ik geloof zeker dat een bedrijf een leider moet hebben. Elke 
organisatie heeft iemand nodig die uiteindelijk de beslissing neemt als 
dat nodig is. Daar zit je als CEO voor. Ik heb een keer in een collegiaal 
bestuur gewerkt, waarin iedereen even machtig is. Dan gebeurt er in-
eens niet zo heel veel meer. Een CEO geeft richting, bewaakt die richting 
en evalueert die ook. De beslissingen die nodig zijn om de richting te 
realiseren, kunnen niet altijd in consensus worden genomen. Zoals ge-
zegd is in mijn ogen de CEO de belichaming van de ziel van een onder-
neming. Mensen moeten zich binnen een bedrijf ergens mee kunnen 
identificeren en dat is met een groep al moeilijker dan met een persoon.‘

De Kamer: Wat waren de markante momenten in uw carrière? 
Copier: ‘Ik ben nauw betrokken geweest bij de overname van Kantoren 
Fonds Nederland door ING Real Estate. Ik was toen net nieuw bij ING 
Real Estate Investment Management en heb dat proces helemaal zelf 
geleid. We moesten twee fondsen structureren, we moesten de con-
currentie te slim af zijn en we moesten onvoorwaardelijk bieden. De 
teamprestatie die we daar hebben neergezet, kent in mijn carrière zijn 
weerga niet. We hebben in een heel korte periode met een betrekkelijk 
klein team state of the art-werk geleverd. Het team functioneerde op 
inhoud en ik functioneerde op strategie en de randvoorwaarden.’ 

De Kamer: Wat zou de politiek kunnen leren van de vastgoedmarkt?
Copier: ‘Dat de samenleving niet maakbaar is. Ik denk dat er in Neder-
land te veel aanbod-gedreven ontwikkeld is. De Nederlandse vinex-
wijken vind ik bijvoorbeeld een ongelukkig, aanbod-gedreven pro-

‘Leiderschap 
betekent voor 
mij dat het 
een buy-in 
is en geen 
opgelegd 
pandoer’



Locatie: World Trade Center 
Amsterdam
Copier: ‘In november zit ik vijfendertig 
jaar in het vastgoed. Daarvan is het 
WTC Amsterdam nu dertig jaar een 
onderdeel. FGH Bank is een van de 
initiatiefnemers van dit gebouw. Toen 
stond er hier nagenoeg niets. Toch had 
FGH samen met ABP de visie dat dit een 
zeer interessante toekomstlocatie was. 
Uiteindelijk is door het WTC de hele 
Zuidas-ontwikkeling op gang gekomen.’
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duct. Het zijn ontwikkelingen geweest waar je nu al van ziet dat ze 
onder spanning staan. Ik denk dat de overheid daar toch de markt zijn 
eigen werk moet laten doen en wat terughoudender zou moeten zijn.’

De Kamer: Wat heeft u gevormd in uw jonge jaren?
Copier: ‘Wat mij het meest gevormd heeft, is dat ik de zevende van acht 
kinderen ben uit een arbeidersgezin. Daar komt mijn respect voor men-
sen vandaan. En ik denk dat ik geluk heb gehad dat ik de zevende van 
de acht was, want toen was het allemaal wat meer ontspannen thuis.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Copier: ‘Mijn motto, dat ik deels geleend heb van voormalig Aegon-
CEO Kees Storm, is: respect people, work hard, earn money and have 
fun. Ik vind dit zo’n aantrekkelijk motto omdat alles begint met respect 
voor mensen. Respect is de basis voor functioneren en ik zou nooit 
een bedrijf kunnen leiden waar dat niet zo is. Verder vind ik work hard 
and have fun typisch de balans die je nodig hebt om duurzaam te kun-
nen functioneren. Ik denk dat je kunt spreken van de perfecte work-life 
balance als je ’s avonds thuis komt en nog voldoende energie over 
hebt voor je gezin. De samenwerking met je gezin is namelijk heel 
belangrijk voor je functioneren op de zaak. Het laatste aspect is earn 
money, want het moet wel ergens over gaan. De combinatie van res-
pect, balans en geld vind ik een heel prettig anker om voor te werken.’ 

De Kamer: Wat wilt u nalaten? 
Copier: ‘Ik zou graag willen dat als ik een oude man ben, er mensen 
in mijn markt zijn die zeggen dat ze veel aan mij gehad hebben. Dat 
ik iemand ben geweest die hen verder heeft geholpen in hun carrière 
of voor hen heeft opengestaan om ze van objectief advies te dienen. 
Ook hoop ik dat mijn vrienden aan mij denken als iemand aan wie 
je iets had. Iemand op wie je nooit tevergeefs een beroep deed. Aan 
mijn kinderen zou ik hetzelfde heldere normen-en-waardensysteem 
als ik van mijn vader heb gekregen, willen meegeven. Daarnaast wil ik 
ze wel iets meer zelfvertrouwen geven dan ik van huis uit meegekre-
gen heb. Maar ook weer niet te veel, want ik vind dat een teveel aan 
zelfvertrouwen vaak richting narcisme gaat. Dan gaat het je in de weg 
zitten omdat je nooit meer twijfelt. Ik zou ze daarin een evenwicht wil-
len meegeven. Op emotioneel vlak hoop ik – zoals iedere ouder – dat 
ze vinden dat ik een warme vader was. Niet iemand die alleen het geld 
binnenbracht, maar er ook voor hen was als ze het moeilijk hadden.’
 
De Kamer: Wat zou u doen als u straks tijd hebt?
Copier: ‘Ik vind dat ik in de gelukkige omstandigheid verkeer dat mijn 
hobby mijn werk is. Maar als ik naar mijn carrière kijk, vind ik achteraf 
dat ik niet veel gedaan heb aan netwerken. Ik denk dat ik daarmee 
toch de scope te veel op de vastgoedmarkt heb gehouden en te wei-
nig in de breedte heb gekeken. Ik had meer willen leren van andere 
bedrijven en van andere sectoren. Daarmee had onze sector meer ver-
trouwen kunnen krijgen, doordat we wat opener waren geweest naar 
andere sectoren toe. Daarnaast hoop ik in de toekomst ooit te kunnen 
meehelpen aan de volkshuisvesting in Nederland. Ik zou graag mijn 
kennis breder willen inzetten voor de maatschappij.’ 

‘Wat mij  
het meest  
gevormd 
heeft, is dat ik 
de zevende 
van acht  
kinderen ben 
uit een  
arbeiders-
gezin’



Propertize

OMVANG PORTEFEUILLE: 4,9 MILJARD EURO (2013) 

MEDEWERKERS: 200

HOOFDKANTOOR: UTRECHT

-  Propertize is de voormalige vastgoedtak van bank-verzekeraar SNS Reaal: 
SNS Property Finance. 

-  In tien jaar tijd wil Propertize de portefeuille van vastgoedfinancieringen 
en vastgoed afbouwen met een zo hoog mogelijke opbrengst als doel, in 
combinatie met een zo laag mogelijk risicio en zo laag mogelijke kosten. 

-  Hans Copier is CEO van Propertize.



John Brands, Coca-Cola Enterprises Nederland

‘ Mijn motto is:  
do the right thing 
als rol model en 
kompas’

‘Het is daarbij soms belangrijk om je onderbuikgevoel te volgen. Ook als 
dat op de korte termijn nadelig is. Het belangrijkste is de toekomst.’
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De Kamer: Hoe is Coca-Cola ontstaan? 
John Brands: ‘De drank heeft zijn oorsprong in 1886. John Pemberton, 
een apotheker uit het Amerikaanse Atlanta, ontwikkelde in dat jaar 
een geneeskrachtig elixer voor een heel scala aan kwaaltjes. Het bij-
zondere was dat hij ook koolzuur aan zijn uitvinding toevoegde. In die 
tijd bestonden er nog geen drankjes in flesjes. De drank werd daarom 
als siroop aangeleverd aan winkeltjes, waar het met zogenaamde 
soda fountains tot een normaal drankje werd aangelengd. Omdat de 
mensen de drank erg lekker vonden, werd het een groot succes. Later 
is het Coca-Cola gaan heten. Met behulp van Frank Robinson, een 
zakenpartner van Pemberton met meer zakelijk instinct, is het merk 
Coca-Cola vervolgens groot geworden. Zakenpartner Candler kwam 
bijvoorbeeld met het idee om de licentie voor het bottelen van de 
Coca-Colasiroop te verkopen aan diverse Amerikaanse familieonder-
nemingen. Op deze manier kon Coca-Cola heel snel uitbreiden over 
het hele land. Omdat Amerikaanse soldaten een halve eeuw later de 
drank meenamen naar Europa en Azië tijdens de Tweede Wereldoor-
log kreeg het merk naamsbekendheid over de hele wereld. Dit leidde 
weer tot een grote expansie van Coca-Cola na de oorlog. Dit proces 
is altijd verlopen volgens het oorspronkelijke idee: de merkeigenaar 
in Atlanta en lokale bottelarijen die zorgen voor verdere verspreiding 
van het product. Coca-Cola kon door deze combinatie optimaal ge-
bruikmaken van plaatselijke netwerken om te groeien. Dankzij dit sys-
teem is Coca-Cola nu actief in meer dan tweehonderd landen en reikt 
het distributieapparaat overal tot in de haarvaten van de samenle-
ving. Ons distributiesysteem is zelfs zo wijdvertakt dat we het in som-
mige werelddelen kunnen inzetten voor de verspreiding van medicij-
nen. In andere delen dragen we juist weer bij aan waterprogramma’s. 

CEO Coca-Cola Enterprises Nederland
John Brands

‘ Soms is een vloot 
speedbootjes beter 
dan één olietanker’ 

John Brands is CEO van Coca-Cola Enterprises Nederland. De 
Kamer spreekt hem over sociale verantwoordelijkheid, innovatie en 
duurzaamheid. ‘Zakelijk bezig zijn en maatschappelijk bezig zijn 
komen steeds vaker bij elkaar.’
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Je wilt niet dat je het laatste water dat er in de omgeving is, omzet 
in producten en het daarmee ontneemt aan de lokale bevolking. Dit 
zijn verantwoordelijkheden die door de Coca-Colabedrijven lokaal 
worden geregeld. Dat kan niet vanuit Atlanta aan een tekentafel. Wij 
van Coca-Cola Enterprises Nederland zijn een voorbeeld van zo’n lo-
kale bottelaar. Wij produceren en distribueren verreweg het grootste 
deel van de Nederlandse Coca-Colaomzet. Dat zijn overigens meer 
merken dan alleen Coca-Cola. Ook dranken als Fanta en Sprite zijn 
van ons. Dit gebeurt in Dongen in een moderne fabriek. Wij distribu-
eren daarnaast nog een aantal merken die geen eigendom van The 
Coca-Cola Company zijn, zoals Capri-Sun. Dat is een fruitdrankje van 
een Duits bedrijf en heeft niets met Coca-Cola in Atlanta te maken. 
In totaal werken er zo’n achthonderd mensen bij ons in Nederland. 
Grofweg de helft in de fabriek en de andere helft in de commerciële 
operatie.’
 
De Kamer: Kunt u een tipje van de sluier oplichten  
rond het geheime recept van Coca-Cola? 
Brands: ‘Helaas, ik heb het recept hier niet bij de hand. Sterker nog, 
het ligt veilig opgeborgen in een kluis in Atlanta. Dat recept is al ruim 
honderdachtentwintig jaar lang geheim. Laboratoria kunnen een heel 
eind in de buurt komen met een analyse, maar nooit helemaal. Dat is 
ook een van de dingen die Coca-Cola zo bijzonder maakt. Bovendien 
is het recept, op een paar kleine aanpassingen na, al die jaren onver-
anderd gebleven.’

De Kamer: Hoe gaat Coca-Cola om met het gezondheidsaspect? 
Brands: ‘Wij vinden het belangrijk dat het transparant is hoeveel ca-
lorieën en suikers er in een blikje Coca-Cola zitten. Wij zijn een van 
de eerste bedrijven in onze branche die deze informatie proactief op 
de verpakking zijn gaan zetten. Het blijkt overigens dat deze hoeveel-
heden vrij normaal zijn voor een suikerhoudende drank. Ze wijken niet 
heel erg af van bijvoorbeeld appelsap. Daarnaast bieden wij consu-
menten twee calorievrije Coca-Colavarianten aan: Coca-Cola Light en 
Coca-Cola Zero. Inmiddels bestaat al meer dan een derde van onze 
Coca-Colaverkopen uit een van deze caloriearme alternatieven. Daar 
zijn we best trots op.’ 

De Kamer: Hoe gaat Coca-Cola om met innovatie? 
Brands: ‘De laatste echt grote innovatie op de Nederlandse markt was 
de introductie van Coca-Cola Zero. In Engeland heeft Coca-Cola re-
cent Coca-Cola-Life gelanceerd. Dat is een vierde Coca-Colavariant, 
waar stevia-extract – een natuurlijke zoetstof – aan is toegevoegd. 
Qua suikers en calorieën zit dat dus tussen de gewone Coca-Cola en 
Coca-Cola Light of Zero in. Daarnaast doen we veel aan innovatie in 
onze presentatie naar de markt en de omgang met onze klanten. Onze 
marketingcampagnes zijn een combinatie van het onveranderd la-
ten van de essentie van het merk en het gebruik van nieuwe media, 
zoals Facebook of Twitter. Toen Coca-Cola honderdvijfentwintig jaar 
bestond, hebben we bijvoorbeeld Coca-Colabeelden gebruikt uit de 
jaren vijftig. Toch vindt de jeugd ons nog altijd aansprekend. En dat 
willen we graag zo houden.’

Dit is  
John Brands

Geboren op 14 februari 1969  
in Oss

1987 – 1993  
Werktuig bouwkunde 
Technische Universiteit 
Eindhoven

1993 – 2000 
Key account manager/
associate sales manager 
Procter & Gamble

2000 – 2001 
Consultant  
Boston Consulting Group 

2002 – 2007 
Customer business 
development director  
Procter & Gamble

2007 – 2010 
Associate marketing director 
Procter & Gamble

2010 – heden 
Vice-president  
& country director
Coca-Cola Enterprises 
Nederland 
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De Kamer: Wat doet Coca-Cola aan duurzaamheid?
Brands: ‘We zijn heel enthousiast over de PlantBottle®. Deze petfles 
hebben we al twee jaar op de markt en die is voor meer dan de helft 
gemaakt van gerecycled plastic en plastic dat uit plantaardig materiaal 
is gecreëerd. Het idee is dat plastic van plantenresten hernieuwbaar is. 
Plastic van olie is niet hernieuwbaar, omdat de olievoorraad eindig is. 
Een huidige Coca-Colafles is qua milieuvoetafdruk niet te vergelijken 
met een flesje van tien jaar geleden. We hebben grote duurzame stap-
pen gezet. Maar je ziet en proeft het verder helemaal niet. Een ander 
voorbeeld is hoe we in onze fabriek in Dongen met energiegebruik 
omgaan. Naast ons, bijvoorbeeld, zit een glasfabriek die een over-
vloed aan energie heeft omdat bij het smelten van glas een enorme 
hoeveelheid warmte vrijkomt. Samen met hen voeren we een test uit 
waarin hun restwarmte via een ondergrondse stoomleiding naar ons 
getransporteerd wordt. Op die manier hopen we ons energiegebruik 
met tientallen procenten terug te dringen. Verder werken we aan de re-
ductie van het gewicht van onze verpakkingen, een verminderd water-
gebruik en een zero-waste kringloop van plastic. Bij dit laatste initiatief 
hebben we de doelstelling om meer plastic te verzamelen dan we zelf 
gebruiken. Hiervoor maken we ook gebruik van maatschappelijke sys-
temen als Plastic Heroes. Onze doelstellingen hebben we overigens 
ook openbaar gemaakt. We kunnen er zo dus aan gehouden worden, 
mochten we ze niet halen.’

De Kamer: Wat zou de politiek van het bedrijfsleven kunnen  
leren en andersom?
Brands: ‘Bedrijven denken vaak heel erg vanuit de lange termijn. De 
afspraken die je vervolgens lokaal maakt met politici en overheden zijn 
daarentegen vaak onderhevig aan de waan van de dag. Dat is begrijpe-
lijk als je elke keer opnieuw gekozen moet worden, maar dat maakt het 
ook lastig om te werken aan een betere toekomst. Als je probeert een 
afspraak te maken over verpakkingen voor tien jaar, worden mogelijk 
na twee jaar weer allerlei dingen herzien door de politiek. Als bedrijf 
moet je dan van goeden huize komen om koersvast te zijn en toch te 
durven blijven investeren. Het bedrijfsleven zit dus echt op iets meer 
consistentie van de politiek te wachten. Tegelijk denk ik dat het om te 
overleven in de politiek essentieel is om een vrij lenige geest te hebben 
in het sluiten van compromissen. Je moet omgaan met een werkelijk-
heid die anders is dan die van gisteren. In het bedrijfsleven hebben we 
de neiging om altijd dwars door die rots heen te willen in plaats van 
eromheen. Dat is niet altijd de beste oplossing. Overigens moeten we 
natuurlijk niet onze koersvastheid – de sterkte van het bedrijfsleven – 
in één keer overboord gooien. De uitdaging is om die twee uitersten 
elkaar te laten vinden. Als er tien artikelen in de krant staan die een 
andere realiteit hebben, zul je daar wat mee moeten. Dan kom je er niet 
door te zeggen: kan niet, bestaat niet en we gaan gewoon door. Met 
meer wendbaarheid bereik je dan eerder het uiteindelijke doel. Soms 
is een vloot speedbootjes beter dan één olietanker.’ 

De Kamer: Wat is uw motto?
Brands: ‘Mijn motto zou zoiets zijn als: do the right thing. Als leider 
wil je toch een rolmodel zijn en een kompas kunnen meegeven aan 

‘We werken 
aan de 
reductie van 
het gewicht 
van onze 
verpakkingen, 
een 
verminderd 
watergebruik 
en een 
zero-waste 
kringloop van 
plastic’



Locatie: Hoofdkantoor  
Coca-Cola Enterprises 
Nederland in Rotterdam
Brands: ‘Het past wel bij mij om op 
kantoor af te spreken. Ik ben niet van 
de toeters en bellen. Heel Nederlands 
ben ik daar in. De fabriek had ik overi-
gens ook een leuke locatie gevonden. 
Zo’n fabriek is namelijk een mooie il-
lustratie van hoe processen werken. Ik 
blijf er altijd verbaasd van staan wat er 
daar van de lopende band komt rollen. 
Dat vind ik mooi om te zien.’
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de mensen. Het is daarbij soms belangrijk om je onderbuikgevoel te 
volgen. Ook als dat op de korte termijn nadelig is. Het belangrijkste 
is de toekomst. Dat komt dan wel eens neer op short term pain, long 
term gain. We zijn het aan onze stand verplicht om te doen wat goed is 
voor de toekomst. Als leider moet je daarin vooropgaan en laten zien 
dat je het serieus neemt.’ 

De Kamer: Uit wat voor soort gezin komt u?
Brands: ‘Ik kom uit een traditioneel Brabants gezin. Mijn moeder was 
huisvrouw en mijn vader werkte in de installatiewereld en bracht het 
brood op de plank. In Brabant is iedereen rooms-katholiek, maar dat 
komt vooral met Kerstmis naar boven. De rol van het geloof was bij 
ons thuis dus niet zo serieus.’ 

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Brands: ‘Het moment dat ik van de lagere school in het kleine Bra-
bantse dorpje Berghem naar de middelbare school in Oss ging, is erg 
belangrijk geweest. Voor mij was Oss met vijftigduizend inwoners 
een grote stad. Op mijn school vond ik een enorme diversiteit aan 
mensen. Punkers, kakkers en alles ertussenin. Ook de leraren vond ik 
inspirerend. Het was geweldig om daar als jongen uit een eenvoudig 
dorp terecht te komen. Ik leerde voor het eerst dat de wereld veel 
breder was. Een ander belangrijk moment is tijdens mijn studietijd ge-
weest. Na een jaar hard bikkelen had ik het in mijn hoofd gezet om in 
mijn eentje op reis te gaan door Amerika. Hoewel mijn ouders het erg 
spannend vonden en hebben geprobeerd mij op andere gedachten 
te brengen, ben ik toch gegaan. Ik heb de tijd van mijn leven gehad. 
Bovendien leerde ik ervan dat je soms gewoon de stap moet zetten. 
Als je geen stap zet, gebeurt er ook niks.’ 

