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Het is misschien wel een van de bekendste voorbeelden van exceptioneel leiderschap: de wijze waarop Ernest Shackle-

ton er tijdens zijn Endurance-expeditie in slaagde om na een schipbreuk, met beperkte middelen en onder de zwaarst 

denkbare omstandigheden, zijn hele bemanning uiteindelijk veilig thuis te krijgen. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat Shackleton voor veel managementauteurs een soort rolmodel is geworden en dat zijn leiderschapskenmerken uit 

en te na zijn onderzocht en beschreven. Ik noem er een paar. 

Shackleton wist wat hij wilde. Hij beschikte over een rotsvaste overtuiging en een legendarische onverzettelijkheid. 

Bekend geworden is zijn uitspraak ‘Difficulties are just things to overcome, after all.’ Hij was bovendien een rasopti-

mist. Zelfs als de situatie ogenschijnlijk volstrekt uitzichtloos was, ontwaarde hij licht aan het eind van de tunnel en 

sleepte hij zijn bemanning mee. Shackleton was flexibel en inventief. Pakte een scenario anders uit dan gepland, dan 

ontwikkelde hij een alternatief scenario. Zolang hij maar kwam waar hij wilde komen. 

Vaak wordt ook als leiderschapskwaliteit genoemd het feit dat Shackleton oprecht geïnteresseerd was in zijn beman-

ning. Hij stond niet boven, maar tussen zijn mannen, draaide mee in corvee- en schrobroosters, at hetzelfde voedsel in 

dezelfde ruimte. Teambuilding avant la lettre, kortom. En over teams gesproken: Shackleton selecteerde zijn bemanning 

nauwgezet, op basis van individuele kwaliteiten. Zelf schijnt hij gezegd te hebben dat juist dankzij die verborgen kwa-

liteiten van zijn bemanning iedereen de mislukte expeditie heeft overleefd.

Maar voor mij persoonlijk had deze expeditieleider één kwaliteit die boven alles uitsteeg: Shackleton luisterde naar 

zijn mannen. Hij creëerde een klimaat waar inspraak regel was en behoedde zich mede hierdoor voor een verlies aan 

realiteitszin. Dit element blijft vaak onderbelicht als er over leiderschap wordt gesproken, maar voor mij is het de 

essentie. Leiderschap is ook en vooral op het juiste moment een stap terug zetten, kijken, luisteren, observeren en ana-

lyseren – om op basis daarvan een visie te ontwikkelen die recht doet aan ieders inbreng. 

Als nieuwe CEO van NPM Capital ben ik nog volop bezig met het bezoeken van onze participaties. Wij als investeerder 

zullen proberen ‘onze’ bedrijven in de geest van Shackleton te blijven ondersteunen: door te luisteren, te inspireren en 

actief en betrokken mee te denken over de beste weg om de gewenste doelen te bereiken. 

Namens het investment team van NPM Capital, 

Kees Arends

Echte leiders luisteren

Maak kennis met NPM Capital via  
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De legitimiteit
     van de macht

Over het begrip leiderschap zijn vele 

strekkende meters boeken volgeschreven 

– en niet door de minsten. En wie twijfelt 

aan zijn of haar leiderschapskwaliteiten 

kan kiezen uit vele tientallen trainingen 

en cursussen. Tegelijkertijd blijft het 

begrip in veel opzichten ‘ongrijpbaar’. 

Wat maakt iemand tot een ‘leider’ en hoe 

vertaalt zich dat in de dagelijkse routine 

van het aansturen van een onderneming? 

Een tafelgesprek met vier CEO’s over de 

zekerheden en de dilemma’s van de 

moderne leidinggevende.  

Thema Leiderschap
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Voor mij is een leider 

in de eerste plaats een 

doener die dromen 

realiseert

Het is koud in de Metaal Kathedraal. 

Stervenskoud. Maar het decor maakt veel 

goed. Op de bovenverdieping van deze tot 

culturele broedplaats omgebouwde neo-

gotische kerk, uitkijkend over de Utrecht-

se weilanden, waant iedereen zich even 

in een sprookjeswereld. Eerder deed deze 

ooit geheiligde plek dienst als fabricage-

hal voor zijspanmotoren. Vandaag biedt 

hij plaats aan vier chief executives van 

NPM-participaties: mannen die niet in 

de zijspan zitten, maar juist op de driver's 

seat. Rond de tafel zitten Goof Hamers 

van Vanderlande Industries, Eddie Per-

dok van Kramp, Timo Hoogeboom van 

HAK en Bart Bakker van Royaan (zie ook 

kaders). Onder leiding van oud NRC-

journalist Max Christern bespreken zij 

aan de hand van drie thema’s wat lei-

derschap voor hen is en hoe zij dit in de 

praktijk brengen. 

Thema 1: Leider of manager?

De TED Talk van Simon Sinek over de Why 

van een organisatie is in relatief korte tijd 

een klassieker geworden op internet. Onder-

nemingen moeten een helder beeld hebben 

van het Waarom, zegt Sinek. Ofwel: waarom 

zijn we in deze business? Waarom doen we 

eigenlijk wat we doen? Het bepalen van de 

Why ziet Sinek als een typische  taak van 

een leider: hij is het die een inspirerende 

marsroute moet uitzetten en daarop moet 

blijven sturen. Managers daarentegen zijn er 

om het beleid daadwerkelijk uit te voeren, 

om de What en de How in te vullen. Hoe 

aantrekkelijk dit concept ook is: kunnen 

leiderschap en management skills in praktijk 

los van elkaar gezien worden? Zo nee: 

leidt dit dan tot bepaalde spanningen en 

dilemma’s? En zo ja: hoe krijg je beide 

rollen in balans? 

Als meest senior leidinggevende bijt Goof 

Hamers het spits af. Hij zegt zichzelf wel 

degelijk in de eerste plaats als een leider te 

zien, “in de zin dat ik degene ben die de 

lijnen uitzet die we volgen als onderneming. 