De Kamer: Waar bent u thuis?
Brands: ‘Ik woon met heel veel plezier met mijn vrouw en twee ge-
adopteerde kinderen in Kralingen in Rotterdam. De oudste komt uit 
Israël, de jongste uit Kenia. Ze geven echt een nieuwe invulling aan de 
zin van het leven. Ik voel me hier heel erg op mijn plek.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Brands: ‘Ik heb het idee dat ik al veel goeds kan doen voor de maat-
schappij in mijn huidige rol. We kunnen met Coca-Cola veel impact 
hebben. Het interessante van de huidige maatschappij is dat zakelijk 
bezig zijn en maatschappelijk bezig zijn steeds vaker bij elkaar komen. 
Ik wil daarom heel graag mijn organisatie sterker achterlaten dan toen 
ik begon. Zodat mijn opvolgers aan een betere toekomst kunnen blij-
ven werken. Daarbij zou ik mij naast mijn zakelijke loopbaan graag 
meer willen inzetten voor organisaties als Natuurmonumenten of de 
Vogelbescherming. Daar kom ik nu te weinig aan toe. Het is nog te 
lastig te combineren met een jong gezin en een drukke baan. Privé 
hoop ik boven alles dat mijn kinderen zullen zeggen dat ik een goede 
vader was. Ik denk dat ik daarin geslaagd ben als ze later gelukkig zul-
len zijn. En goede mensen. Dat ze ook iets goeds doen voor de rest 
van de wereld. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Veel 
ingewikkelder dan dat wordt het niet.’

‘Soms is het 
belangrijk om 
je onderbuik-
gevoel te 
volgen. Ook 
als dat op de 
korte termijn 
nadelig is’



The Coca-Cola Company

OMZET: ONGEVEER 35 MILJARD EURO (2013) 

MEDEWERKERS: 130.000

HOOFDKANTOOR: ATLANTA, GEORGIA, VERENIGDE STATEN

-  The Coca-Cola Company is een frisdrank- en voedselproducent. 

-  De bekendste merken zijn Coca-Cola, Fanta, Sprite, Chaudfontaine, 
Minute Maid, Nestea en Aquarius. 

-  Het bedrijf legt de nadruk op duurzaam ondernemen door efficiënt, 
lokaal en milieuvriendelijk te produceren. 

-  De Turks-Amerikaanse Muhtar Kent is CEO van The Coca-Cola 
Company, John Brands is dat van de Nederlandse tak.



Willem Huisman, Dow Duitsland

‘ Mi n motto is:  
set yourself up  
for success’

‘Ik geloof dat je pragmatisch en met een open mindset met dingen moet 
omgaan en flexibel moet blijven. Daardoor creëer je kansen.’
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De Kamer: Waardoor bent u gevormd in uw jonge jaren?
Willem Huisman: ‘Het moment dat ik op mijn achtste met mijn ouders 
en zus naar Zwitserland ben verhuisd, is erg bepalend geweest. Mijn 
vader kreeg een baan in de buurt van Zürich. Er waren weinig andere 
opties voor mij dan meegaan. Ik kwam ergens terecht waar ik de taal 
niet machtig was en waar ik mijn vriendjes niet meer had. Dat was een 
heftig moment, maar het heeft mij ook geleerd om mij aan te passen 
aan verschillende omstandigheden en culturen.’
 
De Kamer: Hoe was uw gezinssituatie? 
Huisman: ‘Mijn moeder zorgde voor ons en hield als huisvrouw thuis 
de boel op orde. Dat model werkte goed en mijn ouders zijn nog 
steeds samen. Met mijn zusje – die twee jaar jonger is – had ik een 
haat-liefdeverhouding, zoals dat vaak tussen broer en zus het geval is. 
We deden als familie heel veel samen. Wandelen, fietsen, tennissen, 
zwemmen, skiën, noem maar op. Daarnaast deden we veel spelletjes. 
Dat heeft ons ook gevormd, in de zin dat we goed met andere mensen 
kunnen opschieten. Ook werd er veel geplaagd thuis. Daardoor leerde 
ik assertiever te zijn. Geloof speelde geen grote rol in ons gezin. Mijn 
ouders hebben ons wel christelijk opgevoed, maar hadden daar geen 
kerk voor nodig.’ 

De Kamer: Wat heeft u gestudeerd? 
Huisman: ‘Tijdens het gymnasium was het voor mij een hele zoektocht 
om te bepalen wat ik wilde gaan studeren. Ik had veel interesse in bio-
logie en sport, maar kwam tot de conclusie dat ik dan waarschijnlijk 
leraar zou worden en daar had ik niet veel zin in. Daarna heb ik enige 
tijd gedacht over biochemie. Een kennis van mijn ouders die farma- 
hoogleraar was, gaf toen het advies om scheikunde te gaan studeren. 
Dan zou ik een basis hebben vanwaaruit ik altijd nog de biochemie in 
kon. Ik deed op school graag scheikunde en was er ook heel goed in. 

Voorzitter raad van bestuur Dow Duitsland
Willem Huisman

‘ Als er iets misgaat, is 
het je eigen schuld’ 

Willem Huisman is onlangs benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van 
Dow Duitsland en was daarvoor voorzitter raad van bestuur Dow Benelux. De 
Kamer spreekt met hem over studeren, duurzaamheid en leiderschap. ‘Ik wil 
graag een spoor achterlaten waar anderen in kunnen volgen.’
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Uiteindelijk ben ik daarom in Zürich scheikunde gaan studeren aan de 
Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), waar een hele rij Nobel-
prijswinnaars onderzoek heeft gedaan en les heeft gegeven. Na mijn 
studie heb ik een tijd gespeeld met de vraag of ik nog een tweede 
richting zou kiezen met een economieopleiding. Door een wereldreis 
miste ik de deadline om mij hiervoor in te schrijven. Ik besloot toen om 
eerst te gaan promoveren. Dat heb ik gedaan bij het instituut voor non- 
metallic materials, of eigenlijk keramiek. Ik wilde iets tastbaars doen, 
iets wat je kon aanraken, en niet alleen met moleculen jongleren. Ik heb 
nooit een seconde spijt gehad van mijn keuze. Mijn promotor kwam uit 
de industrie en was heel hands-on, hij liet ons al vroeg dingen presen-
teren op conferenties. Dat is een goede leerschool geweest.’
 
De Kamer: Wat zou u jonge mensen die gaan studeren adviseren? 
Huisman: ‘Ik zou ze adviseren om een assessment te maken van wat 
ze leuk vinden om te doen; waar ze een passie voor hebben of kunnen 
ontwikkelen. Daarbij is het belangrijk om de vraag mee te nemen of 
ze er ook geld mee kunnen verdienen. En wat de kans is dat ze er een 
baan mee krijgen. Ik geloof dat er in Nederland nog te veel pretstudies 
worden gedaan. Dan kies je een richting met duizenden anderen voor 
twee beschikbare banen. Dat noem ik: set yourself up for failure.’ 

De Kamer: Kunnen studenten zich nog voldoende ontwikkelen 
naast hun studie?
Huisman: ‘Ik geloof dat we vroeger iets meer tijd daarvoor hadden. 
Met de huidige technologie ben je nu non-stop overal bereikbaar. Toch 
vind ik het belangrijk dat de huidige generatie studenten dingen naast 
de studie doet. Het is iets waar ik naar kijk als ik een cv lees. Zo probeer 
ik een gevoel te krijgen van hoe iemand in elkaar zit en wat ik kan ver-
wachten. Is het iemand met initiatief? Is het iemand die dingen voor 
elkaar krijgt of een bepaalde passie heeft? Bij Dow hebben bijvoor-
beeld veel mensen aan sport gedaan. De organisatie is daardoor – in 
de goede zin van het woord – een zeer competitieve club.’

De Kamer: Wat is een markant moment in uw carrière geweest?
Huisman: ‘Tegen het einde van mijn promotietijd kwam een advertentie 
van Dow voorbij met de tekst: Are you ready for Dow? Na een sollicitatie-
traject van enkele maanden kon ik aan de slag bij sales. Ik ben altijd 
werkzaam gebleven bij Dow. Dat is een bewuste keuze geweest. Het is 
een groot, internationaal bedrijf met veel verschillende divisies, zodat 
er ook veel mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen. Ik heb mijn eerste 
functie altijd gezien als de onderste tree van de ladder. Vanaf het begin 
heb ik duidelijk gemaakt dat ik bereid was om te klimmen en om lang-
zaam meer verantwoordelijkheid te nemen. Een belangrijk moment op 
deze ladder was mijn aanstelling als voorzitter van de raad van bestuur 
van Dow Benelux. Tot die tijd was ik sales director en gefocust op een 
bepaald portfolio. Als bestuursvoorzitter moest ik mij ineens met alles 
bezighouden. Ik had daar een zeer steile leercurve, maar het was ook 
ontzettend spannend en uitdagend.’

De Kamer: Dow Chemical is geen household name.  
Kunt u wat meer over het bedrijf vertellen? 

Dit is  
Willem Huisman

Geboren op 18 mei 1967  
in Capelle aan den IJssel
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Scheikunde Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich   
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Promotie instituut voor non-
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Eidgenössische Technische 
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1996 – 2007 
Diverse commerciële en 
marketingfuncties  
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2007 
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West-Europa

2012 
Voorzitter raad van bestuur 
Dow Benelux

2014 
President en voorzitter raad 
van bestuur Dow Duitsland 
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Huisman: ‘Wij zijn het op één na grootste chemiebedrijf ter wereld met 
in 2013 een omzet van zevenenvijftig miljard dollar en drieënvijftig-
duizend medewerkers. We hebben een portfolio van meer dan zes-
duizend producten, die b2b verkocht worden, dus aan bedrijven die 
er óf voor de consument herkenbare dingen van maken óf ze nog ver-
der doorleveren in de keten. Toch is de kans groot dat mensen in het 
dagelijks leven dingen gebruiken waar producten of oplossingen van 
Dow in zitten. Bijvoorbeeld smartphones, tv- of computerschermen, 
verven en lakken, meubels, isolatiemateriaal, auto’s, folies, verpak-
kingen, plastic leidingen, geur- en aromastoffen, voedingsmiddelen, 
farmaceutica, schoonmaakmiddelen, lijmen, enzovoort. 
‘We zijn heel groot in polyethyleen, polyurethanen, epoxyharsen, 
chloorchemie en acrylaten. Polyethyleen vind je vooral in plastic zak-
ken en verpakkingen – van de grote verpakkingen van balen hooi tot 
vleesverpakkingen in de supermarkt. Polyurethaan is onder meer het 
schuim waar je op zit of slaapt, dat je koelkast isoleert of waarvan 
de rollers van skateboards en rolstoelen zijn gemaakt. Epoxiden en 
acrylaten vind je vooral in verven en lakken, maar ook in lijmen. 
‘We zijn sterk in de chloorchemie. Daar is eind negentiende eeuw alles 
mee begonnen in Midland, Michigan. Met chloor kun je enorm veel 
dingen doen. Zo gebruiken wij chloor in onze processen en maken wij 
bijvoorbeeld reinigingsmiddelen voor metalen of textiel, en produce-
ren klanten van ons vloeistoffen voor airco’s of pvc. Sinds zeven jaar 
kweken we ook zaden. Dat gaat vooral richting maïs en andere grote 
gewassen. We hebben daarin een enorme competentie opgebouwd, 
waarmee we ons steeds verder ontwikkelen in de agribusiness. We 
kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er steeds meer oogst uit de-
zelfde vierkante kilometer te halen valt. En zo kan ik door blijven gaan.’

De Kamer: Hoe gaat Dow Chemical om met duurzaamheid? 
Huisman: ‘Dat is voor ons heel belangrijk en staat centraal in al-
les wat we doen en hoe we het doen. We verantwoorden onszelf 
hiervoor al vele jaren door middel van een duurzaamheidsverslag 
dat we ieder kwartaal updaten. Daarbij hebben we in 1995 voor het 
eerst duidelijke doelstellingen geformuleerd voor 2005 op het ge-
bied van onder andere energie-efficiency. Daarnaast proberen we 
het aantal ongevallen, lekkages en verspilling tot een minimum te 
reduceren. Verder hebben we een samenwerkingsverband met The 
Nature Conservancy, een grote Amerikaanse natuurbeschermings-
organisatie, waar we van proberen te leren wat wij als Dow kunnen 
implementeren dat goed is voor ons allemaal. Sustainability is voor 
ons de balans tussen people, planet, profit. Momenteel werken wij 
hard om onze 2015-doelstellingen te halen.’

De Kamer: Wat betekent goed leiderschap? 
Huisman: ‘Een goede leider is enthousiast, vol passie en geeft richting 
aan zijn of haar mensen en helpt hen te begrijpen wat er van ze ver-
wacht wordt. Daarbij hoort een fundamentele basis van integriteit en 
het geven van een duidelijke visie en sturing.’ 

De Kamer: Wat voor type leider bent u? 
Huisman: ‘Ik probeer altijd te voldoen aan voornoemde eigenschap-

‘Duurzaamheid 
staat centraal 
in alles wat we 
doen en hoe 
we het doen’



Locatie: Groothandels-
gebouw, Rotterdam
Huisman: ‘In de afgelopen decennia  
hebben we in Terneuzen met Dow 
een gigantisch complex van fabrieken 
neergezet en ook een binnenhaven voor 
onze schepen laten aanleggen. Dat alles 
is in 1955 hier in ons eerste kantoortje in 
Nederland in het Groothandelsgebouw 
door vier Amerikanen opgestart.’ 
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pen. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat mijn mensen zich kun-
nen ontwikkelen. Ik probeer daarom samen met hen duidelijke doelen 
te definiëren en te bereiken. Dat doe ik door een visie neer te zetten 
waardoor ze een context kunnen zien. Soms stroop ik zelf mijn mou-
wen op om mee te helpen. Dat heeft tot nu toe altijd goed gewerkt.’ 

De Kamer: Heeft u voorbeelden van bijzondere leiders? 
Huisman: ‘Degene die bij mij bij dit soort vragen altijd bovenkomt is 
Nelson Mandela. Die man had een enorm charisma en hij had een 
visie. Mandela kon mensen echt overtuigen in een bepaalde richting 
te gaan en was zeer succesvol, maar bovenal integer in wat hij deed. 
Daarnaast probeer je natuurlijk altijd een eigen draai te geven aan 
goeie punten die je bij anderen om je heen ziet. Hierbij vind ik het wel 
belangrijk om authentiek te blijven. Als je iemand simpelweg probeert 
na te doen, word je een goedkope kopie.’ 

De Kamer: Wat zou het bedrijfsleven van de politiek kunnen leren? 
Huisman: ‘De politiek moet veel belangen behartigen. Daar gaat het dus 
meer om samenwerken en dat is iets wat ik steeds meer ook bij bedrij-
ven zie ontstaan. Je moet over je eigen grenzen heen kijken, waardoor 
je meer met elkaar gaat werken. Dat is een langdurig traject, waarmee 
wij als Dow inmiddels bij onze productiefaciliteit in Zeeland zijn begon-
nen. We hebben daar in vijf maanden het Smart-Delta Resources Plat-
form (SDR) opgezet, waar we met alle omliggende energie-intensieve 
industrieën kijken hoe we cross-sectoraal ons energiegebruik kunnen 
optimaliseren. De komende maanden voeren we een zogenaamde total 
process and technology analysis uit en daarmee brengen we van alle 
SDR-bedrijven in de regio grondig in kaart wat het stoffenverbruik is, 
wat de energy levels zijn, wat de stroomniveaus zijn, enzovoort. Zo kun-
nen we bepalen of de reststroom van de een misschien wel heel goed 
gebruikt kan worden door de ander.’ 

De Kamer: Wat is uw motto? 
Huisman: ‘Set yourself up for success. Ik geloof dat je pragmatisch en 
met een open mindset met dingen moet omgaan en flexibel moet blij-
ven. Daardoor creëer je kansen. Als die kansen komen, moet je ze pak-
ken. Dat is je eigen keuze en daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Als 
er iets misgaat, is het je eigen schuld. Zo sta ik er zelf ook in: als het 
misgaat na een keuze mijnerzijds neem ik daar de verantwoording voor.’

De Kamer: Wat wilt u nalaten? 
Huisman: ‘Als ik met pensioen ga, zou ik graag willen dat ik een im-
pact op mensen heb gehad. Dat ik een spoor heb achtergelaten waar 
anderen in kunnen volgen en dat ik daarnaast mensen heb kunnen 
motiveren. En als privépersoon zou ik graag willen dat mijn kinderen 
zullen zeggen dat ik een fijne vader was.’ 

De Kamer: Wat zou u willen doen als u ooit meer tijd zou hebben? 
Huisman: ‘Ik zou meer tijd met mijn familie doorbrengen en meer tijd 
voor mezelf nemen. Meer golf en meer reizen. Ik zou een beetje wil-
len ontsnellen. In de afgelopen twintig jaar bij Dow is werk wel vaak 
dominant geweest.’

‘Je probeert 
natuurlijk 
altijd een 
eigen draai 
te geven aan 
goeie punten 
die je bij 
anderen om 
je heen ziet’



The Dow Chemical Company

OMZET: ONGEVEER 42 MILJARD EURO (2013)

MEDEWERKERS: ONGEVEER 53.000

HOOFDKANTOOR: MIDLAND, MICHIGAN, VERENIGDE STATEN

-  The Dow Chemical Company is een van de grootste chemieconcerns 
ter wereld en maakt onder meer plastics, chemicaliën en 
landbouwproducten. 

-  In de Benelux heeft het bedrijf twintig fabrieken en ongeveer  
2000 medewerkers. 

-  De Australiër Andrew Liveris is CEO van The Dow Chemical Company,  
Willem Huisman is CEO van DOW Duitsland.





Ben Verwaayen, RoBen Partners

‘ Mijn motto is:  
haal eruit wat  
erin zit’

‘Als opa is mijn motto: zoveel mogelijk plezier maken. Spoil them rotten. 
Als ondernemer is mijn motto: haal eruit wat erin zit.’
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De Kamer: Wat is leiderschap voor u?
Ben Verwaayen: ‘Het vermogen anderen te inspireren de juiste dingen 
te doen. Vroeger was leiderschap: ik weet het beter, dus volg me maar. 
Die teneur is weg omdat informatie door iedereen kan worden gedeeld. 
De morele maatstaf is belangrijker geworden. Niet alleen vertellen wel-
ke kant we op moeten, maar ook voelen dat dit de juiste kant is. Daar-
naast zie ik een gebrek aan leiderschap. Je wordt sneller afgerekend en 
je staat bloot aan meer kritiek. Als je leiderschap wilt tonen, moet je er 
tegen kunnen bekritiseerd te worden en in een situatie gezet te worden 
die je niet bedoelde. Je ziet dat mensen niet langer de moed hebben om 
met de downside van leiderschap om te gaan. Jezelf elke dag moeten 
bewijzen is lastig, want we leven in een connected world.’
 
De Kamer: Welke leiders hebben het goed gedaan?
Verwaayen: ‘Leiderschap zit in alle facetten van de samenleving. Cij-
fers zijn geen goede maatstaf. Als je kijkt naar de naoorlogse periode, 
zie je dat een man als Willem Drees van de Partij van de Arbeid tegen 
de verdrukking in een agenda had en die doorzette. Voormalig Shell-
topman Gerrit Wagner wil ik ook noemen: een van de eerste maat-
schappelijk verantwoorde ondernemers die niet alleen keek naar wat 
goed was voor Shell, maar ook naar wat goed was voor Nederland. 
Het Akkoord van Wassenaar dat Wim Kok sloot als baas van de vak-

Oprichter RoBen Partners
Ben Verwaayen

‘ Als je een klant kunt 
individualiseren,  
dan kun je hem ook 
servicen’

Ben Verwaayen stond aan het roer van drie grote multinationals, 
nu onderneemt hij samen met zijn zoon. De Kamer spreekt met 
hem over leiderschap, innovatie en de kracht van het nationale en 
internationale bedrijfsleven. ‘Grote ondernemingen moeten meer 
gaan lijken op networked organisaties.’
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bond, is een daad van leiderschap waarover nu nog wordt gepraat: 
het zien van het grotere verhaal in plaats van het kleinere belang.’
 
De Kamer: Denkt u dat de traditionele bestuursstructuur  
gaat veranderen?
Verwaayen: ‘Dat is een leading question. Er zijn drie soorten leider-
schap. Leiderschap waarbij je voor de troepen uitloopt: pull. Leider-
schap waarbij je achter de troepen staat: push. En leiderschap from 
within. Naarmate een bedrijf groeit, wordt de individuele verantwoor-
delijkheid van de werknemers belangrijker: leiderschap from within 
dus. Dat leiderschap verdraagt zich niet met de piramide van John 
Taylor, want die is uitgevonden in het midden van de negentiende 
eeuw, toen productie op grote gemechaniseerde schaal moest plaats-
vinden. Cultureel is leiderschap from within totaal anders, waarbij je 
niet in piramides denkt maar in cirkels. De vraag is niet: waarvoor ben 
ik verantwoordelijk, maar: waarvoor ben ik niet verantwoordelijk? Van 
centralisatie – intelligentie zit op het hoofdkantoor en de rest zijn sla-
ves – moeten we snel af.’

De Kamer: Blijven grote bedrijven groot of zal er  
meer in kleinere netwerkvormen worden gewerkt?
Verwaayen: ‘Ik ben in een nieuwe levensfase terechtgekomen na het 
runnen van drie multinationals. Ik ben met mijn zoon een venture ca-
pital-organisatie begonnen. Hij vroeg: pa, waarom doe je niet mee? 
Jij kent de zestigers, ik ken de dertigers, jij kunt de deuren openen en 
ik weet wat van venture capital. We zijn twee maanden bezig en het 
loopt storm. De reden is dat het niet om geld gaat; wat wij bieden is 
networked access. Daarmee kun je enorm versnellen. Hoe kom je als 
jong bedrijf bij KPN binnen en wie ken je daar? Grote ondernemingen 
moeten meer gaan lijken op networked organisaties.’
 
De Kamer: Welke innovatieve trends zullen onze economie gaan raken?
Verwaayen: ‘De volgende innovatiegolf zal gericht zijn op het terugko-
men bij het getal 1. Dat ik als individuele klant zo’n macht krijg tegen-
over leveranciers, dat mijn specifieke situatie onmiddellijk duidelijk is 
voor de partijen waarmee ik zaken doe. Dat kan door gestructureerde 
en ongestructureerde data te verbinden. Als je dat kunt in een orga-
nisatie betekent dat een revolutie in de relatie tussen klant en bedrijf. 
Deze werkwijze zal tot een compleet andere aanpak van productiviteit 
leiden. Ten tweede zal de medische wereld de mogelijkheden krijgen 
om kennis en technologie in handen van de mensen zelf te leggen, 
zodat die thuis in relatie met de medische omgeving veel meer zelf 
kunnen doen. Ten derde zie ik the internet of things belangrijk worden. 
Bijvoorbeeld auto’s zullen ook ingekapseld worden in een systeem. 
Dat komt de veiligheid en het milieu ten goede.’
 
De Kamer: Ziet u bij big data ook nieuwe verdienmodellen ontstaan?
Verwaayen: ‘Als je een klant kunt individualiseren, dan kun je hem 
ook servicen. Als je dat kunt, kun je hem ook een volledig pakket 
aanbieden. Vandaag krijg je de grootste gemene deler van wat er be-
schikbaar is. Je moet in Europa eens proberen van het ene naar het 
andere land te verhuizen en je ziektekostenpolis willen mee nemen: 

Dit is 
Ben Verwaayen

Geboren op 11 februari 1952  
in Driebergen

1970 – 1975 
Rechten en internationale 
politiek Universiteit Utrecht

1975 – 1988 
Diverse leidinggevende  
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1988 – 1997 
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1997 – 2002 
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CEO British Telecom

2008 – 2013 
CEO Alcatel-Lucent

2014
RoBen Partners



242
Ben Verwaayen

totaal onmogelijk. Google heeft allerlei informatie, maar het is de 
vraag of Google degene zal zijn die het dichtst bij mij staat om goed 
te leveren. Ik denk dat er een digitaal laagje tussenkomt, met veel 
mogelijkheden voor lokale ondernemingen. Veel jonge mensen vin-
den het opofferen van privacy geen probleem: privacy is een cur-
rency. Daar is niets op tegen, behalve als ik niet weet wanneer mijn 
informatie wordt gebruikt.’
 
De Kamer: Wat is de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven?
Verwaayen: ‘Ik voel me verbonden met het land, maar ik sta er ook 
buiten omdat ik in het buitenland werk en woon. Er is niets mis met de 
ondernemende kennis. Wel is er een gebrek aan ambitie om het nog 
beter te doen. Er wordt te veel geklaagd, terwijl ondernemend Neder-
land veel goed doet. We komen uit een paar moeilijke jaren, maar de 
graadmeters tonen aan dat het weer goedkomt.’
 
De Kamer: Hoe ziet u de verhouding tussen de crisis en Europa?
Verwaayen: ‘Europa is de bron van welvaart, nu en in de toekomst. Het 
is schokkend dat uit opiniepeilingen blijkt dat minstens de helft van 
de mensen denkt dat je Europa de rug kunt toekeren en je weer terug 
naar af kunt gaan. Die zelfdestructie zit in de gedachte dat we bilaterale 
afspraken kunnen maken en zo weer baas over eigen besluiten wor-
den. Op een goede dag misschien wel, maar op een kwade dag niet. 
De instelling is nu: zolang het ons goed doet, moeten we het doen, 
anders niet. Dat vind ik fout.’
 
De Kamer: Wat is de kracht van Afrika en Azië?
Verwaayen: ‘Uiteindelijk is duurzaamheid de beste investering. Maar 
geld heeft vaak geen uithoudingsvermogen. Het leuke in Afrika is dat 
experimenten van alle kanten komen. Afrikanen zijn zich bewust van 
de corruptie en het onvermogen om kennis te dupliceren, en de bevol-
king doet veel op lokaal niveau. Bijvoorbeeld bij elektronisch geld: het 
gaat nergens zo snel als in Afrika.’
 
De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Verwaayen: ‘Het geluk dat ik bijzondere mensen heb ontmoet. Ik ben 
volgend jaar veertig jaar getrouwd. We zijn jeugdliefdes die avonturen 
zijn aangegaan, dat vormt je. Ik ben jong de politiek ingegaan, zonder 
dat ik politicus wilde worden. Politiek is waarschijnlijk het moeilijkste 
vak, omdat je veel belangen moet samenbrengen. Ik heb het geluk 
gehad dat ik bij een bedrijf kwam dat het niet belangrijk vond hoe oud 
ik was, maar geïnteresseerd was in wat ik kon. Ik was zesendertig en 
werd baas van KPN Telecom. Nu zouden ze zeggen: te weinig ervaring. 
Ik geloof dat je meer hebt aan geluk dan aan kennis.’
 
De Kamer: Uit wat voor gezin komt u?
Verwaayen: ‘Uit een groot gezin in Driebergen, een uiterst bescherm-
de omgeving. Mijn vader was importeur van chemicaliën en hield kan-
toor aan huis. Daardoor hadden we de blik naar buiten. Er moest geld 
worden verdiend, dus soms moest je stil zijn of meewerken. Ik was het 
vijfde kind, alle hoe-hoort-het-eigenlijk-discussies waren al boven me 
uitgevochten. Alles mocht toen ik vijftien, zestien was.’

‘Het is 
schokkend 
dat minstens 
de helft van 
de mensen 
denkt dat je 
Europa de rug 
kunt toekeren’



Locatie: Papendal, Arnhem
Verwaayen: ‘Dit is de trots van Neder-
land als het gaat om topsport. Het is 
een locatie met een historie: hier is 
het begonnen. In de sport herkennen 
veel mensen zich. Als je dat op een 
hoger niveau weet te brengen – en 
dat hebben ze hier gedaan – zie je dat 
er ook nieuwe technieken nodig zijn. 
Wat twintig jaar geleden werkte, werkt 
vandaag niet meer. Dat is mooi, en dat 
kun je hier allemaal zien.’
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De Kamer: U staat bekend als een kosmopoliet.
Verwaayen: ‘Als kind had ik het gevoel dat ik journalist wilde worden 
omdat ik dan de wereld in kon. Als we op vakantie gingen, zocht ik 
naar de bordjes die naar het zuiden wezen: hoe verder hoe beter. 
Naarmate je op meer plekken komt, leer je meer van culturen, en zo 
groeit langzaam je wereld. Kosmopoliet is een gek woord. We zijn al-
lemaal wereldburger, maar zitten op een bepaald plekje. Afrikanen of 
Aziaten hebben een andere cultuur, maar wat ze te vertellen hebben, 
is evengoed interessant.’
 
De Kamer: Wat zou u jonge mensen adviseren?
Verwaayen: ‘Je kunt alleen ergens goed in zijn als het je passie is. 
Als samenleving zullen we mensen moeten motiveren om meer bèta 
te studeren, ook daar zit kennis. De passie daarvoor moet al op een 
jonge leeftijd worden meegegeven. Intuïtief onderwijs zal belangrijk 
worden: het systeem past zich aan jou aan. De fysieke component 
wordt minder belangrijk, kennis en service blijven over. Je zult die 
kennis via meer mensen moeten binnenbrengen; disciplines moeten 
meer samenwerken.’
 
De Kamer: Wat is uw motto?
Verwaayen: ‘Als opa is mijn motto op dit moment: zoveel mogelijk 
plezier maken. Spoil them rotten. Als ondernemer is mijn motto: haal 
eruit wat erin zit.’
 
De Kamer: Wat wilt u nalaten?
Verwaayen: ‘Het enige dat ik daarbij belangrijk vind, is hoe mijn vrien-
den en familie over me denken. In nalaten in termen van legacy geloof 
ik niet.’
 
De Kamer: Wat wilt u nog doen in uw leven?
Verwaayen: ‘Daarmee ben ik nu al bezig: het is mooi om iets op te zet-
ten met je zoon. Jezelf opnieuw uitvinden, dat is erg leuk.’

‘Als samen-
leving zullen 
we mensen 
moeten  
motiveren  
om meer bèta 
te studeren’



RoBen Partners

–

–

–

-  Na zijn afscheid in 2013 van Alcatel-Lucent is Ben Verwaayen 
begin dit jaar samen met zijn zoon Robert een venture capital-
organisatie gestart. 

-  De bedrijfsfilosofie is: het gaat niet om geld, maar om het 
bieden van networked access, met als doel versnelling.



Sjoerd Vollebregt, Fokker Technologies

‘ Mijn motto is: de 
schoorsteen moet 
vandaag roken...’

‘...om in morgen te kunnen investeren. Daarbinnen moet je relevant 
impact willen hebben, beyond today’s excellence. Dan hoort Nederland 
over vijftig jaar nog steeds tot de top.’
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De Kamer: Hoe ziet de Nederlandse maakindustrie eruit?
Sjoerd Vollebregt: ‘Het bewustzijn van de waarde van een maakindus-
trie is op dit moment groot. Innovatie, technologie, specialisme, het is 
bij alle partijen terug te vinden. We staan pas aan het begin van wat 
we allemaal kunnen in Nederland. Fokker Technologies hebben we 
omgevormd tot superspecialist. Chipmachinefabrikant ASML is een 
briljant, voortkomend uit technologieconcern Philips. Ook bedrijven 
als chemie concern DSM hebben op hun gebied iets heel  bijzonders 
en daar concurreren ze wereldwijd mee. Nederlandse bedrijven kun-
nen zaken verbinden en toevoegen, maar wat betreft omvang zitten 
ze altijd in het midden. Andere landen hebben een groot achterland, 
een basis die wij niet hebben. Tegelijkertijd hebben we een zeer suc-
cesvolle economie. Je moet relevant willen zijn, impact willen hebben 
en beyond excellence nastreven. Het schoolvoorbeeld vind ik turner 
Epke Zonderland. Hij deed dingen waarvan de wereld zei dat het niet 
kon en hij ging daarna verder met nieuwe dingen. De rest probeerde 
zijn succes te kopiëren. Dat moet je als bedrijf ook willen. Het bewust-
zijn dat we iets goeds doen, komt nu echt op bij de overheid.’

De Kamer: Wat gaat er niet goed in Nederland?
Vollebregt: ‘We zijn bijna het minst werkende volk van de wereld. 
Gekeken naar het salarishuis en de productiviteit zijn we een zwakke 
middenmoter. Er is nog een enorme bescherming op ontslag. Dit sti-

Voormalig CEO Fokker Technologies
Sjoerd Vollebregt

‘ De politiek moet  
de industrie  
naar een hoger 
niveau brengen’

Sjoerd Vollebregt is voormalig CEO van Fokker Technologies. Als 
zeiler nam hij in 1976 en in 1980 deel aan de Olympische Spelen. 
De Kamer spreekt met hem over de Nederlandse maakindustrie, 
leiderschap en samenwerking. ‘Als we niet in onszelf investeren, 
zal het huidige welvaartsniveau een utopie zijn.’
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muleert niet om jezelf continu door te ontwikkelen en holt de wil uit 
om op basis van gezamenlijke en individuele kracht te winnen. Ne-
derland is nog steeds de zeventiende rijkste economie van de wereld. 
Dat komt omdat ons land schijnbaar iets goed heeft gedaan, maar de 
wereld is nu echt groter én kleiner geworden. India en China komen 
op, en daaromheen zit ook een periferie waarin hard wordt gebuffeld. 
Als we niet in onszelf investeren, zal het huidige welvaartsniveau een 
utopie zijn.’

De Kamer: Waarom staat de maakindustrie onder druk?
Vollebregt: ‘Met de ontwikkeling van de Boeing 787 Dreamliner bij-
voorbeeld is naar schatting drieëntwintig miljard euro gemoeid. Ver-
schillende vaardigheden en competenties combineren en integreren: 
dat zijn bedrijven, dat is industrie. Bij ons bedrijf produceren we som-
mige delen dichter bij huis omdat we dan de interactie tussen men-
sen vergemakkelijken, hoewel er systemen zijn waarmee wereldwijd 
kan worden samengewerkt. Daarmee maak je een soort tribal know-
ledge los. Dat leer je alleen door de generaties heen. Met intelligentie 
en computermodellen is veel te doen, maar daar gaat ook veel fout 
mee. Alleen door gezond verstand, vaardigheden en vakmanschap sa-
men te brengen zijn goede inschattingen bij complexe onderwerpen 
mogelijk. Nederland kan daar sterk in blijven. Nederland is zich ervan 
bewust dat industrialiseren het beste samen met overheid, kennis-
instellingen en bedrijfsleven gaat. Het is een voordeel dat ons land 
klein is, want grote afstanden maken het moeilijker de puntjes te ver-
binden. Inefficiëntie ligt dan op de loer. Grote landen zijn vaak in staat 
de beste kennis aan te trekken, maar samenwerken wordt door verko-
kering al snel moeilijk. Nederland heeft een overzichtelijke combinatie 
van nog goede productiviteit en betaalbaarheid, en er zijn voldoende 
kennis en vakmanschap die constant worden gevoed.’

De Kamer: Welke rol speelt innovatie bij het succes van bedrijven?
Vollebregt: ‘Een extreem belangrijke rol. De focus ligt vaak op roman-
tische ideeën – doorbraakinnovatie vanuit de garage van het mkb – 
maar je ziet dat innovatie bestaat uit een ecosysteem van bedrijven 
van verschillende grootte. Grote bedrijven stoten mensen af die hun 
ei niet kwijt kunnen. Zij ontwikkelen hun ideeën elders verder. Wan-
neer je haast hebt, moet je kleine stapjes nemen. Ons bedrijf gaat 
voor voortdurende maar geleidelijke innovatie om tot doorbraken te 
komen. Niet alleen in producten, ook in processen en onderdelen.’

De Kamer: Wat kunnen politici en ondernemers van elkaar leren?
Vollebregt: ‘Politiek gezien is het belangrijk dat je oog hebt voor draag-
vlak, haalbaarheden en onhaalbaarheden. Het proces om iets te berei-
ken moet je als politicus goed beheersen. In een moeilijk politiek pro-
ces met veel onzekerheid en druk van allerlei kanten moet je toch een 
finish over. Wat is de stip op de horizon, en hoe gaan we daar naartoe 
werken? Een bedrijf is veel minder een democratie. Uiteindelijk moe-
ten er besluiten worden genomen. Dat kun je met een kleiner team al 
in de steigers zetten. In de politiek is dat moeilijker. Sommige ministe-
ries hebben wel heel brede tentakels gekregen in andere ministeries, 
zoals Financiën onder het label van budgetdiscipline. Dat vermindert 
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de slagkracht van andere ministeries. Er moet bij ministeries zo veel 
mogelijk ruimte zijn om binnen een royaal speelveld te investeren 
voor de welvaartsopbouw op de middellange en lange termijn. Dit zo-
lang aan de kaders van transparantie en doelmatigheidsrapportages 
wordt voldaan. Er moet slechts breder door een regering geïnterveni-
eerd worden bij aanzienlijke risico’s op een crash.’

De Kamer: Wat is leiderschap?
Vollebregt: ‘Kijken naar wat de situatie nodig heeft. Hoe ga je krachten 
mobiliseren? Hoe houd je op de meest kritische momenten vast aan 
de strategie, al is het tegen de stroom in? Tegelijkertijd: op het mo-
ment dat een CEO in zijn eigen verhaal begint te geloven, is hij over 
zijn uiterste verkoopdatum heen. In goede tijden is het makkelijker 
om verschillende kanten op te gaan, en je kunt dan makkelijker op het 
juiste moment de juiste beslissing nemen. In slechte tijden zul je meer 
aandacht aan risico’s moeten besteden.’

De Kamer: Wat zijn voorbeelden van sterke leiders?
Vollebregt: ‘Jack Welch, de voormalige CEO van het conglomeraat 
General Electric (GE), is uitzonderlijk geweest. GE is echt tot wasdom 
gekomen. Hij vroeg zich af waarom bedrijven zich niet systematisch 
elke dag verbeteren. Investeren in de systematische verbetervaardig-
heden van mensen en zorgen dat leidinggevenden daarin meegaan. 
Hij is veel aandacht aan the human capital gaan besteden. Dat was 
daarvoor niet. Ook vond ik de voormalige Intel-CEO Andy Grove in-
drukwekkend. Het is bijna niet denkbaar dat je een dag iets doet waar 
niet iets van Intel in zit. Deze man heeft met veel discipline een van de 
sterkste bedrijven in de wereld opgebouwd. Op een gegeven moment 
heeft het bedrijf alles wat ze deden achter zich moeten laten. Ze zaten 
in geheugenchips en zijn naar processors gegaan. Voormalig Apple-
voorman Steve Jobs is ook bijzonder. Hij maakte dingen die hij mooi 
vond en waarvan hij dacht dat ze iets compleet anders neerzetten. Het 
verbinden van zaken is de kern van Apple. De iPad is niet de grootste 
vernieuwing geweest, maar de app. Daardoor worden nieuwe ideeën 
naar de markt gebracht in een vaak volledig nieuwe structuur.’

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Vollebregt: ‘Met mijn tweelingbroer ben ik op tienjarige leeftijd gaan 
sporten: zeilen. Toen we twaalf waren wilden we naar de Olympische 
Spelen, om daar goud te halen. Dat laatste is niet gelukt, maar we 
zijn wel lang nummer één geweest op de wereldranglijst. Dat is re-
sultaatgerichtheid geweest. We woonden in Warmond, aan het water. 
Mijn vader was de eerste afgestudeerde Nederlandse radaringenieur 
na de oorlog en bouwde daarop voort in de opbouw van een handels- 
en distributiebedrijf. Ik heb niet alleen een fantastische jeugd gehad, 
maar ook van beide facetten veel geleerd.’