En ik verzamel managers om me heen die 

ervoor zorgen dat we met z’n allen die stip 

aan de horizon gaan bereiken. Maar soms 

moet ik domweg ook zelf als manager aan 

de bak, want weten waar je naartoe wilt is 

mooi, maar het draait uiteindelijk wel om 

de executie, om het organiseren. Misschien 

moet ik zeggen: ik ben een manager die 

beseft dat hij soms als leider een andere rol 

moet spelen. Voor mij is dat geen spannings-

veld: ik ben graag met concrete dingen 

bezig en ik wil dromen en doen niet van 

elkaar scheiden. Voor mij is een leider in de 

eerste plaats een doener die dromen reali-

seert. Maar dan moet je wel dromen hébben 

en ze kunnen formuleren en vooral com-

municeren. Dat laatste is wezenlijk. Ik heb in 

alle banen die ik hiervoor heb gehad altijd 

heel snel vastgesteld: wat is de strategie, wat 

is de visie, welke kant moet het op? En dat 

blijf je dan vervolgens heel lang herhalen.”

Volgens Hamers is het juist die combina-

tie van dromen en doen die zorgt voor de 

noodzakelijke ‘legitimiteit van de macht’ 

van een leider. Hij zegt: “Het werkt niet als 

je als CEO alleen maar mooie vergezichten 

staat te schilderen en je verder verstopt op je 

werkkamer. Ik heb me altijd met echt grote 

projecten persoonlijk bemoeid: niet dat ik 

de contracten uitonderhandel, maar ik praat 

wel met de klant zodat ik weet wat er in de 

markt speelt. Dat is nodig voor je street cre-

dibility in de onderneming omdat je mana-

gers dan zeggen: ‘hij heeft in ieder geval zijn 

best gedaan om zich erin te verdiepen, in 

plaats van een consultant in te huren of er 

een boekje over te lezen’.”

Volgens Bart Bakker zijn de omvang van 

de onderneming en de ontwikkelingsfase 

waarin deze zich bevindt erg bepalend voor 

de invulling van het leiderschap. Royaan 

wordt weliswaar door de markt gezien als 

één bedrijf, maar is als uit fusies ontstane 

organisatie intern nog volop bezig om alle 

historische ‘bloedgroepen’ en bedrijfscultu-

ren tot één geheel te smeden, aldus Bakker. 

“Daar wordt het dilemma leiderschap/ 

management heel concreet. Ik kan het me 

helemaal niet veroorloven om het één of het 

ander te doen: ik moet het allebei doen. En 

ik kan het me dus ook niet veroorloven om 

alleen maar mooie verhalen te vertellen, 

want dan gebeurt er echt helemaal niks. Je 

zet gewoon je poten in de klei en je gaat 

meewerken, meeduwen. Dat zie ik als de 

enige juiste keuze.” 

Kernwaarden bewaken

Volgens Timo Hoogeboom heeft HAK als 

familiebedrijf altijd een sterke Why als dri-

ver gehad: het verbouwen en verwaarden 

van lokaal geteelde groenten. “Vervolgens 

is HAK in relatief korte tijd drie keer van 

Thema Leiderschap
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het minst te worstelen met de scheiding 

tussen leiderschap en management. Hij 

zegt nog steeds heel veel van de roots en de 

kernwaarden van de onderneming terug te 

zien in de huidige onderneming. Perdok: 

“Dat is wat je bewaakt, maar wat anderzijds 

ook zo’n lange historie heeft dat het zich-

zelf als het ware bewaakt. Het is een DNA 

geworden, het zit in onze genen. Wat niet 

wegneemt dat goed management in onze 

business een van de belangrijkste randvoor-

waarden voor succes is. Onze markt biedt 

veel groeimogelijkheden en we hebben de 

financiële middelen om te investeren, maar 

als je onvoldoende managementcapaciteit 

ontwikkeld hebt, is dát de belangrijkste fac-

tor die de groei tegenhoudt.”

Thema 2: Een echte leider verduurzaamt 

de business

Voor NPM is een participatie waar geen 

goed doordacht duurzaamheidsbeleid 

wordt gevoerd inmiddels een liability, een 

risico. Wat betekent deze overtuiging van de 

investeerder voor een leidinggevende van 

een participatie? Is een leider iemand die 

verduurzaming van de business per definitie 

op het netvlies heeft? 

Opnieuw is het Hamers die het voortouw 

Je moet de organisatie 

zien uit te dagen om 

hetzelfde vanuit een 

heel ander oogpunt 

te ontwerpen – en 

plotseling blijk je veel 

minder energie te ver-

bruiken en veel minder 

afval te produceren

eigenaar gewisseld, en dan zie je die Why 

toch wat verwateren: er werden beslissin-

gen genomen die de onderneming deden 

wegdrijven van haar kernwaarden”, zegt 

Hoogeboom. “Toen ik binnenkwam was 

dat een mooi moment om die weer op te 

poetsen. En het mooie is dat we de Why 

eigenlijk helemaal niet veranderd hebben 

ten opzichte van wat Hendrikus Hak in 

1952 verwoord had. Daar zat heel veel rijk-

dom in. Mijn leiderschapsrol is dat ik in de 

praktijk de bewaker ben van die Why, omdat 

er iedere dag wel iets gebeurt wat een goede 

reden zou kunnen zijn om die los te laten. 

Neem bijvoorbeeld de bonenoogst: die kan 

een jaar heel erg tegenvallen, omdat het 

bijvoorbeeld veel te nat is geweest. Dan zou-

den wij ook goedkopere bonen uit China 

kunnen halen. Maar als je naar onze Why 

kijkt, dan moet je toch leiderschap durven 

tonen en zeggen: ‘HAK haalt altijd groente 

van dichtbij. Dat doen we dus niet.’ Verder 

zijn we een klein merk maar tegelijkertijd 

een klein bedrijf. Wij doen het hele traject, 

van het zaaizaad tot het product aan tafel, 

met maar 150 medewerkers. Dat houdt dus 

in dat ik ook gewoon hands-on manager ben. 

Wat ik overigens met heel veel plezier doe.”

Eddie Perdok lijkt als nazaat van de oor-

spronkelijke oprichter van de onderneming 

neemt. Hij zegt: “Ik heb daar niet veel 

aanmoediging voor nodig, want voor 

mij betekent duurzaamheid ook dat mijn 

kinderen straks in een fatsoenlijke wereld 

kunnen leven. Toen ik nog bij Fokker zat, 

heette duurzaamheid nog ‘milieu’, en dat 

werd gezien als een kostenpost waar je zo 

weinig mogelijk aan moest uitgeven. Ik denk 

dat we de afgelopen jaren wel een transitie 

gezien hebben waarin duidelijk is geworden 

dat duurzaam ondernemen ook gewoon 

goede business is. In leiderschapstermen is 

het belangrijkste dat je dat containerbegrip 

‘duurzaamheid’ in je organisatie vertaalt naar 

iets waar management en medewerkers wat 

mee kunnen. Je moet de organisatie zien 

uit te dagen om hetzelfde vanuit een heel 

ander oogpunt te ontwerpen – en plotseling 

blijk je veel minder energie te verbruiken en 

veel minder afval te produceren. Als je gaat 

denken in termen van total cost of owner-

ship ga je naar hele andere oplossingen toe. 

Ik zie het echt als mijn taak om te zorgen 

dat verduurzamingsinitiatieven gestimuleerd 

worden en dat mensen daarvoor beloond 

worden. En aandacht is vaak al een grotere 

beloning dan we allemaal denken.”

Perdok zegt door NPM vooral uitgedaagd 

te zijn om veel bewuster te communiceren 

over de duurzaamheidsstrategie – niet zozeer 

Timo Hoogeboom Sinds sep-
tember 2012 CEO van HAK. 
Was hiervoor directeur van Mars 
Nederland. Ziet als grootste 
valkuil voor leiders dingen blijven 
doen omdat ze nu eenmaal altijd 
zo gedaan zijn. Belangrijk jonge 
mensen aannemen die nog niet 
elders gewerkt hebben. “Die 
durven nog dingen te roepen en 
dat werkt heel verfrissend. Die 
kennen die dodelijke zin nog 
niet: ‘Dat hebben we al een keer 
geprobeerd’.” Drive “Het bedrijf 
beter achterlaten dan ik het heb 
aangetroffen.”
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om die as such te versterken. “Kom ik weer 

even terug op dat DNA: het is bij ons al 

een manier van denken en doen. Kijk, wij 

runnen een relatief eenvoudige business: 

we kopen onderdelen in, slaan ze op en 

distribueren ze naar onze klanten. Zo’n 

proces kun je maar tot op zekere hoogte 

verduurzamen. Maar toch even een aardige 

anekdote: de oprichter van de onderneming 

bedacht al dat het slim was om het verpak-

kingsmateriaal van de inkomende goederen 

niet weg te gooien, maar te hergebruiken 

voor de uitgaande goederen. Tegenwoordig 

gebruiken we helemaal geen verpakkings-

materiaal meer, omdat we de onderdelen 

versturen in kunststof Kramp-bakken, die 

bij de volgende levering weer retour wor-

den genomen. Dat soort oplossingen zit in 

de cultuur van Kramp, maar we zetten het 

nu wel meer actief in, in de communicatie 

met klanten en leveranciers.” 

Moreel richtsnoer

In de voedingsindustrie is verduurzaming 

een dermate hot issue dat Royaan het 

zich niet kan permitteren om hierin geen 

stappen te zetten zegt Bakker. “Grote afne-

mers willen gewoon weten hoe je omgaat 

met afvalwaterscheiding, restverwerking, 

recycling van karton, vetscheiding, noem 

maar op. En ze kijken ook steeds vaker naar 

de keten, je toeleveranciers. In die zin ben 

ik comfortabel met de koerswijziging die 

wij hebben ingezet door alleen nog maar 

producten te maken die we aan onze eigen 

kinderen durven te geven. Dat is een moreel 

richtsnoer, een echte Why, voor onze 

bedrijfsvoering. En dan is een investeerder 

als NPM natuurlijk heel welkom, omdat die 

ziet dat we het fundament onder het bedrijf 

repareren en dat dat niet in een jaartje goed 

gaat komen. Dat kost tijd. Maar we moeten 

het doen, anders zijn we over een paar jaar 

out of business, daarvan ben ik overtuigd. 

So far voor het leiderschapsstuk, want 

tegelijkertijd heb ik te maken met schaal 

en complexiteit. Ik opereer niet vanuit een 

greenfield-situatie waarin ik alles in één keer 

goed kan neerzetten. Het moet vanuit de 

status quo, en dan is het met de financiële 

ratio’s waar je per kwartaal aan moet vol-

doen toch een stuk lastiger manoeuvreren.”

Verduurzaming hoeft trouwens niet per 

definitie complex te zijn, zegt Bakker. Zo 

heeft Royaan onlangs een overeenkomst 

gesloten met de Stichting Lakenvelder, die 

zich inzet voor het behoud van het traditio-

nele zestiende-eeuwse Lakenvelder koeien-

ras. Bakker: “Wij gaan dat vlees verwaarden 

en daarmee ontstaat er voor de fokkers een 

duurzaam businessmodel. Zoiets geeft in 

mijn bedrijf enorm veel positieve energie, 

dat had ik echt niet kunnen bedenken. Daar 

We maken alleen nog maar producten die we 

aan onze kinderen durven geven

Eddie Perdok CEO Kramp. 
Kleinzoon van de oprichter van 
‘Firma E.J. Perdok en Zoon’, die 
in 2000 fuseerde met branche-
genoot Kramp. Ziet als grootste 
valkuil voor leiders “Inside-out- 
denken. Te veel intern gericht zijn 
en te weinig luisteren naar stake-
holders, vooral naar klanten. Ik 
ben een groot voorstander van het 
betrekken van klanten bij nieuwe 
concepten en innovaties.” 
Drive “De onderneming en mensen 
doorontwikkelen/laten groeien en 
gezond een volgende generatie in 
loodsen.”   
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loop je dan tegenaan, vanuit ‘het goede 

doen’, en ik weet zeker dat we daar een 

klant bij vinden die zegt: ‘Kijk, met dát ver-

haal kan ik wat’.”