De Kamer: Waarom bent u economie gaan studeren?
Vollebregt: ‘Omdat mijn tweelingbroer het deed. Ik had anders nooit 
economie gedaan, maar voor mij was het duidelijk dat ik het bedrijfs-
leven in wilde. Ik studeerde eerst elektrotechniek, maar ik ben de enige 
binnen Stork en Fokker die vond dat een half jaar genoeg was.’

‘Op het  
moment dat 
een CEO in  
zijn eigen 
verhaal begint  
te geloven,  
is hij over 
zijn uiterste 
verkoopdatum 
heen’



Locatie:  
Fokker Technologies,  
Papendrecht
Vollebregt: ‘Het bedrijf Fokker 
Technologies weerspiegelt succes 
in industriële transformatie, 
vasthoudendheid en vernieuwen: 
van vliegtuigbouwer tot complexe 
vliegtuigsystemen-leverancier.’
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De Kamer: Wat zou u jonge mensen adviseren bij hun studiekeuze?
Vollebregt: ‘Zorg dat je iets unieks kunt toevoegen. Continu doorleren 
is ook belangrijk. Kijk niet te eng, maar juist breed. Laat je voorstel-
lingsvermogen voor je werken. Door het internet kennen jongeren 
minder grenzen dan ouderen. Daardoor zijn ze misschien individua-
listisch geworden, maar dat brengt ook ondernemingszin. Je moet 
ook leren in multidisciplinaire teams te functioneren, daarmee kun je 
niet vroeg genoeg beginnen. Je moet werken in iets dat je fascineert, 
maar ook realiteitszin hebben.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Vollebregt: ‘We zijn vijftien jaar bezig geweest om Fokker om te vor-
men tot een nieuw bedrijf, van vliegtuigfabrikant tot gespecialiseerde 
innovatieve toeleverancier in de luchtvaart. In de basis bestaat nu een 
bedrijf dat daarvoor niet bestond. Langdurig geld verdienen en inno-
vatief doorbouwen en investeren. Daardoor impact en relevantie heb-
ben: dat is belangrijk. Voor mijn kinderen hoop ik dat ze onafhankelijk 
leren denken en beseffen dat niets komt aanwaaien, hoe getalenteerd 
je ook bent. Ze moeten bereid zijn aspiraties te hebben en zich daar 
ten volle voor inzetten.’

De Kamer: Wat zou u ooit nog eens willen doen?
Vollebregt: ‘Formule-1-teams fascineren me. Dat lijkt op vliegtuigen 
maken, maar dan op minischaal: veel technologie, een team, een aan-
tal experts en het sportelement. Je wil consistent blijven winnen en 
domineren. Daardoor kun je het meeste verdienen en het meeste in-
noveren.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Vollebregt: ‘De schoorsteen moet vandaag roken om in morgen te 
kunnen investeren. Daarbinnen moet je relevant impact willen heb-
ben, beyond today’s excellence. Dan hoort Nederland over vijftig jaar 
nog steeds tot de top.’

‘Met  
functioneren  
in multi-
disciplinaire 
teams kun  
je niet vroeg  
genoeg  
beginnen’



Fokker Technologies

OMZET: 762 MILJOEN EURO (2013)

MEDEWERKERS: 4688

HOOFDKANTOOR: PAPENDRECHT

-  Fokker Technologies is designer, ontwikkelaar en fabrikant van 
vliegtuigonderdelen en defensiemateriaal. 

-  Het bedrijf biedt ook onderhoudsdiensten aan vliegtuigmaatschappijen. 

-  Na het failliet van vliegtuigbouwer Fokker in 1996, kocht Stork een aantal 
delen van de onderneming. Het bedrijf werd in de daaropvolgende jaren 
omgevormd en kreeg in 2010 de huidige naam. 

-  Sjoerd Vollebregt was CEO en werd in april 2014 opgevolgd door  
Hans Büthker.





Tex Gunning, TNT Express

‘ Mijn motto is: great 
leaders are first 
and foremost great 
human beings’

‘Dat betekent dat ze het juiste karakter hebben en thought leadership 
kunnen geven, maar uiteindelijk hebben ze vooral het juiste karakter 
nodig om een organisatie te leiden.’
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De Kamer: Wat is de kracht van TNT Express?
Tex Gunning: ‘Wat ons onderscheidt van onze concurrenten zijn onze 
mensen. Hier noemen ze dat de orange spirit. Als je TNT vergelijkt met 
onze concurrenten, zie je dat DHL een echte Duitse onderneming is met 
dito cultuur, UPS zeer procesgedreven en FedEx iets van een mix. TNT 
heeft jarenlang op de eigen slogan – sure we can – geleefd en ook ge-
leverd. Dat is onze zwakte geworden. Uiteindelijk moet je in een bedrijf 
met een omzet van zeven miljard euro naar gestandaardiseerde pro-
cessen en product offerings gaan. Anders ontstaan inefficiënties. Ons 
road network is beter dan dat van anderen, maar toch moet er meer in 
geïnvesteerd worden. Daar gaat geld en tijd in zitten. Maar goed, een 
juiste cultuur bouwen zou een veel moeilijkere taak zijn geweest.’

De Kamer: Op welke vlakken begeeft TNT Express zich?
Gunning: ‘We doen alleen business to business (b2b), dat onderscheidt 
ons ook van andere partijen. We blijven ook b2b, omdat we daar beter in 
moeten leren worden. Ik denk niet dat de markt voor particulieren winst-
gevend zal zijn de komende jaren. Er is grote concurrentie door aanbie-
ders, maar ook door klanten. Webwinkels als Amazon.com, Wehkamp.nl 
en Bol.com kopen scherp in, terwijl het aanbod van de postal companies 
groot is. En die kunnen maar één ding: pakketjes bezorgen. Die activitei-
ten gaan ze volgens mij verdedigen tot ze erbij neervallen. Voor mij is het 
een klassiek verhaal: hier ga ik mijn vingers niet aan branden.’

De Kamer: Welke trends ziet u in de logistiek?
Gunning: ‘De business to consumer-markt (b2c) wordt gigantisch. Als 
ik een zware retailer was die enorm geïnvesteerd had in real estate, 
zou ik wel zorgen hebben. Als je kijkt naar de Bijenkorf: die had vroe-

CEO TNT Express
Tex Gunning

Tex Gunning is CEO van de internationale pakketvervoerder TNT Express. 
De Kamer praat met hem over trends in de logistiek, over zijn achtergrond 
en over leiderschap. ‘Die businessboeken moet je weggooien, ga Tolstoj, 
Machiavelli en geschiedenisboeken lezen, was het advies van Floris Maljers.’

‘ Hoger in de hiërarchie 
gaat het meer over 
levensintelligentie’
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ger twaalf vestigingen, in 2016 zullen daar nog maar zeven van over 
zijn. Albert Heijn is hard bezig zijn home deliveries op te zetten, maar 
ook daar zie ik concurrenten opkomen. In de jaren negentig, toen ik 
bij Unilever werkte, heb ik een keer de voorpagina’s gehaald door te 
zeggen dat er een punt kwam dat het voor Unilever aantrekkelijker zou 
zijn producten via de postbezorgers naar de klanten te brengen dan 
via een traditionele winkel. De marges worden zo afgeroomd door de 
supermarkten dat direct delivery een beter alternatief wordt. Ik denk 
niet dat Albert Heijn verdwijnt, maar de competitie wordt nu bepaald 
door hoe je technologie kunt gebruiken. Niet alleen door harde activa. 
Home delivery wordt normaal. Dat verandert alles.’

De Kamer: Welke positie wil TNT Express in die ontwikkelingen innemen?
Gunning: ‘Ik denk niet dat wij in b2c gaan. Waar wij goed over moeten 
nadenken, is wat dit voor de b2b-markt betekent. Aan de ene kant zeg-
gen mensen dat de b2b-markt ook zal veranderen, maar anderzijds 
zeg ik dat al die stofzuigers en computers toch geproduceerd moeten 
worden, dus is er nog een stroom van een fabriek naar een punt waar 
het uiteindelijk gedistribueerd wordt. Ten tweede zijn de marktaan-
delen die de meeste partijen in de b2b-markt hebben klein. Je kunt je 
nu zorgen gaan maken, maar ik las laatst een uitspraak: I can worry 
about the future, but then I am killing the present. Laten we de komen-
de jaren eerst kijken of we TNT gezond kunnen maken in Europa in de 
core business. Als we dat goed doen en het geld onze oren uitspuit, 
gaan we eens kijken of we ook andere dingen gaan doen.’

De Kamer: Welke rol speelt innovatie binnen TNT?
Gunning: ‘Toen ik in mijn Unilever-tijd een bedrijf tot groei had ge-
bracht, moest ik gaan vertellen welke innovaties we hadden gedaan 
om dit te bewerkstelligen. Ik zei: we hebben vooral niet geïnnoveerd. 
‘Betekent innoveren dat het huidige product niet goed is, of dat er nieu-
we technologie komt die het product beter kan maken? Of moeten we 
ons erop richten het huidige product te verbeteren, beter te positioneren 
en te vermarkten? Daardoor kunnen we meer geld verdienen voor deze 
onderneming dan door maar weer te vluchten in innovatie. Ik denk dat 
90 procent van de budgetten die naar innovatie gaan wasted energy is. 
‘Het erge is dat mensen zich daardoor ook niet meer op de core busi-
ness richten. Aan het begin van deze eeuw ging TNT naar China, India, 
Brazilië en kocht daar bedrijven op. In Europa investeerde TNT niet 
meer. Niet investeren in je kernactiviteiten en kerngebieden is een 
zonde. Onze concurrenten hebben keihard geïnvesteerd in Europa en 
zijn ons voorbijgestreefd. Ik zie totaal geen toekomst voor het logis-
tiek bedrijf als een soort drone company. En dan nog: zeg dat er zich 
bepaalde revolutionaire technologieën aandienen. Dan heb je de keus 
om daar leidend in te zijn of follower. Dat eerste kan alleen als je een 
dominante positie hebt en diepe zakken. Wij zijn niet in die positie.’

De Kamer: Welke rol speelt duurzaamheid?
Gunning: ‘Was de corporate social responsibility-agenda misschien 
een modieus onderwerp in tijden dat het goed ging? Ik zie nu een 
soort regressie optreden rondom corporate social responsibility. Wij 
ondersteunen het World Food Programme van de Verenigde Naties 

Dit is  
Tex Gunning

Geboren op 15 augustus 1950 
in Zwolle

1983 – 2007 
Diverse leidinggevende functies 
Unilever

2007 – 2008 
CEO Vedior

2008 – 2013 
Raad van bestuur AkzoNobel

2013 – heden 
CEO TNT Express
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bijvoorbeeld niet meer. Je moet eerst voor jezelf kunnen zorgen, dan 
pas voor anderen. Maar er zijn twee onderwerpen die non negotia-
ble zijn: environmental issues en de veiligheid van onze medewer-
kers. Voor ons is dat niet zo makkelijk, want we hebben vliegtuigen en 
vrachtwagens. Die hebben een hoge CO2-footprint. Als we de opwar-
ming van de aarde niet tegenhouden, volgt een rampscenario.’

De Kamer: Wat is de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven?
Gunning: ‘Als je kijkt naar Unilever, Shell, Philips, SHV, Albert Heijn, Jum-
bo, FrieslandCampina, Rabobank, Achmea: je kunt een lange lijst maken 
van op wereldschaal zeer indrukwekkende bedrijven die in Nederland 
ontstaan zijn. Daaraan zouden we meer aandacht moeten schenken. Ik 
denk ook dat we in Nederland de Europese agenda moeten benadruk-
ken, omdat we een klein land zijn. De Amerikanen kunnen in hun lo-
kale markt gigantische ondernemingen opzetten, maar hier kunnen we 
niet makkelijk heel grote Europese bedrijven bouwen. Dan zegt Brussel 
dat het niet goed is voor de concurrentieverhoudingen. De Chinezen en 
Amerikanen hebben daar geen problemen mee. In Europa moeten we 
naar grotere integratie van de Europese markt en daarin moeten we heel 
grote bedrijven faciliteren. Dat is ook goed voor heel kleine bedrijven. 
Consolideren is de enige manier om hogere niveaus van efficiëntie en 
innovatie te halen en competitie op wereldniveau te kunnen bedrijven.’

De Kamer: Wat is leiderschap?
Gunning: ‘In ons cultureel systeem worden mensen gepromoveerd 
op hun individuele prestaties. Als ze goed zijn, gaan ze naar de mid-
delbare school, als ze dan nog goed zijn naar de universiteit. Als ze 
daarna goed zijn, krijgen ze een baan. Dan komen ze in posities waarin 
ze leiding geven, met het beeld: jij bent heel erg goed, daarom krijg 
jij deze positie. Dan is leiderschap een positie geworden. De meeste 
mensen zien niet dat het geen kwestie van positie is, maar van verant-
woordelijkheid. Wat is het beste besluit voor de organisatie en voor 
mijn mensen? En niet meer: wat is het beste besluit voor mij, zodat ik 
over mag naar de volgende klas? Goed leiderschap is andere mensen 
en de organisatie helpen richting te vinden. Begrijpen dat mensen in 
verbinding willen leven en werken, zinvol werk willen doen, in een 
veilige omgeving willen leven waarin ze kunnen groeien.’

De Kamer: Wie is een goede leider?
Gunning: ‘De voormalige Rabobank-bestuursvoorzitter Herman Wijf-
fels is een goede, maar ik denk dat als je naar FrieslandCampina-CEO 
Cees ’t Hart gaat, je ook zo’n soort leider te zien krijgt. Ik geloof er niet 
meer in dat er een vast rolmodel is voor je hele leven. Ik heb voor 
Floris Maljers gewerkt, oud-bestuursvoorzitter van Unilever, die man 
heeft mijn leven veranderd. Hij is briljant, belezen en heeft me op een 
reis van groei gezet. Die businessboeken moet je weggooien, ga Tol-
stoj, Machiavelli en geschiedenisboeken lezen, was zijn advies. Over 
het leven leren is veel belangrijker om een goede leider te worden dan 
proberen het trucje van Jack Welch te evenaren.’

De Kamer: Welke competenties hebben leiders straks nodig?
Gunning: ‘Naarmate je hoger in de hiërarchie komt, gaat het veel min-

‘Als we de  
opwarming 
van de  
aarde niet  
tegenhouden,  
volgt een 
rampscenario’



Locatie: TNT Express  
hoofdkantoor, Hoofddorp
Gunning: ‘Ik zit hier niet omdat ik een 
job nodig heb en niet omdat ik zelf 
gesolliciteerd heb. Ik zit hier omdat ik 
op mijn vierendertigste bepaald heb 
wat mij gelukkig maakt: mensen en 
bedrijven helpen richting te vinden op 
een duurzame manier. Als ik TNT kan 
helpen gezond te worden, weer een 
bedrijf te worden dat goed op eigen 
benen kan staan, volbreng ik mijn 
eigen missie.’
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der om vaardigheden en competenties, veel meer over karakter en 
levensintelligentie. Cultuur wordt belangrijker dan strategie. Het gaat 
aan de top juist meer om het aanwenden van vaardigheden en com-
petenties van anderen. Als we ons bedrijf willen laten groeien, moet je 
massaal in mensen investeren. Dan kunnen er wonderen gebeuren.’

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Gunning: ‘Mijn vader is gesneuveld toen ik een jaar was, in Korea. Mijn 
moeder is, ik denk omwille van haar twee kinderen, vrij snel daarna her-
trouwd. Wij hadden een stiefvader die voldeed aan alle boekjes die over 
stiefvaders geschreven zijn. Mijn zus is het grootste slachtoffer gewor-
den, ik heb er mijn weg in gevonden. Ik vond alternatieve liefde bij mijn 
grootmoeder, bij de ouders van een vriend. Ik ben het huis ontvlucht. 
Dit alles heeft me enorm onafhankelijk gemaakt. Mensen zeggen altijd: 
die Gunning is onorthodox. Wat ze in feite zeggen: ik kan onafhankelijk 
denken. Ik durf het te zeggen als ik het ergens niet mee eens ben.’

De Kamer: Wat studeerde u?
Gunning: ‘Economie in Rotterdam. Maar ik wilde gewoon bij Unilever 
werken. Uiteindelijk heb ik daar meer dan vijfentwintig jaar gewerkt. 
Toen bood de situatie zich aan dat ik uitzendconcern Vedior zou gaan 
leiden maar dat was snel voorbij, want we zijn binnen een paar we-
ken met Randstad samengegaan. AkzoNobel vroeg vervolgens of ik 
beschikbaar was. Toen dat klaar was, zat ik in de raad van commis-
sarissen van TNT Express. Toen de overname door UPS niet doorging, 
vonden mijn collega’s in de raad dat er toch een iets ervarener man 
binnengehaald moest worden. Ook aan de aanstelling van Jan Hom-
men bij KPMG zie je dat er behoefte is aan dienend leiderschap.’

De Kamer: Wat zou u de jonge generatie adviseren als die gaat studeren?
Gunning: ‘Ik zou zeggen: gebruik de studententijd zo goed mogelijk, in 
de zin dat je moet studeren, maar ook dat je eens een extra boek moet 
lezen en jezelf sociaal ontwikkelt. Voor mij is het verwarrend of men-
sen moeten studeren wat ze leuk vinden, of iets waar ze functioneel-
zakelijk wat aan hebben of iets waarmee ze als mens een enorme stap 
kunnen maken. Misschien maakt het niets uit.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Gunning: ‘Mijn motto is al jaren: great leaders are first and foremost 
great human beings. Dat betekent dat ze het juiste karakter hebben en 
thought leadership kunnen geven, maar uiteindelijk hebben ze vooral 
het juiste karakter nodig om een organisatie te leiden.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Gunning: ‘Mijn kinderen zijn het belangrijkste dat ik heb. Zonder hen te 
belasten met mijn gevoelens van vaderschap zou ik het fijn vinden als 
ze gewoon gelukkig zijn. Zakelijk wil ik mensen en organisaties helpen 
richting te vinden. Daarmee heb ik altijd een hele hoop mensen bereikt.’

De Kamer: Wat zou u ooit nog willen doen?
Gunning: ‘Ik ben al vier keer met pensioen gegaan, dus ik ga daar geen 
voorspelling over doen. Ik denk dat ik niet te ver vooruit moet kijken.’

‘Ik denk dat  
90 procent 
van de  
budgetten  
die naar  
innovatie 
gaan wasted 
energy is’



TNT Express

OMZET: 6,7 MILJARD EURO (2013)

MEDEWERKERS: ONGEVEER 65.000

HOOFDKANTOOR: HOOFDDORP

-  TNT Express is een wereldwijd opererende leverancier van  
koeriers- en expressdiensten voor de zakelijke markt. 

-  Dagelijks vervoert het bedrijf ongeveer 1 miljoen zendingen,  
die geleverd worden in meer dan 200 landen. 

-  Het bedrijf werd in 1946 opgericht met een enkele vrachtwagen  
door de Australiër Ken Thomas. 

-  Tex Gunning is CEO van TNT Express, als opvolger van  
de Française Marie-Christine Lombard.





Theo Rinsema, Microsoft West-Europa

‘ Mijn motto is:  
binnen de perken zijn 
de mogelijkheden 
onbeperkt’

‘Dat heeft te maken met de kracht van mensen. Iedereen heeft 
beperkingen, maar als je kijkt naar wat er wel mogelijk is, breng je 
energie tot ontwikkeling, laat je mensen groeien.’
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De Kamer: Hoe groot is het speelveld van Microsoft?
Theo Rinsema: ‘Microsoft is een breed bedrijf. Het loopt uiteen van 
de entertainmentindustrie met de Xbox tot diep in de datacenters van 
multinationals en alles wat daartussen zit. Een andere dimensie van 
deze breedheid is dat het van consument tot bedrijfsleven tot overheid 
gaat, op een wereldwijde schaal. Ik denk dat we geen overheersende 
tak hebben. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in het bedrijf, zie je in 
de IT-industrie dat alles verschuift naar de cloud.’ 