Hoogeboom voegt daaraan toe dat bedrij-

ven als HAK keuzes moeten maken. Hij 

vertelt: “Ik was laatst bij een presentatie 

door Greenpeace-directeur Sylvia Borren. 

Zij vertelde dat ze 400 projecten tegelijk 

managen. Na afloop kwam ik met haar in 

gesprek en ze vroeg me: wat kunnen jullie 

nog meer doen? Ik noemde drie speerpun-

ten uit ons MVO-beleid en ze zei dat ze dat 

niet genoeg vond. Toen heb ik gezegd: bij 

HAK willen we dingen doen waar we een 

verschil kunnen maken. Als we resultaat wil-

len behalen zullen we dus moeten focussen 

op vijf dingen. Veel meer gaat ten koste van 

het resultaat. Duurzaamheid is ook focussen 

op waar je het verschil echt kunt maken.”

Thema 3: CFO’s for president?

Ongetwijfeld is er een link met de financiële 

crisis, maar feit is dat er de laatste tijd meer 

dan ooit financiële mensen de hoogste baas 

zijn geworden. Dat geeft de buitenwacht 

vaak een kortstondig gevoel van veiligheid 

- de boeken zijn onder controle! - maar 

uiteindelijk is het niet goed voor een bedrijf. 

De focus komt te veel op alleen resultaat te 

liggen en te weinig op de nieuwe ideeën en 

talenten die nodig zijn om een bedrijf klaar 

te stomen voor een nieuwe toekomst. 

Als er iets nodig is voor bedrijven om uit 

de crisis te komen en zich klaar te maken 

voor een nieuwe tijd, dan zijn dat creativi-

teit en innovatie. De moderne leider is een 

invoelende en dienende generalist en geen 

(financieel) specialist. 

Bakker zegt zeker te merken dat de financië- 

le discipline belangrijker is geworden. Dat 

heeft mede de keuze voor de huidige CFO 

van de onderneming - Marcel de Backer 

- bepaald. “We wilden een ervaren kracht 

met private-equityervaring. Iemand die 

meebouwt vanuit zijn eigen discipline. Dat 

is nodig, want er staat veel druk op de busi-

ness. We managen ook meer op cash dan op 

reported winst … we kijken gewoon naar 

de bank – daar gaat het uiteindelijk om.” 

Maar Bakker ziet zijn CFO desalniette-

min als complementair – de leider versus 

de financieel manager. “We hebben daar 

aardige discussies over”, zegt Bakker. “Dan 

zeg ik: ‘Deze industrie moet terug naar het 

plezier, naar de delicatesse, snacken moet 

weer iets worden waar je je niet voor hoeft 

te schamen.’ Krijg ik als antwoord: ‘Ja, maar 

investeren is kansloos want de markt zakt 

tien procent.’ Dan moet ik hard lachen, 

want op die manier komen we nooit uit het 

putje. Dus de mix in de top is van belang, 

maar ik ben er zelf geen voorstander van 

om heel financieel georiënteerde mensen de 

eindverantwoordelijkheid te geven. Je gaat 

dan vooral het bestaande zitten managen.”

Bij Vanderlande heeft de CFO een belang-

rijke stem in het kapittel – “en dat is maar 

goed ook”, zegt Hamers. “Vergeet niet dat 

een goeie CFO een enorme enabler is om 

de business verder te brengen. Al is het 

alleen maar door inzichtelijk te maken wat 

er gebeurt, waar je je geld verdient en waar 

niet, enzovoort. Als hij dat goed managet, 

hoef ik me daar geen zorgen om te maken.” 

Dat neemt niet weg dat ook Hamers CFO’s 

doorgaans ongeschikt vindt om een leiders-

rol in te vullen. “Ik denk dat je in CEO-

posities iemand moet hebben die meerdere 

disciplines in een bedrijf gezien heeft. CFO’s 

zijn bijna per definitie monospecialisten, 

die studeren accountancy, gaan vervolgens 

bij KPMG werken en na drie jaar dan bij 

een bedrijf echt aan het werk om door te 

groeien in de financiële kolom. Dan zit je 

wel hoog, maar de basis is smal. Te smal om 

goed leiding te geven.”

Elkaar scherp houden

Ook bij Kramp zijn CEO en CFO ‘in hoge 

mate complementair’ aan elkaar, zegt Per-

dok. “Onze CFO, Hans Scholten, voldoet 

volledig aan het beeld dat Goof zojuist 

We managen meer op cash dan op 

reported winst – daar gaat het om

Govert Hamers CEO Vanderlande. 
Werkte hiervoor onder meer bij 
IHC Merwede, Fokker en ASML. 
Ziet als grootste valkuil voor leiders 
de aansluiting missen met de jon-
gere generatie. “Ik ben van een 
andere generatie dan de mensen 
waar ik leiding aan geef. Dus ik 
moet ervoor uitkijken dat ik wat 
ik goed vind als enige waarheid 
ga neerzetten voor mensen die 
misschien heel anders denken.” 
Belangrijk aandacht en budget 
voor baanbrekend onderzoek. 
Drive “Ik zou Vanderlande graag 
achterlaten als een trendsetter, een 
echte disruptive innovator.”
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schetste: het is een super-CFO. Zo'n super- 

CFO heb je gewoon nodig in een bedrijf. 

Mensen die ervoor zorgen dat je financiële 

huishouding goed op orde is, zodat je als 

bedrijf ‘in control’ bent. Andersom heb je 

iemand nodig die weet waar de onderne-

ming naartoe moet, die breed communi-

ceert over missie, visie en strategie. Wij, 

Hans en ik, sparren bijna dagelijks met 

elkaar, houden elkaar scherp. Als ik hem 

niet had gehad, waren we vast in een aantal 

valkuilen gestapt waarvoor hij me gewaar-

schuwd heeft. Maar als Hans CEO was 

geweest, waren we waarschijnlijk de laatste 

tien jaar niet in omvang verdrievoudigd. De 

balans is gewoon bijzonder belangrijk.”

Ook Hoogeboom benadrukt de rol van de 

CFO als enabler. Hij zegt: “Als je een lan-

getermijnstrategie wilt volgen, maar op de 

korte termijn een cashprobleem hebt of een 

financiering in de default, dan kun je niks. 