De Kamer: Wat is de cloud en hoe gaat deze technologie  
zich ontwikkelen?
Rinsema: ‘De cloud is abstract, maar we maken er allemaal gebruik van. 
Als je gebruikmaakt van beldienst Skype of opslagdiensten als One-
Drive of Dropbox, maak je gebruik van diensten die vanuit de cloud 
worden geleverd aan mensen. Waar het naartoe gaat voor consumen-
ten is onafhankelijkheid van apparaat: op wat voor apparaat je ook zit 
– telefoon, tablet of pc – al je informatie staat tot je beschikking. We gaan 
er naartoe dat elk object een functie vervult. Systemen gaan veel meer 
anticiperen op wat je doet. Een voorbeeld: op mijn telefoon zit Microsoft 
Cortana, software die mij op weg hierheen waarschuwde dat als ik op 
tijd wilde komen, ik nu wel weg moest gaan. Cortana ziet in mijn agenda 
dat ik een afspraak heb staan, berekent dan de reistijd en laat zelfs we-
ten wanneer ik weg moet. Technologie zal mensen steeds meer in staat 

Chief operating officer Microsoft West-Europa
Theo Rinsema

‘ Technologie zal 
mensen steeds 
meer in staat stellen 
op hun best te zijn’

Theo Rinsema is chief operating officer van Microsoft in West-Europa. 
De Kamer praat met hem over de manier waarop technologie de 
maatschappij zal veranderen, duurzaamheid, innovatie en leiderschap. 
‘Leiders die begrijpen dat software het organisatieschema aan het 
opeten is, hebben de toekomst.’
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stellen op hun best te zijn, doordat ze minder met de technologie zelf 
bezig zijn en de technologie ermee bezig is wat die voor jou kan doen.’

De Kamer: Op welke manier zal de samenleving daardoor veranderen?
Rinsema: ‘Ten eerste is het de vraag hoe je ervoor zorgt dat toepas-
singen als Cortana voor iedereen beschikbaar zijn. Hoe zorg je ervoor 
dat mensen die slechtziend of slechthorend zijn niet worden buiten-
gesloten door technologie? Een deel van die beweging zien we al in 
het bankieren van nu: er zijn steeds minder filialen. Dat is nog maar 
het begin. Ook the internet of things zal belangrijk worden: dat tech-
nologie in steeds kleinere eenheden van je leven zit, in een spiegel in 
de badkamer, of je tandenborstel die intelligent wordt en vaststelt dat 
je niet steeds netjes dertig seconden poetst per laag en jou dat op een 
moment dat jou uitkomt – want de tandenborstel heeft ook inzicht in je 
agenda – doorgeeft. Die informatie kun je ook onderdeel laten zijn van 
een medisch dossier, zodat op het moment dat je bij de dokter komt, hij 
of zij ook kijkt naar de manier waarop iemand met zijn leven omgaat.’

De Kamer: Veel beroepen verdwijnen wel door al die vooruitgang.
Rinsema: ‘Niet noodzakelijk. De rol van de secretaresse bijvoorbeeld 
verschuift van het uitvoeren van routinematige taken naar meer antici-
perende taken. Zij weet dat ik veel reis en veel afspraken heb en vraagt 
zich af hoe zij ervoor kan zorgen dat ik om vier uur ’s middags toch 
de gym in kan, omdat zij weet dat ik de afspraak met mezelf heb dat 
ik dat drie keer in de week moet kunnen doen. Iedere persoon krijgt 
door technologie een andere positie in de waardeketen van bedrijven, 
secretaresses verdwijnen dus niet. Het mooie is dat de toegevoegde 
waarde van het mens-zijn steeds belangrijker wordt ten opzichte van 
routinematige taken. In organisaties is er nog een andere ontwikke-
ling: van werken naar het nieuwe werken. Het nieuwe werken biedt in 
feite vrijheid van tijd en vrijheid van locatie. Dat heeft ook met social 
enterprise te maken: normaal gesproken hebben we een vergadering, 
maar we kunnen het probleem ook op Yammer zetten – een soort zake-
lijk Facebook – zodat iedereen op zijn eigen moment over wat anderen 
hebben gezegd zijn mening kan geven. Je stelt van te voren niet meer 
vast wie het beste een probleem kan oplossen. Je leert te werken als 
een netwerk, waardoor je het potentieel van mensen benut.’

De Kamer: Zal dit traditionele bestuursstructuren op zijn kop zetten?
Rinsema: ‘Ja. De CEO van een concurrent van Microsoft twitterde on-
langs: software eats the org chart. Software bepaalt wat er gedeeld 
wordt, wanneer en met wie. Vroeger was het de hiërarchische organi-
satie die dat deed. Het nadeel van zo’n organisatie is dat je het poten-
tieel van mensen niet benut en dat de snelheid niet hoog is, omdat de 
verantwoordelijkheid op het hoogste niveau zit en alles daarnaartoe 
moet rollen. Het dienende leiderschap waarbij je van controle naar 
vertrouwen durft te gaan, en van het sturen op de aanwezigheid van 
mensen naar het sturen op output, zijn twee fundamentele leider-
schapsontwikkelingen.’

De Kamer: Delen bedrijven onderling ook meer?
Rinsema: ‘Jazeker. Als je er eerlijk naar kijkt, is dat in de buitenwereld 
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begonnen. Na de aanslag bij de Boston Marathon kwam een enorme 
stroom berichtgeving via social media op gang. De buitenwereld ac-
teert al als netwerk. Wat is het bestaansrecht van een bedrijf als het 
daarop achterloopt? Wij helpen bedrijven die slag te maken. Het is niet 
dat we de structuren van organisaties doorbreken omdat we het leuk 
vinden. Het is botte noodzaak om te concurreren en om de snelheid te 
volgen, te voldoen aan de verwachtingen van de buitenwereld.’ 

De Kamer: Wat betekent duurzaamheid voor Microsoft?
Rinsema: ‘Er is sociale, economische en ecologische duurzaamheid. 
Alle drie zijn ze belangrijk voor ons. Met het nieuwe werken was een 
van onze doelen het aantal fysieke bewegingen te beperken. Een or-
ganisatie wil gebruikmaken van het potentieel van haar mensen. Men-
sen willen de vrijheid hebben om de kinderen naar school te brengen, 
thuis te zijn als ze uit school komen en toch onderdeel te zijn van de 
economie. Tussen 2007 en 2012 hadden we 31 procent reductie van 
CO2-uitstoot door dit soort bewegingen. Microsoft doet veel aan toe-
gankelijkheid, bijvoorbeeld met bewegingssensor Kinect in speciaal 
onderwijs, waarbij de leerlingen een avatar op het scherm nadoen en 
andersom. Het ondersteunen van de therapeut op een manier die kin-
deren leuk vinden, heeft op kleine schaal grote impact. Dat is prachtig.’

De Kamer: Zijn de Nederlandse omstandigheden ideaal voor innovatie?
Rinsema: ‘De connectie tussen de wetenschap, de overheid en het 
bedrijfsleven in Nederland is nog onvoldoende. We hebben het ge-
probeerd met het topsectorenbeleid, maar Nederland is daar niet ver 
genoeg in gegaan. Ik denk dat het een beetje geëindigd is in ambte-
lijke structuren en langzame besluitvormingsprocessen. Het had veel 
sneller moeten gaan in het bevorderen van de start up-mentaliteit op 
de universiteiten en in het bedrijfsleven. Eindhoven is de enige om-
geving waar bedrijfsleven, overheid en wetenschap elkaar hebben ge-
vonden en waar echt goede dingen gebeuren.’

De Kamer: Wat voor soort mensen trekt Microsoft aan?
Rinsema: ‘We zoeken mensen die, zeg maar, een beetje rond zijn, 
mensen die wat meegemaakt hebben en levenservaring hebben. Dat 
kan iedereen zijn, jong en oud. Mensen die verder kunnen kijken dan 
technologie of hun taak. Als je als bedrijf je maatschappelijke rol en 
je businessdoelstellingen bij elkaar wilt brengen, moet je wat meer 
purpose hebben. Intrinsieke motivatie is de beste.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Rinsema: ‘Wat mij aanspreekt, is dat zelfs binnen de perken de moge-
lijkheden onbeperkt zijn. Dat heeft te maken met de kracht van men-
sen. Iedereen heeft beperkingen, maar als je kijkt naar wat er wel mo-
gelijk is, breng je energie tot ontwikkeling, laat je mensen groeien. Het 
is een uitspraak van Jules Deelder, ook geboren in Rotterdam.’

De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Rinsema: ‘Ik ben de jongste uit een gezin van vijf kinderen. Mijn 
broers en zussen hadden al wat paden geëffend voor me. Het zag er-
naar uit dat zij succesvoller zouden zijn dan ik. Ik was altijd erg speels 

‘De connectie 
tussen de 
wetenschap, 
de overheid 
en het 
bedrijfsleven 
in Nederland 
is nog 
onvoldoende’



Locatie: Restaurant Allure, 
Rotterdam
Rinsema: ‘Ik woon hier niet ver 
vandaan, maar ben hier nooit 
geweest. Ik had er wel van gehoord 
en dacht: laten we samen ervaren wat 
we ervan vinden. Het restaurant heeft 
een goede reputatie, maar is niet zo 
gevestigd als de meeste restaurants.’
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en ben twee keer bijna teruggezet op de lagere school. Pas op mijn 
vijftiende of zestiende ontstond er bij mij iets van een idee van wat 
er gebeurde in de wereld. Uiteindelijk ben ik op de heao terechtgeko-
men en heb daarna Nima-C gedaan. Mijn vader kwam uit Friesland 
en was zoon van een boer. Rond de Tweede Wereldoorlog ging hij 
naar Rotterdam, waar hij politieagent werd. In mijn leven is hij vooral 
rijexaminator geweest. Mijn moeder was kapster en is toen ze kinde-
ren kreeg thuisgebleven.’

De Kamer: Wat zijn markante momenten geweest in uw carrière?
Rinsema: ‘Ik ben mijn loopbaan begonnen bij wat we nu een start-
up zouden noemen, een bedrijf waarin we software, kassa’s en wind-
molens ontwikkelden. Ik heb daar geleerd alles zelf te doen: het 
fundament van mijn carrière. Ten tweede heb ik een keer bij een soft-
warebedrijf een risicovolle opdracht aangenomen. We hadden zes-
honderd mensen in dienst. Als het geen succes zou worden, gingen 
we eraan onderdoor. Het is niet goed gegaan, omdat het een contract 
was met meer dan tien opdrachtgevers die het gedurende de twee 
jaar van de ontwikkeling van het softwarepakket nooit eens konden 
worden over wat ze wilden. Daar zitten veel lessen aan vast.’

De Kamer: Wat is leiderschap?
Rinsema: ‘Ruimte geven aan mensen op de momenten dat ze die 
ruimte nodig hebben, tegelijkertijd steunen en ondersteunen. Ruimte, 
duidelijkheid en transparantie zijn belangrijk voor leiderschap. Het 
heeft veel te maken met het vermogen van mensen om te inspire-
ren en te luisteren. Bereidheid om elke dag te leren is belangrijk: hoe 
houd je jezelf onbevangen als leider?’

De Kamer: Aan welke leiders neemt u een voorbeeld?
Rinsema: ‘Er zijn altijd mensen die componenten van goed leider-
schap in zich hebben. Ik denk dat bijvoorbeeld Tex Gunning van TNT 
Express er wat van heeft. Maar we moeten allemaal zoeken naar de 
stukjes. De kunst onbevangen te blijven ligt in het relativeren van 
jezelf, en dus in zelfinzicht. We zitten wat betreft leiderschap in een 
overgangsfase. Leiders die organisaties kunnen leiden als netwerk, 
die dus begrijpen dat software het organisatieschema aan het opeten 
is, die de geborgenheid van de directiekamer niet meer nodig hebben 
omdat ze zichzelf kennen en die status en hiërarchie van elkaar kun-
nen scheiden, die leiders hebben de toekomst.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Rinsema: ‘Aan de koppeling tussen bedrijfsdoelen en maatschappelij-
ke doelen zou ik een steentje willen bijdragen. Ik heb dat bij Microsoft 
Nederland geprobeerd met het nieuwe werken en initiatieven rondom 
toegankelijkheid. Dat probeer ik nu op Europees niveau weer te doen. 
En ik zou van mijn kinderen willen horen dat ik een goede papa ben.’

De Kamer: Wat zou u ooit nog willen doen?
Rinsema: ‘Ik heb een passie voor oude Italiaanse auto’s. Ik heb er op 
dit moment eentje. Ik zie een schuur voor me waarbij mij, als ik de 
deur opendoe, de geur van oude Italiaanse auto’s tegemoetkomt.’

‘Bereidheid 
om elke dag 
te leren is 
belangrijk: 
hoe houd 
je jezelf 
onbevangen 
als leider?’



Microsoft

OMZET: 58 MILJARD EURO (2013)

MEDEWERKERS: 126.000

HOOFDKANTOOR: REDMOND, WASHINGTON, VERENIGDE STATEN

-  Het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft ontwikkelt en verspreidt 
computersoftware – waaronder het besturingssysteem Windows en het 
kantoorsoftwarepakket Office – en andere aan ict gelieerde producten, 
zoals de spelcomputers in de Xbox-serie. 

-  De Indiër Satya Nadella is CEO van Microsoft. 

-  Theo Rinsema is chief operating officer van Microsoft in West-Europa. 
Eerder was hij directeur van Microsoft Nederland. In die functie werd 
Rinsema opgevolgd door Edwin Hageman.





Joanne Kellermann, De Nederlandsche Bank

‘ Mijn motto is:  
hou een open 
mind’

‘Ik vind het belangrijk dat je de veronderstellingen en de beelden 
die je hebt, blijft checken bij jezelf. Je moet je nieuwsgierigheid 
behouden en openstaan voor andere ideeën.’
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De Kamer: Wat is de taak van De Nederlandsche Bank?
Joanne Kellermann: ‘De Nederlandsche Bank (DNB) bewaakt de finan-
ciële stabiliteit in Nederland. We zijn deel van het Europese stelsel van 
centrale banken en bepalen zo mede het monetaire beleid in het euro-
gebied. We zorgen voor stabiel betalingsverkeer en zijn de operator 
van het interbancaire betalingsverkeer in Nederland. Ook adviseren 
we de Nederlandse regering gevraagd en ongevraagd over de econo-
mie. We zijn ook prudentieel toezichthouder van de financiële sector, 
die een enorme knauw heeft gehad van de financiële crisis. Je ziet 
wel dat er afgelopen jaren hard is gebouwd aan herstel. Niet alleen 
herstel van buffers, maar ook herstel van vertrouwen. Maar we zijn er 
nog niet.’
 
De Kamer: Moet de financiële sector wat de financiële crisis betreft 
de hand in eigen boezem steken?
Kellermann: ‘Ja, en dat is tot op zekere hoogte ook gebeurd. Maar de 
politiek heeft ook een rol gehad, net als de burger – die graag net iets 
meer wilde lenen. Alle stakeholders hebben bijgedragen en moeten 
een deel van de last dragen, ook de toezichthouder.’
 
De Kamer: Welke veranderingen heeft het Nederlandse  
toezicht ondergaan sinds de financiële crisis?
Kellermann: ‘Vóór de crisis was er betrekkelijk grote vrijheid voor fi-
nanciële instellingen, met een nogal terughoudende toezichthouder. 
We zijn nu veel aanweziger, indringender en vasthoudender, zo vinden 
ook de instellingen waarop wij toezicht houden. We komen dichterbij 

Directeur De Nederlandsche Bank
Joanne Kellermann

‘ Toezicht houden  
is per definitie een 
dilemma’

Joanne Kellermann is directeur van De Nederlandsche Bank en was 
eerder partner bij advocatenkantoor NautaDutilh. De Kamer praat met 
haar over de financiële sector, het pensioenstelsel, de dilemma’s van een 
toezichthouder en over de verschillen tussen publiek en privaat. ‘DNB is 
coach, trainer en scheidsrechter tegelijk: duwen, trekken, testen.’
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dan alleen bij de cijfertjes. Problemen worden vroegtijdig gesigna-
leerd, zodat preventief en sneller ingrijpen mogelijk is. De regeldruk is 
toegenomen en de buffers zijn verhoogd. Dat heeft te maken met een 
inhaalslag. Het is duidelijk dat de Europese burger dit nooit meer voor 
zijn kiezen wil krijgen. Ook de andere Europese toezichthouders zijn 
veel doortastender geworden en meer bereid tot samenwerking. Per 
1 november verhuist het toezicht op de grote banken naar Frankfurt. 
Dan is er een grote Europese toezichthouder die bepaalt hoe toezicht 
wordt gehouden. Ik denk dat het veel meer data driven zal worden.’
 
De Kamer: Wat is de kracht van ons pensioenstelsel?
Kellermann: ‘Die kracht is fenomenaal. Het is een kracht dat we goed 
gevulde pensioenpotten hebben opgebouwd. Tegelijk moeten we op-
passen dat het niet te snel leidt tot het idee dat we het niet meer fout 
kunnen doen. Inmiddels is de pot zodanig gegroeid en de maatschap-
pij zo veranderd, dat de professionaliteit moet meegroeien met het 
geld, de complexiteit van de materie en de verwachtingen van men-
sen. DNB is coach, trainer en scheidsrechter tegelijk: duwen, trekken, 
testen. We zijn streng en vinden dat het beter moet. Ik verwacht dat de 
trend van meer professionalisering doorzet en dat je dat zult terugzien 
in de governance-modellen.’
 
De Kamer: Hoeveel pensioenfondsen zullen we  
overhouden in Nederland?
Kellermann: ‘De afgelopen jaren zijn er ieder jaar tussen de zestig en 
tachtig verdwenen. Dat is niet omdat wij erop sturen, of omdat we het 
ene beter vinden dan het andere, of dat we grote fondsen beter vin-
den dan kleinere. Er zitten allerlei autonome tendensen achter, zoals 
nieuwe wetgeving die hogere eisen aan bestuurders en de fondsen 
stelt. De consolidatie gaat verder.’

De Kamer: Hoe zal het pensioen van uw kinderen eruitzien?
Kellermann: ‘Precies daarover moet nu de discussie gaan. Onze kin-
deren zullen andere gepensioneerden zijn dan de gepensioneerden 
van nu. Het pensioen zal flexibeler en minder groot zijn, en er zal meer 
keuze zijn. Wat ik belangrijk vind, is dat we niet hoeven te vertellen: 
toen ik werkte, hadden we een pot van duizend miljard euro, maar nu 
is het geld op, sorry.’
 
De Kamer: Ziet u een verband tussen de hoge kwaliteit van toezicht 
in Nederland en de kracht van de Nederlandse financiële sector?
Kellermann: ‘Jazeker, dat is een belangrijk verband. De financiële sector 
kan niet functioneren als er geen vertrouwen is in zijn soliditeit. Door 
goed toezicht te houden, maar ook duidelijk te maken wat we verwach-
ten van de spelers in de financiële sector, bouwen wij mee aan het her-
stel van vertrouwen. Het is bewezen dat een maatschappij waarin veel 
vertrouwen heerst, meer welvaart brengt voor iedereen. De kracht van 
de financiële sector heeft ook te maken met keuzes. Zo heeft Canada 
goed nagedacht over zijn toezicht. Dat land heeft ook scherpe keuzes 
gemaakt over de ordening van de financiële sector: er zijn vijf banken, 
die mogen niet te groot worden, geen cross border-overnames doen. 
Amerikaanse toetreders zijn niet toegestaan. Dat maakt toezicht hou-

Dit is  
Joanne Kellermann

Geboren op 27 december 1960 
in Eindhoven
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Advocaat NautaDutilh
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Partner NautaDutilh
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den makkelijker dan in de Europese Unie, maar het is wel een keuze die 
de groei over de grenzen beperkt.’
 
De Kamer: Wat betekent leiderschap voor u?
Kellermann: ‘We zijn in Nederland van het collectieve bestuursmodel 
en dat is goed. Op de voorgrond treden is bij leiderschap niet het be-
langrijkste. Ik ben erg resultaatgericht: meer het oog op de bal dan op 
de route ergens naartoe. Het maakt niet uit wie het doelpunt maakt. 
Het belangrijkste van leiderschap is dat je ondeelbaar bent: wie je 
thuis bent, moet je ook op je werk kunnen zijn.’
 
De Kamer: Wat is uw motto?
Kellermann: ‘Hou een open mind. Ik vind het belangrijk dat je de ver-
onderstellingen en de beelden die je hebt, blijft checken bij jezelf. Je 
moet je nieuwsgierigheid behouden en openstaan voor andere ideeën.’
 
De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Kellermann: ‘Mijn vader overleed toen ik zeventien was. Mijn broertjes 
en zusjes waren nog veel jonger. Mijn moeder heeft gewerkt, maar er 
was gelukkig ook een goed pensioen. Dat heeft me gevormd: ik vind 
het belangrijk om financieel voor mezelf te kunnen zorgen.’
 
De Kamer: Wat zijn de markante momenten  
in uw werkzame leven geweest?
Kellermann: ‘Ik studeerde rechten in Leiden. Meteen daarna ben ik 
gaan werken bij NautaDutilh. Ik was helemaal op mijn plek en werd 
snel partner, de jongste ooit, geloof ik. Ik was dertig, en vrouw bo-
vendien. Ik heb bijna altijd banken als cliënt gehad. Maar daarnaast 
ook altijd veel pro-deozaken. Ik had een grote vluchtelingenpraktijk, 
was curator van faillissementen en deed ook een tijd strafzaken. Ik 
had mijn hele leven partner kunnen blijven, maar dat vond ik toch 
wat lang. Ik ben toen gevraagd een praktijk in de Londense City op te 
zetten. Pittig, want mijn eerste werkdag was 11 september 2001. Toen 
we met het gezin na vier jaar terug zouden komen naar Nederland, 
werd mij gevraagd of ik wilde overstappen naar DNB. De overgang 
was groot, want ik had een commerciële baan tussen de investment 
bankers in het Londen van 2005 en ging naar DNB, waar toch nog een 
zekere rust in de gangen heerste. Ik werd uit mijn eerste directieverga-
dering geroepen om te doen wat ik mijn hele leven als advocaat had 
gedaan: een noodkrediet verstrekken en zekerheden vestigen, want 
Van der Hoop Bankiers was in de problemen. Ik weet nog dat iemand 
mij nariep dat dit niet altijd zo ging bij DNB, het laatste noodkrediet 
was vijfentwintig jaar geleden. Toch is het niet meer rustig geworden.’
 
De Kamer: Hoe heeft u de overstap naar de publieke sector ervaren?
Kellermann: ‘Geweldig. Nederland heeft een buitengewoon profes-
sionele publieke sector, die zijn weerga niet kent. Veel mensen in de 
private sector kijken daar anders tegenaan. Het is een voorrecht dat ik 
beide kanten heb mogen zien.’
 
De Kamer: Wat zouden bestuurders en politici  
van het bedrijfsleven kunnen leren, en andersom?

‘Ik ben erg 
resultaat-
gericht; het 
maakt niet  
uit wie het 
doelpunt 
maakt’



Locatie: de Dijk, Durgerdam
Kellermann: ‘Ik kwam hier vroeger 
vaak als ik mijn hoofd leeg wilde 
waaien. Ik had toen geen auto en 
fietste hiernaartoe. Lekker uitkijken 
over het water. Ik vind de wijde vlakte 
altijd belangrijk, de horizon en het uit-
zicht. Ook het uitzicht op Amsterdam is 
bijzonder. Als dan de schepen uitvaren, 
kun je je helemaal voorstellen hoe het 
er hier in de Gouden Eeuw uit moet 
hebben gezien.’
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Kellermann: ‘De bevlogenheid, of soms zelfs verbetenheid van politici 
wordt niet begrepen door de financiële sector. De politiek heeft goede 
voelhorens voor wat leeft op straat. Maar tegelijkertijd is het ook niet 
zo dat het bedrijfsleven bestaat uit allemaal graaiers die bonussen 
najagen. Ik denk dat de economie voor de crisis in een zichzelf versnel-
lend proces zat, waardoor er vooral werd gelet op aandeelhouders-
waarde en op bonussen. Dat moet je niet verwarren met mensen die 
hun best doen en goede intenties hebben.’
 
De Kamer: Hoe kan de kloof tussen de private  
en publieke sector worden gedicht?
Kellermann: ‘Het is goed dat mensen zo nu en dan een over stap ma-
ken. In andere landen is dat veel gebruikelijker. De polder en maat-
schappelijke organisaties hebben het moeilijker, terwijl dat vroeger 
juist de gremia waren waar mensen elkaar ontmoetten.’
 
De Kamer: Welke dilemma’s komt u tegen in uw huidige rol?
Kellermann: ‘Toezicht houden is per definitie een dilemma. Je hebt 
altijd de krachten van de private partijen die vooruit willen tegenover 
het doel dat wij dienen: ervoor zorgen dat de belangen van polis-
houders, rekeninghouders en deelnemers niet worden geschaad. Hoe 
houd je dat in evenwicht? Het is nog moeilijker als het over mensen 
gaat, bijvoorbeeld bij het toetsen van de geschiktheid van iemand 
voor een pensioenfondsbestuur. Hoe hoog leg je de lat? Of: iemand 
heeft een misstap begaan, hoe erg is dat? Kunnen mensen leren van 
fouten? Een ander dilemma: we willen meer diversiteit en verjonging 
in pensioenbesturen, tegelijkertijd verwachten we kennis en bestuur-
lijke ervaring. Hoe rijm je dat met elkaar?’
 
De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Kellermann: ‘Een mooi pensioenstelsel. De huidige en de vorige ge-
neratie hebben veel opgebouwd, maar ook veel verbruikt. Denk aan 
de staatsschuld, het milieu, de kosten van de zorg: daar laten we onze 
kinderen mee achter. Het is een dure plicht om te beginnen aan het 
oplossen van zo veel mogelijk problemen. 
‘In de privésfeer ben ik dankbaar voor wat ik van mijn ouders heb 
meegekregen, ik kan slechts hopen dat mijn kinderen op hun beurt 
onze lessen in ontvangst willen nemen.’
 
De Kamer: Wat zou u ooit nog eens willen doen?
Kellermann: ‘Vorig jaar heb ik mijn vaarbewijs gehaald. Ik heb heerlijk 
twee weken met mijn gezin en een bevriende familie op een grote 
boot gevaren in Kroatië. Ik zou het heel leuk vinden nog eens de tijd te 
hebben om via de Wadden naar het noorden te varen. En om dan ook 
te navigeren, wat ik onlangs heb geleerd. Als alles uitvalt, kan ik met 
behulp van de zon, een kaart, een potloodje en een passer uitvinden 
waar we naartoe moeten.’

‘Het is een 
dure plicht 
aan het 
oplossen 
van zo veel 
mogelijk 
problemen te 
beginnen: de 
staatsschuld, 
het milieu,  
de kosten  
van de zorg’



De Nederlandsche Bank

–

MEDEWERKERS: 1659

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM

-  De Nederlandsche Bank is de centrale bank van Nederland,  
verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit van ons land. 

-  Prijsstabiliteit, evenwichtige economische ontwikkeling, een 
schokbestending financieel systeem, een veilig en betrouwbaar 
betalingsverkeer en integere financiële instellingen zijn het doel. 

-  Joanne Kellermann is directeur van De Nederlandsche Bank.  
Ze volgde Dirk Witteveen op.



Theodor Kockelkoren, Autoriteit Financiële Markten

‘ Mijn motto is: 
ontwikkel een 
visie en durf te 
experimenteren’

‘Accepteer het als iets niet lukt, zit niet bij de pakken neer.’
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De Kamer: Wat heeft u gevormd?
Theodor Kockelkoren: ‘Op mijn zesde nam mijn vader, die bij Philips 
werkte, een elektronicadoos voor me mee. Dat vond ik zo leuk dat ik 
in die richting ben gaan studeren. Ik was gefascineerd door knutselen, 
experimenteren. Toen ik veertien was, werd mijn vader naar Saoedi-
Arabië uitgezonden om er een telecomnetwerk aan te leggen. Ik zat 
daar op een Duitse school. Het feit dat je je in een andere culturele con-
text bevindt, heeft mij gevoelig gemaakt voor dingen die anders zijn.’

De Kamer: Speelde geloof een rol?
Kockelkoren: ‘Mijn vader komt uit de katholieke hoek, mijn moeder 
uit de protestantse. Geloof is vroeger op de achtergrond aanwezig ge-
weest, maar nooit expliciet. Mijn zus heeft nog wel communie gedaan, 
ik niet meer. Mijn vrouw en ik zijn gelovig, maar ook niet expliciet. 
We zijn wel voor de kerk getrouwd, maar daarin verder niet actief. De 
verplichting om de juiste dingen te doen, om te proberen moreel de 
lat hoog te leggen, voelen we. Dat is deels gekoppeld aan het geloof.’ 

De Kamer: Wat bent u gaan studeren?
Kockelkoren: ‘Elektrotechniek in Eindhoven, meer specifiek informatie-
techniek. Ik was dus al erg met elektronica bezig, met radio’s en alarm-
installaties in elkaar sleutelen. Daar kwam toen ik twaalf werd de com-
puter bij. Studenten in spe moeten vooral proberen te ontdekken waar 
hun talenten liggen en waar ze geïnspireerd van raken. Er wordt veel 
geklaagd in Nederland, bijvoorbeeld over het onderwijs. Maar eigen-
lijk vind ik dat we het zo slecht nog niet doen. Met onze cultuur leiden 
we mensen op die creatief zijn en kunnen samenwerken. Nederlan-
ders trekken de woorden van managers gelukkig snel in twijfel. Dat is 

Bestuurslid Autoriteit Financiële Markten
Theodor Kockelkoren

‘ In Nederland wordt 
gelukkig snel aan 
managers getwijfeld’

Theodor Kockelkoren is bestuurslid van de toezichthouder Autoriteit 
Financiële Markten. Daarvoor werkte hij bij consultancybedrijf McKinsey. 
De Kamer spreekt hem over zijn achtergrond, toezicht en leiderschap. ‘Ik 
geloof niet dat mensen in de financiële sector slechter zijn dan elders.’
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een fantastische verworvenheid. Van wat ik er op een afstand van zie, 
is er nu minder ruimte om iets naast de studie te doen. Maar het lijkt 
me niet zo dat er helemaal geen ruimte is. Een belangrijke observatie 
is ook het financiële element. Ik heb begrepen dat het normaal is om 
je studie te eindigen met een dijk van een schuld. Daar maak ik me zor-
gen over, want dit doet mentaal iets met mensen: het maakt ze minder 
vrij. Tijdens de studie kan het mensen in de stand zetten om alle tijd te 
investeren in het vakkenvullen bij Albert Heijn of in andere bijbanen, 
terwijl dingen voor persoonlijke ontplooiing, zoals bij sport- of studie-
verenigingen, er dan bij inschieten. Het begrip sociaal leenstelsel is 
niet verkeerd, maar we moeten ons realiseren dat de schuld best groot 
is. Niet iedereen zal die schuld eenvoudig aflossen. Je ziet ook dat 
mensen er na tien jaar nog mee zitten, ook al hebben ze werk. Het is 
iets dat we in elk geval in de gaten moeten houden.’

De Kamer: Wat zijn de markante momenten in uw carrière geweest?
Kockelkoren: ‘Tijdens mijn studietijd was ik betrokken bij het oprich-
ten van een soort studentenuitzendbureau. We haalden opdrachten 
bij bedrijven binnen en zochten daar geschikte studenten bij, die het 
minimumloon betaald kregen maar wel hoogwaardige werkervaring 
opdeden. Toen we voor de Bijenkorf met succes een systeem hadden 
gebouwd, zag ik een glimlach op de gezichten van de dames van de 
Bijenkorf verschijnen toen het werkte. Op dat moment voelde ik dat 
mensen helpen erg mooi werk is. Bovendien kwam ik erachter dat het 
wel leuk is om met de techniek bezig te zijn, maar dat ik ook de wereld 
wilde ontdekken. Door het Bijenkorf-moment ben ik me gaan oriënte-
ren op advieswerk. Zo kwam ik bij McKinsey terecht. Daar leerde ik het 
bedrijfsleven in al zijn facetten kennen. Ik deed leiderschapsvaardig-
heden op en werd continu uitgedaagd het best mogelijke werk voor 
de cliënt af te leveren: adviseren gaat er niet om te doen wat de cliënt 
wil, maar om wat de cliënt nodig heeft. Advieswerk rond een com-
plexe waardering van langlopende contracten waarbij de toekomstige 
olieprijs een variabele was, heeft me relativiteitszin bijgebracht: niet 
alles is maakbaar of meetbaar. Een markant moment was ook toen 
ik als consultant voor de op te richten Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) moest uitzoeken waar het toezicht in Nederland naartoe moest. 
Twee jaar later werden de adviezen gerealiseerd en kreeg de AFM 
vorm. Toen ben ik gebeld met de vraag of ik zelf niet bij de AFM wilde 
komen werken. En het volgende markante was de financiële crisis. 
Ik kreeg in diezelfde periode de gelegenheid in het bestuur zitting te 
nemen: een betere plek is er niet tijdens de crisis. Alle stakeholders 
trekken aan je, maar allemaal een andere kant op.’

De Kamer: Wat doet de AFM?
Kockelkoren: ‘De AFM draagt eraan bij om financiële markten eerlijker 
en transparanter te maken. De AFM is er niet alleen voor de consument, 
overigens een belangrijke stakeholdergroep. Andere stakeholders zijn 
semiprofessionele en professionele klanten die financiële producten 
afnemen, deelnemers aan de kapitaalmarkten, de onder toezicht staan-
de instellingen, de collega-toezichthouders, de politiek en het ministe-
rie van Financiën. Voor de opvattingen in de maatschappij over wat wel 
en niet redelijk is, moet de AFM een goede antenne hebben.’
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De Kamer: Kunt u voorbeelden noemen waarin de AFM  
succesvol is geweest voor de samenleving?
Kockelkoren: ‘De eerste belangrijke bijdrage van de AFM is dat we ma-
lafide of illegale partijen zien en hun activiteiten stoppen. Bijvoorbeeld 
boilerrooms, partijen die vanaf een zolderkamer mensen bellen om 
ze op ondeugdelijke wijze risicovolle financiële producten te verko-
pen, zijn een punt van zorg. Dit soort partijen verpest het niet alleen 
voor de consument, maar ook voor iedereen die wel op een eerlijke 
manier producten en diensten wil aanbieden. Een gelijk speelveld 
waarborgen is belangrijk. We proberen de grootste, de meest schade-
lijke partijen aan te pakken. En we proberen parallel daaraan mensen 
informatie te geven en te waarschuwen. Een vraag die regelmatig op-
komt is: waarom die bescherming, laat mensen gewoon hun billen 
branden, dan kunnen ze daarna op de blaren zitten en hebben ze hun 
les geleerd. Daar zitten alleen twee nadelen aan vast. Ten eerste is niet 
iedereen in staat die lessen te leren, omdat sommige zaken best inge-
wikkeld zijn. Een derde van de Nederlanders kan niet met percentages 
omgaan, twee derde heeft moeite met het rente-op-renteconcept. Je 
bent daardoor deels aangewezen op anderen, en veel van dit soort 
producten schaf je niet dagelijks aan. Dat geeft aan dat enige mate van 
bescherming nodig is. 
‘Daar komt bij dat de financiële sector bestaat bij de gratie van ver-
trouwen. Als er grote groepen mensen op de blaren moeten gaan zit-
ten, heeft dat een spillover-effect: ook de rest van de consumenten kan 
daardoor het vertrouwen verliezen in de financiële sector, wat direct 
vervelende gevolgen heeft voor onze economie en samenleving. Het 
is daarom van groot belang dat marktpartijen werken aan het herstel 
van vertrouwen. Vertrouwen is deels gebaseerd op effectief toezicht. 
De oprichting van de AFM is een gevolg van het soort schandalen als 
de aandelenleaseaffaire en de zaak van de woekerpolissen. Ofschoon 
de woekerpolisaffaire zelf werd getriggerd door een onderzoek van 
de AFM uit 2005. In 2003 waarschuwden we voor beleggingshypo-
theken, waarbij de hypotheek uiteindelijk afgelost moet worden met 
een beleggingsverzekering. Daarna is de populariteit van dat product 
achteruitgegaan. Beleggingsverzekeringen worden ook los nog maar 
beperkt verkocht sinds de woekerpolisaffaire.
‘Voor de crisis waren de grote banken en verzekeraars van mening 
dat toezicht voor hen niet nodig was, maar alleen voor malafide par-
tijen. En dat waren in hun ogen sommige kleinere partijen. In 2007 
deden we onderzoek naar het hypotheekadvies, waarbij we naar al-
les en iedereen hebben gekeken. Wat bleek? De kwaliteit was overal 
ongeveer gelijk. De grote banken en verzekeraars hadden veel moeite 
te accepteren dat toezicht ook voor hen nodig is. De crisis heeft het 
klantbelang veel meer op de agenda gezet. Wij zijn gaan kijken naar 
de kwaliteit van het advies dat bedrijven aan hun klanten geven. Naar 
aanleiding van onze ervaringen hebben we de wetgever geadviseerd 
dat we ook wat over de producten moeten kunnen zeggen. Veel van 
de grote schandalen waren minder omvangrijk geweest als er kriti-
scher naar de producten was gekeken. Maar het is nadrukkelijk niet 
de bedoeling dat producten eerst goedgekeurd moeten worden door 
de AFM. De industrie moet zelf verantwoordelijkheid voelen voor haar 
producten, waarbij het fijn is als er iemand is die je herinnert aan die 
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verantwoordelijkheid. Producten eerst goedkeuren zou bovendien 
ook een papieren drama worden. Nu werkt het beter, denk ik. Als er 
iets op de markt komt waar we twijfel over hebben, vragen we als 
eerste: hoe is dit product door je eigen proces gegaan? De norm is dat 
je een eigen ontwikkelproces en verantwoordelijkheidsgevoel hebt.’

De Kamer: Hoe houdt de AFM de balans tussen goed toezicht  
en de hoeveelheid regels?
Kockelkoren: ‘Voor ons is de vraag: op welke manier kun je regels en 
toezicht vormgeven zodat het de druk oplevert waardoor de industrie 
voldoende naar zichzelf kijkt en de eigen verantwoordelijkheid neemt. 
De ervaring leert dat principes vaak goed kunnen werken, zodat de-
tailregels niet nodig zijn. Ik geloof niet dat mensen in de financiële 
sector slechter zijn dan elders. Het menselijk gedrag wordt niet alleen 
bepaald door wie jij bent, maar ook door de context waarin je werkt. 
Als toezichthouder moet je dus ook goed naar de structuur, de prikkels 
en de cultuur van de industrie en individuele organisaties kijken.’

De Kamer: Wat is uw motto?
Kockelkoren: ‘Ontwikkel een visie en durf te experimenteren. Accep-
teer het als iets niet lukt, zit niet bij de pakken neer.’

De Kamer: Wat betekent leiderschap voor u?
Kockelkoren: ‘Een leider moet verantwoordelijkheid voelen voor de 
organisatie waar hij leiding aan geeft. Ook voor de individuen die daar 
werken, inclusief hun emotionele behoeften. Ik voel een verantwoor-
delijkheid om mijn visie naar voren te brengen. Mensen moeten zich 
thuis voelen bij een organisatie, dat begint bij de missie – daar zit-
ten de zin en de zingeving. Afgelopen jaar was een zwaar jaar voor 
de AFM. Onze voorzitter Ronald Gerritse overleed onverwacht. Dat 
doet wat met een organisatie. We hebben uitgebreid stilgestaan bij 
zijn overlijden. Natuurlijk kende niet iedereen hem persoonlijk, maar 
iedereen voelde wel wat voor hem. Zijn verlies betekende veel voor 
ons allemaal. Het was belangrijk dat we het verlies samen beleefden, 
maar ook dat we samen ons weer op de toekomst hebben gericht. Dat 
is ook leiderschap: weten op welk moment je samen moet zijn. Meer 
in het algemeen betekent het in de context van de AFM ook: durf heb-
ben. Durf om te staan voor je eigen zaak. Niet bang zijn om in de wind 
te gaan staan en de discussie met je stakeholders aan te gaan.’