Zeker in het huidige economische klimaat 

is het een reëel gevaar dat financials je busi-

ness kunnen killen, omdat je nu eenmaal in 

het korset van een lening zit en je op korte 

termijn dingen zou moeten doen die voor 

je strategie helemaal niet goed zijn. Een 

goede CFO is dan geen overbodige luxe. 

En natuurlijk ook een aandeelhouder die er 

voor een lange termijn in zit.”

Hamers: “Klopt helemaal. Ik zie in ieder 

geval heel veel ongelukken gebeuren met 

bedrijven die eigendom zijn van private 

equity, want die doen in een crisissituatie 

alleen maar de verkeerde dingen. En daar-

voor hebben ze overigens ook al vaak de 

verkeerde dingen gedaan, door te weinig te 

investeren in productontwikkeling. Vander-

lande heeft in de crisis juist geïnvesteerd in 

productontwikkeling en kijk: we groeien 

nu weer heel erg hard. In plaats van mensen 

te ontslaan - wat logisch was geweest - zijn 

er heel veel mensen aan de slag gegaan met 

productontwikkeling. Dat brengt ons nu in 

een positie dat we veel betere producten 

hebben dan onze concurrenten. De meeste 

van onze concurrenten zijn de afgelopen 

vijftien jaar door drie private-equityrondjes 

gegaan. Dat is een tijd goed gegaan toen de 

bomen nog tot in de hemel groeiden, toen 

kon je makkelijk geld verdienen met al die 

hefbomen. Maar nu het moeilijk wordt moet 

er een echte kapitein aan het roer staan.”

Bakker: “Ik herken heel erg wat je zegt. 

Onze resultaten staan op de korte termijn 

onder druk, maar we hebben toch met 

elkaar op de korte termijn gekozen voor een 

verduurzamingsstrategie. En wij investeren 

met hulp van NPM nu veel geld in product-

ontwikkeling, om in deze categorie ook 

snacks te brengen die in de oven superkro-

kant worden. Dat is een nieuwe, innovatieve 

technologie, en daarin investeren is feitelijk 

anticyclisch. Een kortetermijninvesteerder 

had waarschijnlijk gezegd: alle kosten eruit, 

resultaten oppoetsen. NPM zegt: bouw nou 

maar een goed bedrijf, dan komt het resul-

taat vanzelf.”

In plaats van mensen 

te ontslaan, zijn er heel 

veel mensen aan de 

slag gegaan met 

productontwikkeling

Bart Bakker CEO Royaan. 
Werkte eerder voor Baarsma Wine 
Group, Honig, Kellogg’s, Cadbury 
Schweppes en Coca-Cola. Ziet als
grootste valkuil voor leiders te veel 
leunen op ervaring. “Ervaring 
wordt in het bedrijfsleven tegelij-
kertijd duur betaald én overschat. 
Soms kun je beter een paar jonge 
honden binnenhalen, die lossen het 
probleem sneller op dan gepokte 
en gemazelde managers. Want 
die zijn heel moeilijk van hun eigen 
ideeën af te brengen.” Belangrijk 
niet denken dat de beste oplossin-
gen per definitie ingewikkeld zijn. 
Drive “Ik werk vanuit de overtui-
ging dat kwaliteit zich uiteindelijk 
uitbetaalt. Gewoon steeds de goede 
dingen goed blijven doen.”

Praat mee over leiderschap via 
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Onlangs las ik Leading from the Emerging Future 
van Otto Scharmer en Katrin Kaufer. Een 
prachtig en zeer goed doordacht boek en 
een aanrader voor iedere leider die vanuit 
zijn of haar rol een bijdrage wil leveren 
aan een betere wereld. 

De centrale aanname in dit intrigerende boek is dat 

‘vorm volgt uit bewustzijn’. Dat wil zeggen dat het 

niveau van bewustzijn van een mens, een groep mensen 

of de samenleving in zijn totaliteit, bepalend is voor de 

wijze waarop een economie wordt vormgegeven. De 

auteurs beschrijven een aantal evoluerende economische 

bewustzijnsniveaus: van gesloten gemeenschapsdenken, 

via mercantilisme en het egocentrisch vrijemarktdenken 

(ego-systems) naar stakeholdergedreven management  

en uiteindelijk een open systeem gericht op een hande-

len vanuit een inclusief en holistisch gezichtspunt (eco-

systems). 

Op dit moment bevinden we ons nog op het niveau waar 

het ego-centrisch vrijemarktmarktdenken domineert. 

Kenmerkend voor dit denken is dat het resulteert in 

allerlei sociaaleconomische en ecologische ontkoppe-

lingen (‘disconnects’). Je zou kunnen zeggen dat er 

wordt gewerkt met businessmodellen die an sich finan-

cieel winstgevend en houdbaar kunnen zijn, maar dat 

enkel omdat ze bepaalde negatieve externe effecten niet 

op de balans meenemen. Denk aan vervuiling, schaarste, 

armoede  en ongelijkheid, maar ook aan de negatieve 

gevolgen van individualisering en verlies van zingeving. 

De hieruit voortgevloeide crises kunnen niet vanuit de 

denkpatronen waar ze uit zijn voortgekomen opge-

lost worden (vrij naar Einstein). Otto Scharmer en 

Katrin Kaufer wijzen de lezer echter op een weg om de 

‘disconnects’ van onze tijd op een hoger niveau weer 

te verbinden vanuit een helder inzicht op het totaal, 

oftewel het algemeen belang. Dat klinkt wellicht als oude 

wijn in nieuwe zakken, handelen vanuit het algemeen 

belang, en dat is het misschien ook wel een beetje. Het 

boek maakt echter de noodzaak en het momentum van 

een transitie naar een volgend bewustzijnniveau op een 

verbluffende wijze duidelijk.

Scharmer en Kaufer maken ook heel duidelijk wat 

voor soort leiderschap hiervoor nodig is. De leider 

van morgen is in staat om op alle niveaus een ‘eco-

systeem bewustzijn’ te ontwikkelen, dat wil zeggen 

een diep bewustzijn van onderlinge verbondenheid 

(interdependency) van alles en van eenheid (‘acting 

from the whole’). ‘Prachtig’, zult u wellicht denken. 

‘Zo kunnen we de wereld redden ... Maar wat moet ik 

hier nu mee? Ik zit vast aan mijn supply chain, die wil 

niet bewegen. Zij moeten de eerste stap maar maken. 

Als ik het doe, dan kan ik de EBITDA voorlopig wel op 

mijn buik schrijven. En wat dacht je van de NMa, die 

blokkeert iedere vorm van samenwerking.’

En dat is nu precies waar Scharmer voor waarschuwt: 

vooringenomenheid (‘voice of judgement’), cynisme 

en de angst om los te laten. Ik zou adviseren: ga eens 

een flink stuk alleen wandelen, dat deden grote denkers 

ook. Luister eens naar een prachtig gecomponeerd 

stuk muziek. Loop naar buiten in de stad en kijk wat 

er gebeurt. Praat met je stakeholders. Zoek je innerlijke 

drijfveer. En dan, ‘act from an instance’. Begin gewoon! 

Bas Maassen
zelfstandig 
ondernemer en 
commissaris bij 
de NPM-partici-
paties Vander-
lande Industries 
en NL Healthcare

Opinie Kom meer te weten over het werk van Scharmer via 

De leider van morgen is in staat een ‘eco-systeem bewustzijn’ te ontwikkelen

Leading from the Emerging Future:
van een ego-system to eco-system economie



Nieuwe 
werkvormen 

in de zorg 

Innovatie
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In de zorg wordt druk geëxperimen-
teerd met zelfsturende teams en aan-

verwante concepten. Aanvankelijk waren  
de reacties afhoudend: wéér een  

managementhype. Inmiddels krijgen 
deze nieuwe werkvormen in de dage-

lijkse praktijk voet aan de grond.  
Cliënten en professionals zijn enthousiast.  

En dat binnen de financiële kaders.

Minder 
spreadsheets, 
meer plezier
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“Je ene hand moet je voor je mond houden en op je andere hand 

moet je gaan zitten”, zegt Pieter de Kroon, bestuursvoorzitter van 

Vanboeijen, een instelling voor verstandelijk gehandicapten. De 

ongebruikelijke houding die De Kroon beschrijft, is de pose die 

een manager moet aannemen als hij echt meer ruimte wil geven 

aan zorgmedewerkers, de cliënten en hun familie.

De Kroon heeft hiermee veel ervaring. Hij heeft het concept Regie 

op Locatie (ROL) ontwikkeld en inmiddels ingevoerd bij zo’n 

honderd teams. ROL is een op de Japanse Lean-principes geba-

seerde manier van kijken, denken en doen, waarbij zelfstandig 

opererende teams leren om knelpunten op te sporen in hun werk, 

deze diepgaand te analyseren en vervolgens op te lossen. Voor dit 

pionierswerk werd De Kroon door het Nederlands Netwerk voor 

Kwaliteitsmanagement uitgeroepen tot Business Improvement 

Manager 2013.

De opkomst van zelfsturende teams in de wijkzorg en ROL bij 

de gehandicaptenzorg is een reactie op de klacht dat zorgme-

dewerkers worden gekneveld door gedetailleerde regelgeving 

en managers die enkel sturen op financiële doelen. “Het 

Tayloriaanse systeem om taken op te knippen zoals in 

een fabriek, is in de zorg te ver doorgeschoten”, con-

stateert Cris Zomerdijk, associate partner bij Holland 

Consultancy Group. “Zorgprofessionals ervaren dat 

als wantrouwen en hebben steeds minder plezier in 

hun werk. Meer en meer tijd gaat op aan het invullen 

van formulieren, zodat er minder tijd overblijft voor de 

patiënten. Dat leidt tot een relatief hoog ziekteverzuim en 

veel verloop in de zorg.” 

Zomerdijk kan het weten: hij is nauw betrokken bij de invoering 

van zelfsturende teams in de zorg en bij andere dienstverleners. 

Hij publiceerde ook het boek De ondernemende professional over dit 

onderwerp. Gevolg van deze ontwikkeling is dat de zorg duur-

der is geworden terwijl de kwaliteit niet is gestegen of zelfs is 

gedaald, zegt Zomerdijk. “Die trend kun je alleen doorbreken als je 

zaken echt op een andere manier durft aan te pakken. Cosmetische 

veranderingen, zoals medewerkers alleen meer zeggenschap geven 

over roosters, werken niet.” De zorgconsultant is ervan overtuigd 

dat ruimte geven aan vakmanschap en het centraal stellen van de 

relatie tussen cliënt en professional leidt tot betere resultaten. Maar: 

“Helaas draait het in de zorg nog veel om regels en procedures.”

De goede dingen doen

De uitgangspunten van ROL ogen bedrieglijk simpel: leuker werk, 

tevreden cliënten en een financieel gezonde context. “Ook ik was in 

het begin sceptisch. Er zijn veel managementhypes”, zegt De Kroon. 

“Van belang is dat een team echt de mogelijkheid krijgt zijn eigen 

werk te organiseren. Het gaat om de samenwerking tussen zorgme-

dewerkers, cliënten en hun familie binnen ‘hun’ onderneming.”

Zoals gezegd past Vanboeijen hierbij het concept Lean toe: niet 

alleen de dingen goed doen, maar ook (en slechts) de goede dingen 

doen. De Kroon: “Bij alle werkzaamheden is de centrale vraag: wat 

is hiervan de toegevoegde waarde voor de cliënt? Hierdoor ga je 

op een andere manier kijken naar je dagelijkse bezigheden. Je gaat 

je afvragen welke werkzaamheden leiden tot een beter leven van je 

cliënten. Dat is iets anders dan een takenlijst afvinken.”

Bij de invoering van ROL houdt de mana-

ger zich enerzijds afzijdig, maar moet hij 

anderzijds de randvoorwaarden schep-

pen zodat een team kan werken aan 

zijn verbeterpunten. “Dat is niet 

Innovatie

Je gaat je afvragen welke 
werkzaamheden leiden tot een 

beter leven voor je cliënten
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makkelijk voor managers. Die zijn gewend 

met oplossingen te komen. Het liefst oplos-

singen die ze kunnen controleren”, aldus 

De Kroon.