De Kamer: Wat zou u willen nalaten?
Kockelkoren: ‘Ik vind het belangrijk dat ik mijn familie een goede ba-
sis kan geven. Niet alleen materieel, maar vooral ook geestelijk en 
emotioneel. Als ik in staat ben geweest om aan mijn kinderen de mo-
gelijkheden te bieden om zich zo goed mogelijk te ontplooien en hun 
bijdrage aan de samenleving te leveren, ben ik tevreden.’

De Kamer: Wat zou u ooit nog willen doen?
Kockelkoren: ‘Ik zou een boek willen schrijven over toezicht en de keu-
zes die ik heb gemaakt, en ik zou meer tijd aan het maken van muziek 
willen besteden, op de piano. Ik zou ook veel meer willen weten van 
geschiedenis.’
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De Kamer: U komt uit Zuid-Afrika. Hoe komt Nederland op u over? 
Rob Shuter: ‘Nederland heeft een fantastische spoor- en wegen-
infrastructuur, het beste vliegveld van Europa en een van de drukste 
havens van de wereld. Het land staat in de top-10 van meest compe-
titieve landen van het World Economic Forum. Er ligt een uitgebreid 
telecommunicatienet met twee operationele 4G-netwerken. Nederlan-
ders hebben zo veel mogelijkheden tot hun beschikking. Het is een 
prachtige plek om te wonen. In Nederland is tegelijk ook zo veel meer 
discussie over wat er al is. Het paradoxale is dat deze interne kriti-
sche houding Nederland juist heeft gevormd tot hoe het er nu uitziet. 
De mensen zijn nooit tevreden en streven altijd naar verbeteringen. 
De kritiek werkt daarom als een positieve maatschappelijke kracht. 
De verschillen met Zuid-Afrika zijn gigantisch. Een groot deel van de 
Zuid-Afrikaanse bevolking leeft in diepe armoede, kent geen veilig-
heid, kan niet rekenen op overheidsdiensten en heeft geen positieve 
vooruitzichten. Op een bevolking van vijftig miljoen mensen hebben 
we ongeveer 25 procent werklozen, waarvan een groot deel tussen de 
zestien en vijfentwintig. Dat komt neer op zo’n 50 procent jeugdwerk-
loosheid. Deze instabiliteit brengt hoge criminaliteit met zich mee, die 
weer tot meer problemen leidt. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waarbij 
alle problemen met elkaar gelinkt zijn. Het is erg ontmoedigend.’ 

De Kamer: Zuid-Afrika kent bovendien een grillige politieke  
geschiedenis. Zou u kunnen kiezen tussen Mandela of De Klerk? 
Shuter: ‘De Klerk was op zijn eigen manier erg dapper. Hij is een van 
de architecten van de vreedzame overgang van de Zuid-Afrikaanse 
apartheid naar democratie. Dat was echt geen makkelijke taak. Man-
dela is aan de andere kant natuurlijk een inspiratie voor iedereen. Het 
is bijzonder dat iemand die zo lang in de gevangenis zat, zo positief is 
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gebleven. Beiden hebben, ieder op hun eigen manier, een belangrijke 
bijdrage geleverd aan Zuid-Afrika. Uit het feit dat ze samen de Nobel-
prijs voor de Vrede hebben gewonnen, blijkt dat veel mensen niet kon-
den kiezen. Ik zou zo’n keuze zelf ook niet graag maken. Maar als ik er 
eentje zou moeten kiezen om eens mee te dineren, had ik heel graag 
Mandela ontmoet.’ 

De Kamer: Wat heeft u gestudeerd? En heeft u advies voor de jeugd?
Shuter: ‘Ik wilde aanvankelijk geneeskunde studeren. Mijn vader is zelf 
ooit begonnen aan geneeskunde, maar heeft die studie nooit afge-
rond. Hij is toen zonder diploma de zakenwereld ingegaan en vond 
daarom dat ik eerst een business degree moest halen. Daarna zou ik 
altijd nog geneeskunde kunnen doen. Achteraf gezien is dit een slecht 
advies geweest. Er zijn maar weinig mensen die na jaren studeren in 
een bepaalde richting de overstap maken naar een heel andere disci-
pline. In plaats van aan hem te vragen wat hij dacht dat ik moest doen, 
had ik mezelf moeten afvragen: wat wil ík doen? Dat is ook het advies 
dat ik aan jongeren geef: follow your heart, but pack your brain. Kies 
iets waar je passioneel over bent, maar doe dat wel een beetje strate-
gisch. Houd het breed, zodat je nog alle kanten op kunt. Behalve als 
je het echt zeker weet. Wil je al je hele leven piloot worden? Doe het. 
Wil je per se wetenschapper worden? Ga ervoor. Maar weet je het niet 
zeker? Hou dan je opties open. Je leeft nog lang met de gevolgen van 
je keuzes.’ 

De Kamer: Wat zijn bepalende momenten in uw carrière geweest? 
Shuter: ‘Drie dingen. Ik had vroeger een grote passie voor het zaken-
bankieren. Het was dus een belangrijk moment toen ik vroeg in mijn 
carrière de kans kreeg om aan de slag te gaan als zakenbankier bij 
Standard Bank. Een tweede doorslaggevend moment was toen ik 
hoofd werd van consumentenbank Nedbank. Het derde moment had 
een negatieve kant, maar heeft uiteindelijk positief uitgepakt. Ik was in 
de race voor een hoge positie, maar werd afgewezen. Toen besloot ik 
de overstap van het bankwezen naar de telecommunicatie te maken. 
Zo kwam ik bij Vodafone. Dat heeft mij veel goeds gebracht.’ 

De Kamer: U bent in 2012 begonnen als CEO van Vodafone Nederland.  
Kunt u de trends op de Nederlandse telecommarkt omschrijven? 
Shuter: ‘Ik zie Vodafone als een speler op het gebied van convergentie. 
Dat is het fenomeen dat verschillende technologieën – zoals telefonie 
en internet – steeds meer naar elkaar toegroeien. Dat is ook meteen 
de belangrijkste trend in onze branche. Op de zakelijke markt zie je 
dat bedrijven steeds vaker hun verschillende communicatiesystemen 
laten samenvoegen op hun smartphones. Bij consumenten zie je een 
stijging van gecombineerde aankopen van tv, internet en telefonie. Ik 
denk dus dat er weinig toekomst meer is voor een aanbieder die zich 
alleen nog op mobiele telefonie richt. De tweede trend is de toege-
nomen concurrentie. Denk daarbij aan de opkomst van Tele2. Daar-
naast moeten we ook rekening houden met innovaties als Facebook 
of WhatsApp. Technische ontwikkelingen zijn de derde grote trend. We 
zijn lang gewend geweest aan het oude 2G-netwerk, waarbij we het al 
fantastisch vonden dat we berichtjes konden versturen. Toen kwam 3G 
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en konden we surfen en mailen. Nu staan we aan het begin van 4G. 
Niet alleen downloadsnelheden gaan omhoog, maar ook de upload-
snelheden. Dat is voor zaken als videoconferenties van groot belang. 
4G+ gebruikt twee frequenties tegelijk, waardoor de verbindingen 
weer stabieler worden. We gaan naar een wereld waarin alles online 
opgeslagen en verwerkt wordt in de cloud.’
 
De Kamer: Hoe gaat Vodafone om met die nieuwe concurrentie? 
Shuter: ‘In de basis zijn wij een telecomaanbieder. Maar daarboven-
op hebben we een dikke laag aan diensten die hieraan gerelateerd 
zijn. Daarnaast hebben we een sterke infrastructuur opgebouwd om 
deze producten en diensten bij onze klanten te krijgen. We hebben 
tweehonderd vijftig winkels, duizend callcentermedewerkers, verko-
pers gespecialiseerd in de zakelijke markt, en ga zo maar door. Ik zie 
ons dus als meer dan alleen een aanbieder van connectiviteit. Daar-
door kunnen we ons goed weren. Ik denk wel dat we in de toekomst 
steeds vaker te maken zullen krijgen met concurrentie op andere vlak-
ken. Whatsapp is daar een goed voorbeeld van. Die opkomst hebben 
we, als branche, voor een groot deel aan onszelf te wijten. De innova-
ties die WhatsApp bood tegenover het sterk verouderde sms’en waren 
namelijk de belangrijkste reden voor consumenten om over te stappen 
naar deze nieuwe app. Dat was zelfs belangrijker dan het gratis karak-
ter van het programma. Hadden we het sms-systeem eerder verbeterd, 
dan had dat voorkomen kunnen worden. Dit moet een les zijn.’

De Kamer: Kunnen gratis belprogramma’s als Skype  
een bedreiging vormen voor Vodafone? 
Shuter: ‘Dat is een complexe vraag. Voor zo’n vijftig euro per maand 
hebben mensen tegenwoordig onbeperkt internet in huis. Een groot 
deel van de zogenoemde spraakminuten is daarom verplaatst naar 
Skype-achtige programma’s, waarmee gratis via internet kan worden 
gebeld. De meeste van deze minuten komen van de vaste lijnen af. 
Mensen belden dus vroeger via hun huistelefoon en doen dat nu met 
Skype. We moeten ons afvragen of consumenten dat straks ook via 
4G-verbindingen op hun smarthpones gaan doen. Voorlopig denk 
ik dat hier weinig animo voor zal zijn. Als je via 4G belt, verbruik je 
namelijk je databundel in plaats van belminuten. Eén minuut skypen 
kost zo’n één megabite. Op de Nederlandse markt zijn belminuten en 
mega bites ongeveer even duur. Als consument schiet je er dus niets 
mee op. Daarnaast hebben we bij Vodafone onbeperkte belbundels 
geïntroduceerd. Zo proberen we – met het voorbeeld van de onder-
gang van sms in ons achterhoofd – vooruit te blijven denken.’ 

De Kamer: Wat doet Vodafone aan innovatie?
Shuter: ‘Je kunt innovatie indelen in drie categorieën. Innovatie op het 
gebied van je bestaande product- en serviceportfolio. Ten tweede in-
novatie op managementniveau en in de wijze hoe de interactie met 
je klanten verloopt. En innovatie door te zoeken naar geheel nieuwe 
producten of diensten. Meestal richten bedrijven zich op de derde ca-
tegorie. Om optimaal te blijven presteren en winstgevend te blijven, 
richten we ons als Vodafone op alledrie. Voor innovaties in de eerste 
categorie kun je denken aan onze verbeterde belbundels voor consu-
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menten. De verbeterde functionaliteit van onze My Vodafone App is 
een voorbeeld van de tweede categorie. Een jaar geleden zagen we dat 
80 procent van onze klanten met vragen over zijn of haar abonnement 
op de Vodafone-website keek. Daarvan is inmiddels zo’n 75 procent 
overgestapt naar My Vodafone op de smartphone. We hebben daarom 
veel functies aan deze app toegevoegd. Klanten kunnen daar hun reke-
ning bekijken, chatten met Vodafone-medewerkers, noem maar op. De 
derde categorie is duidelijk de moeilijkste. Onze laatste grote innovatie 
op dit gebied is de Vodafone SmartPass. Dat is een virtuele portemon-
nee die gekoppeld is aan je smartphone. In steeds meer winkels kun je 
hiermee elektronisch betalen. In de toekomst willen we meer functies 
toevoegen. Denk aan ov-kaarten, klantenkaarten, toegangskaarten, et 
cetera. De telefoon is steeds essentiëler voor je functioneren. Als ik op 
reis ga, draai ik niet meer om als ik mijn portemonnee vergeten ben. 
Voor mijn telefoon maak ik meteen rechtsomkeert.’
 
De Kamer: Hoe gaat Vodafone om met duurzaamheid?
Shuter: ‘Voor mij is duurzaamheid een passie. Helaas vind ik dat het 
woord massaal verkeerd wordt begrepen. Toen ik net bij Vodafone zat, 
kreeg ik onze duurzaamheidsstrategie onder ogen. Er werd gekeken 
naar zaken als CO2-uitstoot, waterverbruik en papierverbruik. Effici-
entie was het enige dat telde. Maar dat was niet wat ik wilde. Ik wil 
een duurzame strategie. Geen strategie voor duurzaamheid. Ik wilde 
met mijn team rond de tafel gaan zitten en over meer praten dan al-
leen CO2-vermindering. Een brede strategie is veel belangrijker. We 
moeten ook kijken naar wie onze belanghebbenden zijn. Hoe we ze 
betrekken bij ons bedrijf, hoe we die verschillende belangen kunnen 
balanceren, wat voor investeringen nodig zijn, ga zo maar door. Dat 
is een veel systematischere en holistische aanpak. Ik vind dat alle be-
drijfsprocessen onder de noemer duurzaamheid moeten vallen. Als je 
mij vraagt wat ons belangrijkste duurzaamheidsproject is, zeg ik 4G. 
Om in de toekomst een duurzaam bedrijf te worden hebben we name-
lijk een complete, dikke laag aan 4G-dekking boven Nederland nodig. 
Al onze diensten en producten hangen daarmee samen. Van daaruit 
kunnen we betekenisvol zijn op andere gebieden.’ 
 
De Kamer: Wat is uw motto? 
Shuter: ‘Binnen ons bedrijf zeggen we altijd als het om reputatie gaat: 
do good and tell it. Ik zou mijn motto hiervan willen afleiden: do the 
right thing. Later kun je dan bedenken hoe je naar buiten communi-
ceert wat je hebt gedaan. Maar met een schoon geweten hoef je de 
zaken nooit mooier voor te stellen dan ze zijn.’ 

De Kamer: Wat wilt u nalaten?
Shuter: ‘Ik zeg altijd dat ik vier grote passies heb. Mijn familie, mijn 
werk, sport en verhalen vertellen. Ik zou daarbij graag willen dat mijn 
familie mij later simpelweg herinnert als een aangenaam en plezierig 
persoon. De zakenwereld zie ik als een trap van vooruitgang. Ik zou daar 
graag een goede trede aan willen toevoegen. Dan kan later iemand an-
ders daar weer op verder bouwen. Dat betekent dat ik moeilijke beslis-
singen niet uit de weg moet gaan. Ik wil de problemen die ik hier zag 
toen ik arriveerde niet achterlaten voor mijn opvolger.’ 

‘Onze laatste 
grote innovatie 
is de Vodafone 
SmartPass voor 
elektronisch 
betalen. We  
willen daar 
functies als 
ov-kaarten  
aan toe  
gaan voegen’



Vodafone

OMZET: ONGEVEER 56 MILJARD EURO (2013) 

MEDEWERKERS: 91.000

HOOFDKANTOOR: NEWBURY, VERENIGD KONINKRIJK

-  Vodafone is met 404 miljoen klanten een van de grootste  
aanbieders van mobiele telefonie ter wereld. 

-  Het bedrijf biedt in 42 landen zijn mobiele netwerk aan. 

-  De Zuid-Afrikaan Rob Shuter is CEO van Vodafone Nederland,  
Gerard Kleisterlee is voorzitter van Vodafone en de Italiaan  
Vittorio Colao is CEO van Vodafone.



294
Xxxx Xxxxxxx   



295

Directeur strategische relaties Achmea Corporate Relations
Bibi de Vries 

‘ Het is een kunst om 
duurzame relaties op te 
bouwen in een wereld 
met schuivende panelen’

Directeur strategische relaties van Achmea Bibi de Vries interviewde 
namens De Kamer vijfendertig topbestuurders. ‘Als je te weten komt 
wie de persoon is achter de leider, dan is het makkelijker zaken doen.’ 
De Kamer interviewde de interviewer. 

Bibi de Vries is een netwerker pur sang. En toch, 
achterbankgesprekken – het concept van dit boek 
– voeren met vijfendertig topbestuurders in een 
tijdsbestek van enkele maanden, dat was ook voor 
de  directeur strategische relaties Achmea Corporate  
Relations en voormalige VVD-politica iets nieuws. 

De Kamer: Om maar met de deur in huis te vallen: 
hoe was het?
De Vries: ‘Intensief, boeiend. Wat er expliciet uitspat, 
is dat al deze bestuurders er vol voor gaan en zelfs 
bovengemiddeld gedreven zijn. Dat ze dat gemeen 
hebben, is niet iets nieuws voor mij, maar werd wel 
heel duidelijk herbevestigd. Dit zijn mensen die ver-
antwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes en dat zich 
heel goed realiseren.’

De Kamer: Dat spreekt u aan?
De Vries: ‘Absoluut. Mijn ouders kwamen beide uit 
arme katholieke gezinnen, mijn ene grootvader 
was ijzersmid, de andere timmerman in de haven 
van IJmuiden. Ze hadden veel kinderen en weinig 
centen. Maar ze bouwden echt wat op. Mijn moe-
der zorgde voor mij en voor mijn broer. Mijn vader 

ging werken en studeerde daarnaast voor register-
accountant. Uiteindelijk stichtte hij zijn eigen bedrijf. 
Ik leerde: heb compassie met anderen, bouw rela-
ties op, zorg er ook voor dat je jezelf kunt redden, je 
eigen geld kunt verdienen. Je bent zelf verantwoor-
delijk voor wat je doet.’ 

De Kamer: U werd geen ondernemer, maar kwam 
op uw eenendertigste in de Tweede Kamer terecht 
voor de VVD. Uiteindelijk zou u het schoppen tot 
vicefractievoorzitter. 
De Vries: ‘Ik ging belastingrecht studeren in Leiden, 
omdat ik dacht dat ik daar mijn geld mee kon ver-
dienen. Ik heb eerst als belastingadviseur gewerkt. 
In Almere kwam ik toen in de gemeenteraad terecht. 
Dat vond ik meteen leuk. Ik ben een vrolijk mens, 
leer graag andere mensen kennen. En in de politiek 
kon ik ook een ander soort verantwoordelijkheid ne-
men: een maatschappelijke. Toen vervolgens de kans 
kwam om de landelijke politiek in te gaan, heb ik die 
met beide handen gegrepen. Ik vond het fantastisch.’

De Kamer: Netwerken is uw ding?
De Vries: ‘Ja. Ik denk dat dat te maken heeft met mijn 
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eigen persoon. Ik vind het leuk om te horen hoe het 
met mensen gaat. Tegelijk is netwerken geen doel, 
het is een middel. Als Kamerlid was ik een enorme 
netwerker. Je moet binnen je eigen partij weten 
hoe de hazen lopen, hoe de posities liggen. Maar 
je moet hetzelfde ook weten over de coalitiepartijen 
en over oppositiepartijen, want als politicus heb je 
meerderheden nodig. Het gaat in de politiek om 
duurzame relaties in een omgeving van schuivende 
panelen. Soms heb je ook oppositiepartijen nodig, 
of soms sluit je de meerderheid juist met oppositie-
partijen. 
‘Als je je verdiept in de positie van een ander, ben je 
in staat duurzame relaties op te bouwen. Dan is het 
overigens volstrekt irrelevant welke politieke kleur 
je hebt of wat je interesses zijn. Dat betekent dat je 
persoonlijke relatie over het algemeen goed moet 
zijn. Je kennis moet op orde zijn: dan kun je deals 
sluiten.’

De Kamer: De netwerkkennis die u in de politiek 
opdeed, zet u sinds enkele jaren in het bedrijfs-
leven in: bij Achmea.
De Vries: ‘Ja. Zowel in de politiek als in het be-
drijfsleven heb je met mensen van doen. Iemand 
is niet alleen een bestuursvoorzitter. Hij of zij heeft 

een thuisfront, een achtergrond, een jeugd. Het zijn 
allemaal vormende aspecten, en daarom is het bij-
zonder interessant om te weten wie de persoon is 
achter de leider.
‘Als je naast een zakelijke band ook een persoonlijke 
band hebt, kun je je veel beter in de positie van de 
ander verplaatsen, waardoor de kans bestaat dat, 
als een onderhandeling heel spannend wordt, je het 
toch redt met elkaar. Het bepaalt vaak of je een deal 
sluit. En als je dan toch geen deal sluit, of de relatie 
goed blijft.’