Volgens De Kroon is een groot voordeel van 

ROL dat problemen niet blijven doorsud-

deren, maar worden aangepakt. “Als er 

een manager is, verwachten teamleden dat 

de leidinggevende de problemen wel gaat 

oplossen. Die baas kun je ook de schuld 

geven als de problemen blijven bestaan. 

In de nieuwe situatie ben je gedwongen 

met collega’s en cliënten een oplossing te 

bedenken. Het is elke keer weer verbazend 

welke oplossingen teams bedenken. Daar 

zou je als manager nooit opkomen.”

Busje

Afspraken die teams onderling maken zijn 

duurzamer dan maatregelen opgelegd door 

het management. “Horizontale sturing werkt 

beter dan verticale sturing”, zegt Zomerdijk. 

“Van een collega die hetzelfde werk doet, 

neem je nu eenmaal eerder iets aan dan van 

een manager die ergens op een kantoor zit te 

staren naar spreadsheets. Ook spreken collega’s 

elkaar eerder aan als iets misgaat.”

Meer verantwoordelijkheden overdragen 

naar de medewerkers vergt ook aan-

passing van de rest van de organisatie. 

De Kroon: “Als je zegt dat professio-

nals meer zeggenschap krijgen, moet 

je dat waarmaken. Een team wilde bij-

voorbeeld een eigen taxibusje kopen 

omdat cliënten te vaak en te lang 

op taxi’s moesten wachten. Dat is com-

plex, omdat we contracten hebben lopen 

met vervoerders. We hebben het mogelijk 

gemaakt om een eigen bus aan te schaffen. 

Daarmee laten we ook zien dat het ons 

menens is.”

Niet alleen de alledaagse werkzaamheden 

gaan op de schop - ook de financiële kant 

wordt onder handen genomen. “Een team 

krijgt een budget waar het recht op heeft 

en moet het daarmee zien te redden”, 

zegt De Kroon. “Ze kunnen zelf bepalen 

hoe ze dat geld gebruiken. Groot verschil 

met de traditionele werkwijze is dat zuinig 

werken wordt beloond. Een team dat geld 

overhoudt, mag dat apart zetten en later 

naar eigen inzicht besteden of sparen voor 

moeilijke tijden.” Dat is een radicale breuk 

met het verleden, toen een team of afdeling 

in zekere zin werd afgestraft voor een kosten-

besparing. Een team dat minder geld uitgaf, 

was dat aan het einde van het jaar kwijt. De 

Kroon: “Dit maakt de teams veel creatiever in 

de omgang met het beschikbare budget. ROL 

maakt het bovendien mogelijk de overhead-

kosten terug te dringen: het budget daarvoor 

verlagen we ieder jaar met vijf procent.”

Tegennatuurlijk

Wat zien beide ervaringsdeskundigen 

als grootste obstakel bij invoering van 

concepten als ROL en zelfsturende teams? 

Zomerdijk windt er geen doekjes om: “De 

manager. Het is lastig om als manager een 

werkwijze te propageren die traditionele 

managers overbodig maakt. Gelukkig vinden 

sommige managers het een uitdaging om 

hun rol anders in te vullen en meer een 

coach op de achtergrond te worden. Maar 

niet iedereen kan of durft die stap te zetten.”

De Kroon bevestigt dit beeld. Hij zegt: 

“Je mond houden en niet ingrijpen is 

tegennatuurlijk voor een manager. Maar 

verder geldt: iedereen moet zijn houding 

veranderen, managers én medewerkers. De 

manager de schuld geven, is ook je eigen 

verantwoordelijkheid ontlopen. Bij Van-

boeijen hebben managers en medewerkers 

deze omslag weten te maken. Daar mogen 

ze trots op zijn.”

Zowel De Kroon als Zomerdijk zijn ervan 

overtuigd dat deze werkwijze niet alleen bij 

hoogopgeleide professionals en in de zorg 

tot goede resultaten kan leiden. Zomerdijk 

wijst op het succesvolle initiatief van Jos de 

Blok, directeur van Buurtzorg Nederland. 

“De Blok heeft met succes zelfsturende 

teams ingevoerd bij zijn bedrijf met inmid-

dels ruim zesduizend medewerkers. Hij 

past deze principes nu ook toe bij Buurt-

diensten, een organisatie voor huishoude-

lijke hulp. Ook in de schoonmaakbranche 

wordt geëxperimenteerd met zelfsturende 

teams.” De Kroon: “Het 

is een kwestie van gede-

gen uitrollen. Zodra men 

de principes kent, trekt 

ons team zich terug. De 

filosofie is nu eenmaal 

echt dat mensen het zélf 

moeten doen.”

Een baas kun je ook 
de schuld geven als de 

problemen blijven 
bestaan
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Waarom   
investeren  
wij in ... Philippe Touquet, als lid investment team 

NPM Capital betrokken bij BD

BD staat voor Belgische Distributiedienst NV en is gespecialiseerd in de dis-
tributie van ongeadresseerde mail en drukwerk in België en Italië. In België 
geldt de onderneming als marktleider: BD bezorgt wekelijks promotionele 
huis-aan-huiscommunicatie bij bijna 4,4 miljoen Belgische huishoudens. 
In Italië is er met een marktaandeel van 10% in een sterk versnipperde, door 
schaalvoordelen gedreven markt nog een belangrijk consolidatiepotentieel. 
Op dit moment is de klassieke reclamefolder nog niet weg te denken.

BD

Recente studies tonen aan dat 78% van de ontvangers de keuze van zijn 

aankopen mede baseert op reclamefolders. Die zijn daarmee een belang-

rijk strategisch communicatiemiddel voor retailers in een groot aantal 

sectoren (voeding, telecom, automotive, huis-en-tuin enzovoorts). Als 

het om bereik gaat, kunnen op dit moment maar weinig media concur-

reren met de huis-aan-huisfolder. BD beheert daarnaast diverse loyalty- 

programma’s en is eigenaar van de op één na grootste database van 

adressen verrijkt met sociodemografische data in België.