De Kamer: Wat hebben de vijfendertig geïnterview-
de topbestuurders met elkaar gemeen? Hebben ze 
iets gezamenlijk waardoor juist zij de top bereiken?
De Vries: ‘Wat door allen benadrukt is, is dat de 
stabiliteit in hun privéleven essentieel is voor hoe 
zij op dit moment functioneren. Ook hebben ze al-
lemaal aangegeven hoe belangrijk hun thuis was. 
Ze hebben in hun jeugd heel verschillende dingen 
meegemaakt. Maar waar je zakelijk niet snel over 
praat, heeft hen dus wel gevormd, beseffen ook zij. 
Dat is de rode draad.’

De Kamer: Een thema dat vaak langs kwam,  
is religie. Verrassend, toch, in deze tijd.
De Vries: ‘De meeste geïnterviewden zijn baby-
boomers. Na de Tweede Wereldoorlog speelde re-
ligie vaak een grote rol in gezinnen. In de decennia 
daarna is het belang van religie veranderd in Neder-
land. Die trend komt terug in de interviews. Maar 
nog steeds kan religie een bindende factor zijn tus-
sen mensen. Net zozeer als het een bindende factor 
kan zijn uit welke regio iemand komt, of aan welke 
universiteit iemand heeft gestudeerd.’

De Kamer: Gaat het om verborgen netwerken?
De Vries: ‘Het gaat om factoren die het zakendoen 
kunnen vergemakkelijken en die daarom interes-
sant zijn om te verkennen. In de term verborgen 
netwerken schuilt een waardeoordeel. Ik heb er 
geen oordeel over, dit is nu eenmaal gewoon hoe 
we met elkaar werken. Overigens is het natuurlijk 
niet zo dat je geen zaken kunt doen als je geen over-
eenkomsten hebt.
‘Wat wel universeel is voor deze bestuurders is dus, 
zoals gezegd, hun bovengemiddelde gedrevenheid. 
De discussie over topmanagement spitst zich zo vaak 
toe op salarissen, maar ik kan ook zeggen: dit zijn alle-
maal mensen die veel harder werken dan gemiddeld. 
Anders kom je er niet. Het zijn mensen die vanuit die 
gedrevenheid ook heel goed in de gaten hebben wat 

‘Door alle 
bestuurders 
wordt 
benadrukt dat 
de stabiliteit in 
hun privéleven 
essentieel 
is voor hun 
functioneren’



297

de sterktes en zwaktes van henzelf en hun bedrijven 
zijn. Of hun strategie succesvol is, is van veel zaken 
afhankelijk, maar ze zitten er wel bovenop.
‘Ik zie ook dat de leiders van nu geen autoritaire al-
leskunners zijn. Zij zorgen dat ze deel uitmaken van 
een team professionals met verschillende compe-
tenties. De moderne leider is eindverantwoordelijk, 
maar delegeert ook verantwoordelijkheden. Suc-
ces, dat deel je met je hele team. Verlies, dat incas-
seer je zelf, als leider.’ 

De Kamer: Waar zijn de CEO’s van vandaag  
mee bezig?
De Vries: ‘Het goed blijven positioneren van hun be-
drijf in de markt. Vooroplopen bij het gebruikmaken 
van technologie. Het verankeren van duurzaamheid 
in de verdienmodellen. Eigenlijk is men bezig om 
een duurzaam rendement voor de toekomst te cre-
eren. De bedrijven moeten over vijftig jaar ook nog 
bestaan, bij wijze van spreken.’ 

De Kamer: Terug naar dat harde werken. U hebt 
zelf twee kinderen, maar werkt fulltime en hebt 
behoorlijk carrière gemaakt. 
De Vries: ‘Om een vak in de vingers te hebben, moet 
je heel veel vlieguren maken. Ik heb het altijd ge-

weldig leuk gevonden om fulltime te werken. En dat 
zal ik altijd blijven doen. Voor mij is het de normaal-
ste zaak van de wereld. En voor ons dus ook. Mijn 
man ziet dat net zo. En we hebben altijd samen ons 
gezin gerund, tot aan vandaag. Dat is nooit een is-
sue geweest.’ 

De Kamer: Vaak voorkomende thematiek in de 
interviews: de wisselwerking tussen politiek en 
bedrijfsleven, of het gebrek daaraan.
De Vries: ‘De politiek en het bedrijfsleven zijn twee 
verschillende werelden. Met twee verschillende 
waarheden. Er worden verschillende talen gespro-
ken. De kunst, of je nu in de politiek zit of in het 
bedrijfsleven, is je te verdiepen in de positie van die 
ander om de verschillende talen te leren spreken. 
Met die kloof – soms is hij er, maar soms ook hele-
maal niet – moet je wat doen. Als politicus heb je er 
bijzonder veel aan om te weten wat er bij bedrijven 
gebeurt. Waar iets goed gaat qua beleid, qua wet-
geving, of niet. Als bedrijf is het belangrijk te weten 
hoe de politiek functioneert, hoe compromissen tot 
stand komen en wie het voor het zeggen heeft.’

De Kamer: Uit de interviews komt naar voren dat 
nogal wat bestuurders moeite hebben om politieke 
beslissingen te begrijpen. Dat is dus een kwestie 
van taal?
De Vries: ‘Ik zou het misschien iets anders duiden. 
Bestuurders zeggen: de politiek zou op een langere 
termijn moeten kunnen opereren. Wet- en regel-
geving veranderen snel. Daar zit iets in: de politiek 
is wel met de lange termijn bezig, maar heeft ook te 
maken met de waan van de dag. Dat lijkt elkaar wel 
eens te bijten. De vraag is of dat ook echt zo is. De-
mocratie is een ontzettend groot goed. Je hebt in 
een democratie nu eenmaal wisselende meerder-
heden en daar moet je mee om kunnen gaan: je 
hebt net als bij bedrijven een korte termijn en een 
lange termijn. Maar dat wordt door sommige be-
stuurders dus anders beleefd. Ik denk dat op het 
moment dat je je als bedrijf beter kunt inleven in 
de dynamiek van de politiek, je meer impact kunt 
hebben in Den Haag.’

De Kamer: Concreet, wat is dan die andere taal  
die managers moeten leren begrijpen?
De Vries: ‘Als je als bestuurder zegt dat ze er in Den 
Haag helemaal niets van begrijpen, dan zeg ik: wie 
zijn “ze”? Dat betekent eigenlijk dat je de mensen 
niet kent die relevant zijn voor jouw bedrijf of jouw 
sector. Dat geldt overigens omgekeerd ook.’

‘De leiders van 
nu zorgen 
dat ze deel 
uitmaken van 
een team 
professionals 
met 
verschillende 
competenties’
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De Kamer

De Kamer, een initiatief van Achmea, 
is een platform waar bestuurders 
en directieleden van Nederlandse 
bedrijven met elkaar ervaringen en 
kennis delen.

Op deze manier wil Achmea een 
bijdrage leveren aan het Nederlandse 
bedrijfsleven.

De Kamer organiseert diverse 
activiteiten rond thema’s waarvan 
bedrijven hebben aangegeven dat ze 
ertoe doen. 

Naast sessies, interviews en diverse 
publicaties verbindt De Kamer 
deelnemers via de website 
www.dekameronline.nl.
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De mensen  
van De Kamer

Marc Bijwaard is programma-
manager en ontwikkelaar van 
De Kamer. Hij werkt als business 
development manager bij Achmea.

Annelies Broers is event- 
manager van De Kamer namens 
Elsevier Media.

John Maassen is voorzitter 
directie Achmea Corporate 
Relations en voorzitter van het 
platform De Kamer.

Michiel Pieters is initiatiefnemer 
van De Kamer. Hij is lid van het 
directieteam van Achmea 
Corporate Relations. 

Roxanne Reebergen is project-
manager van De Kamer namens 
Elsevier Media.

Philip Willems is hoofdredacteur 
van De Kamer. Hij is werkzaam 
als hoofdredacteur bij 
Elsevier Media.
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McArthur, Neil 181
McDonald’s 128
McKinsey & Company 280, 281
Meer Mohr, Pauline van der 30-37
Mees & Hope 89, 90
Meijer 126-133
Melkert 25
Mercer Australia 152
Merkel, Angela 156
Michigan 234, 237
Microsoft 41, 262-269
Microsoft Cortana 264, 265
Microsoft Nederland 265, 268, 269
Microsoft Office 269
Microsoft West-Europa 262-269
Midden-Oosten 193
Midland 234, 237
Mierlo, Hans van 105
minister van Bestuurlijke Vernieuwing 
en Koninkrijksrelaties 105
minister van Buitenlandse Zaken 49, 50
minister van Economische Zaken 50, 58
minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie 49
minister van Financiën 17, 50, 216
minister van Infrastructuur en 
Milieu 194
minister voor Jeugd en Gezin 50
ministerie van Binnenlandse Zaken 105
ministerie van Buitenlandse Zaken 24, 
25
ministerie van Economische Zaken 16, 
17
ministerie van Financiën 16-18, 249, 
281, 285
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 201
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 205
Minute Maid 229
MIT 28
Molen, Hans van der 158-165
Mom, Coen 118-125
Multihouse 265
München 45
My Vodafone 292
My Vodafone App 292

N
Nadella, Satya 269
Napoleon Bonaparte 203
Nationaal Ballet 83
Nationaal Rijtuigmuseum 204
Natuurmonumenten 228
NautaDutilh 272-274
NAVO 32, 50, 146
Nedbank Retail 289
Nederlands Hervormde Kerk 42
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Nederlandse Aardolie Maatschappij 81, 
193
Nederlandse Opera 83
Nederlandse Organisatie voor  
toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek (TNO) 28
Nederlands-Indië 32, 42
Neeltje Jans 131
Nehru, Jawaharlal 116
Nestea 229
Net Promoter Score 124
New Orleans 176
New York 57, 89, 90, 132, 176
Newbury 293
Nhow Hotel 155
NIB Capital Asset Management 152, 153
Nickerie 112, 113
Nieuwegein 99
Nobelprijs 233
Nobelprijs voor de Vrede 289
Noord-Brabant 228
Noord-Holland 173
Noordwest-Europa 192
Nyenrode 145, 146, 161, 164

O
Obama, Barack 116, 164
Oegstgeest 49
Officier in de Orde van Oranje-Nassau 65
Olympische Spelen 248, 250
OneDrive 264
Oosterscheldekering 131
Oosterwijk, Jan Willem 37
Operatie Market Garden 107
Oracle 265
Orvelte 204
Oslo-akkoorden 49
Oss 225, 228
Overijssel 173
Oversteek, De 107
Oxford 34, 106

P
Papendal 243
Papendrecht 251, 253
Partij van de Arbeid (PvdA) 24, 25, 50, 
105, 240
Pemberton, John 224
Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
(PFZW) 152, 157
Persoonality 145
PGGM 150-157, 217
Philips  54-61, 122, 180, 248, 258, 280
Philips Benelux 54-61
Philips Healthcare 59
Philips, Anton 61
Philips, Frits 61
PiCompany 163
Pieters, Michiel 13, 299

PlantBottle® 226
Plastic Heroes 226
Polen 177
Polman, Paul 130, 194
Pompeï  89
Praxis 185
PricewaterhouseCoopers (PwC) 105
Procter & Gamble 225
Propertize 214-221
Pruisen 40, 45
PSV Eindhoven 61
PVV 50

Q
Quaker Oats 185

R
Rabobank 258
Radboud Universiteit 107
Rainforest Alliance 185
Randstad 177, 204, 260
RandstadRail-systeem 204
Redmond 269
Reebergen, Roxanne 299
Richie, Lionel 202
Riemsdijk, Joop van 144
Rijksuniversiteit Groningen 81, 201
Rijkswaterstaat 177
Rijn, Martin van 157
Rijnierse, Hans 62-69
Rijnmond 193
Rinsema, Theo 262-269
RoBen Partners 238-245
Robinson, Frank 224
Rochester 89
Roddick, Anita 90
Ronde van Ierland 96
Rotterdam 30-37, 68, 89, 97, 100, 137, 
153-155, 163, 165, 190-197, 204, 227, 228, 
235, 249, 260, 265-268
Rouvoet, André 50
Royal Air Force 136
Royal Dutch Shell 22-29, 32
Rusland 106

S
San Fernando Valley 113
Sanden, Piet van der 49
Sandy, orkaan 176
Saoedi-Arabië 280
Sarma 185
Sartre, Jean-Paul 88
Schettino, Francesco 218
Schiphol 25
’s-Gravendeel 129
Shell 32, 33, 81, 193, 196, 240, 258
Shell Nederland 22-29, 32, 193
Shell Technology Centre Amsterdam 27
Shuter, Rob 286-293

SHV 258
Siemens   38-45
Siemens Nederland 38-45
Siemens, Werner von 40, 45
Siertsema, Titia 78-85
Silicon Valley 100
Singapore 192
Singularity University 100
Sittard 48, 49
Skype 264, 290
Slag in de Javazee 32
Smart Delta Resources (SDR) 236
Smits, Hans 197
SNS Property Finance 216, 221
SNS Reaal 216, 221
Sociëteit De Witte 203
Sodexo 62-69
Sodexo Alliance 64, 65
Sodexo Benelux 64, 65, 69
Sodexo Nederland 62-69
Solex 146
Sonsbeekpark 123, 179
Spanje 114, 185, 189
Spannenburg 171
Sprite 225, 229
SRV 96
St. Jansdal Ziekenhuis 94-101
staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken 24, 25
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap 201
Standard Bank 289
Start 72, 73
Stichting Pensioenfonds Huisartsen 
(SPH) 152
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 105
Stopera 83
Stork   146, 246-253
Stork Plastics Machinery 145
Storm, Kees 220
Sundert, Wilma van 64, 65
Suriname 112, 113
Sweet Love (The Commodores) 202

T
Taylor, John 241
Technische Universiteit Eindhoven 225, 
281
Tele2 289
Telegraaf, de 140
TenCate, Koninklijke 145
Terneuzen 235
Tewarie, Kenaad 110-117
The Body Shop 90
The Coca-Cola Company 222-229
The Nature Conservancy 234
Thermosets 233
Thomas, Ken 261
Tiberias 89
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Register   T – Z

Timing 144, 149
TNO 28
TNT Express 32, 33, 254-261, 268
Tolstoj, Leo 256, 258
Tóth, Sylvia 137
Tour de France 96, 97
Touw, Ab van der 38-45
TSN Thuiszorg 145, 146, 149
Tweede Kamer 17, 25, 49, 50, 66, 82, 105, 
295
Tweede Kamerfractie 49
Tweede Kamerlid/-leden 49, 57, 104, 296
Tweede Maasvlakte 51, 194
Tweede Vaticaans Concilie 48
Tweede Wereldoorlog 42, 48, 107, 136, 
224, 268, 296
Twister-frieten 129
Twitter 225

U
Uitgeest 209
Uitvoeringsinstituut Werknemers-
verzekeringen (UWV) 198-205
UMC St. Radboud 107
UMC Utrecht 56, 98
Uneto  81
Uneto-VNI 78-85
Unigro 185
Unilever 129, 130, 132, 141, 194, 257, 
258, 260
Unirobe Meeùs Groep 118-125
Universiteit Leiden 41, 49, 89
Universiteit Utrecht 88, 241
Universiteit Wageningen 129, 177
Universiteit van Amsterdam (UvA) 97, 
113, 115
Universiteit van Tilburg 117
University of Cape Town 289
University of KwaZulu-Natal 289
University of Rochester 89
UPS 256, 260
Urk 43
Uruzgan 50
UTZ 185
Utrecht (stad) 56, 88, 89, 98, 125, 163, 
185, 217, 221, 241
Utrecht (provincie) 173
UWV 73, 198-205
Uyl, Joop den 24, 25

V
Van der Hoop Bankiers 274
Van der Valk 128
Van Gansewinkel 169
Van Hecke 64, 65
Van Hessen Casings 136
Van Ommeren, Koninklijke 249
Van Oord 52
Vaticaan, het 65

VDL Groep 52, 122
VDP Management Consultants 161
Vedior 257, 260
Veer, Jeroen van der 25
Veluwe 67, 72, 98, 179
Vendex KBB 185
Verenigd Koninkrijk (zie ook: 
Engeland) 193, 293
Verenigd Streekvervoer 
Westnederland 201
Verenigde Naties 257
Verenigde Staten 36, 48, 113, 116, 130, 
176, 184, 193, 201, 224, 228, 229, 234, 235, 
237, 258, 269, 273
Vereniging Hogescholen 102-109
Verhagen, Maxime 46-53
Verre Oosten 192, 193, 196
Verwaayen, Ben 238-245
Verwaayen, Robert 245
Vezeno 212
Vijverberg, Maarten 93
Vinci, Leonardo da 130
VION Food 112, 113, 117, 129
Virgin 148
Vitens 166-173
Vliet 106
VNI 81
Vodacom 289
Vodafone 286-293
Vodafone Nederland 286-293
Vodafone SmartPass 292
Vogelbescherming 228
Vollebregt, Sjoerd 246-253
Vondelpark 188
Voorburg 201
Vries, Bibi de 294-297
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 16, 17, 
25, 72, 73, 209
VVD 17, 50, 80, 81, 201, 295

W
Waal 106
Wageningen 129, 132, 177
Wagner, Gerrit 240
Wajong 200-205
WAO 200, 205
Warmond 250
Washington (staat) 269
Wassenaar 240
Wehkamp.nl 256
Welch, Jack 250, 258
Wereld Natuur Fonds 141
Westen 57
West-Europa 233, 262-269
Weston 126-133
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 82
Weyl 112, 114
Weyl Holding 113
WhatsApp 289, 290

WIA 200, 205
Wijffels, Herman 105, 258
Wilders, Geert 50
Willems, Philip 13, 299
Winkelman Van Hessen 134-141
Wintzen, Eckart 90, 137
Witte Kruis Zorgvervoer 105
Witteveen, Dirk 277
Women on Wings 172
World Economic Forum 288
World Food Programme 257
World Trade Center Amsterdam 219, 291
Wortel, Willy 177
WW 200, 201, 202, 205

X 
Xbox 264, 269

Y 
Yammer 265

Z
Zaandam 187
Zalm, Gerrit 14-21
Zandhuis, Jos 93
Zeeland 129, 236
Zeist 157, 211, 213
Zetten, Ronald van 182-189
Ziektewet 200, 205
Zilveren Kruis Achmea 208, 209, 213
Zilveren Olifant 137
Zoetermeer 53, 85
Zonderland, Epke 248
ZorgkaartNederland 98
Zorgwerk 145
Zuid-Afrika 288, 289
Zuid-Amerika 129
Zuidas 219
Zürich 232, 233
Zwitserland 89, 232, 233
Zwolle 173
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sGerrit Zalm
Dick Benschop
Pauline van der Meer Mohr
Ab van der Touw
Maxime Verhagen
Hans de Jong
Hans Rijnierse
Jurriën Koops
Titia Siertsema
Cateautje Hijmans van den Bergh
Albert Arp
Thom de Graaf
Kenaad Tewarie
Coen Mom
Bas Alblas
Ralph van Hessen
Hans Kroeze 
Else Bos
Hans van der Molen
Lieve Declercq
Gert Kroon
Ronald van Zetten
Allard Castelein
Bruno Bruins
Willem van Duin
Hans Copier
John Brands
Willem Huisman
Ben Verwaayen
Sjoerd Vollebregt
Tex Gunning
Theo Rinsema
Joanne Kellermann
Theodor Kockelkoren
Rob Shuter

Gesprekken 
met 

Nederlandse 
topbestuurders

Over de kracht van het 
Nederlandse bedrijfsleven, 

innovatie, onderwijs en leiderschap

De Kamer, een initiatief van Achmea, is een platform waar 
bestuurders en directieleden van Nederlandse bedrijven en 
andere instellingen met elkaar ervaringen en kennis delen.