Toch is er natuurlijk wel sprake van nieuwe ontwikkelingen in deze 

dynamische markt. Adverteren via nieuwe digitale kanalen en social 

media is volop in opkomst. BD ziet dit niet als een bedreiging, maar als 

een opportunity. De organisatie beschikt over veel waardevolle knowhow 

en data om nieuwe en bestaande klanten op weg te helpen bij het ont-

wikkelen van een ‘e-advertising strategy’. De zeer recente overname van 

MyShopi getuigt hiervan. 

MyShopi stelt een innovatieve app voor de smartphone beschikbaar 

met behulp waarvan consumenten online boodschappenlijstjes kun-

nen maken en folders doorbladeren. Daarnaast maakt MyShopi afspra-

ken met retailers over speciale aanbiedingen in de winkel. Na aankoop 

kan de consument met behulp van de smartphone eenvoudig en snel de 

kassabon ‘scannen’ en met één klik doorsturen naar MyShopi (e-coupo-

ning). Enkele dagen later krijgt hij de korting op zijn rekening bijgestort. 

‘Bricks’ en ‘clicks’ worden hier in één elegant concept samengebracht. 

Deze overname past dan ook in onze visie dat de markt evolueert naar 

hybride concepten (online en offline gecombineerd).

Zeker gezien het jonge, dynamische management van BD denken wij 

dat deze onderneming de potentie heeft om uit te groeien tot het krach-

tigste multichannel activatieplatform in de markt. Zowel in België als in 

Italië realiseert BD een belangrijke winst en onderscheidt het zich van 

concurrerende spelers door een sterke interne structuur, hoogwaardige 

kwaliteit van dienstverlening en innovatieve producten. 

Het langetermijnperspectief van NPM Capital biedt BD de mogelijkheid 

om op de korte termijn te investeren in de optimalisatie en het winstpo-

tentieel van de huidige business, en tegelijkertijd op langere termijn een 

sterker en breder bedrijf te bouwen. Kortom: een echte win-win.

Maak kennis met Philippe via  
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aankoop 
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reclamefolders
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Vertrouwen 
op het 
innerlijk 
kompas
Het economische roer moet om, 
zegt directeur Marga Hoek van 
ondernemersvereniging De 
Groene Zaak. Ze pleit voor een 
nieuw economisch model dat de 
financiële, sociale, ecologische 
én intellectuele activa van onze 
economie niet te gelde maakt, 
maar verwaardt. “Er is veel 
leiderschap voor nodig om die 
wissel om te zetten.”

Waarderecreatie moet 

écht lonend worden. 

Daarvoor zijn nieuwe 

spelregels nodig

Interview
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Marga Hoek was vijf jaar geleden 
samen met onder meer Jeroen de Haas 
van Eneco, Peter Bakker (destijds TNT) 
en Matthijs Bierman van Triodos Bank 
medeoprichter van De Groene Zaak. 
Een toen nog bescheiden collectief van 
ondernemingen die al ondernemend 
zichzelf én de economie als geheel wil-
den verduurzamen. 
De Groene Zaak groeide sindsdien uit 
tot een organisatie van zo’n 170 grote 
en kleinere bedrijven, alle met een dui-
delijk koplopersprofiel. “Onze partners 
zijn ondernemers die koers kiezen met 
het einddoel voor ogen: winst maken 
met een volledig duurzaam business-
model. They’re building the bridge as 
they walk on it”, zegt Hoek. “Binnen De 
Groene Zaak sturen we dan ook voortdu-
rend op het innoveren van businesses.” 
Hoek is overigens zelf niet erg dol op 
het woord ‘duurzaam’. Liever spreekt zij 
over ‘de nieuwe economie’ – een eco-
nomie die in de basis circulair is. In dat 
concept speelt het re- en upcyclen van 
afgedankte producten tot nieuwe grond-
stoffen en het gebruiken van hernieuwba-
re energiebronnen een centrale rol. “Er 
is straks geen plaats meer voor bedrijven 
die gewend zijn aan onrealistisch lage 

Meer weten over De Groene Zaak? 
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Marga Hoek (49) is directeur van De Groene Zaak. In 

2009 was zij een van de zeven CEOs die tijdens een 

door Jan Paul van Soest geleide ronde tafel over 

verduurzaming besloten een groep van koplopers te 

formeren, met als doel de verduurzaming van onze 

economie te versnellen.

energie- en grondstofprijzen en fiscale 
bevoordeling. We moeten toe naar een 
radicaal andere manier van onderne-
men, gebaseerd op nieuwe economi-
sche paradigma’s. Niet langer winst 
maken ten koste van de aarde en vaak 
ook een deel van de mensheid, maar 
waarde creëren op alle economische 
assets: financieel, ecologisch, sociaal en 
intellectueel”, zegt Hoek. 

Nieuwe orde
In haar recente boek Zakendoen in de 
nieuwe economie spreekt zij over ‘een 
economie die er is voor de wereld in 
plaats van andersom’. Hoek: “Daar 
bedoel ik een economie mee waar-
in het één niet ten koste gaat van het 
ander. Winst maken ten koste van een 
enorme ecologische footprint is geen 
winst maken, het is roofbouw en dus 
niet duurzaam. In de nieuwe economie 
leveren bedrijven innovatieve producten 
en diensten die de welvaart van mensen 
in brede zin vergroten.”
Hoek ziet dat binnen en buiten Neder-
land al gebeuren. “Innovatieve onder-
nemingen aan de frontlinie van de 
nieuwe economie verminderen hun 
ecologische voetafdruk, hebben respect 
voor mensenrechten en menswaardige 

arbeidsomstandigheden, delen kennis en 
zoeken samenwerking met partners die 
dit ook doen. Ook het management van 
beursgenoteerde ondernemingen ziet de 
noodzaak van een op de lange termijn 
georiënteerde bedrijfsvoering, al wordt 
het door aandeelhouders nog vaak afge-
rekend op de kwartaalcijfers.” 
Om de komst van de nieuwe economie 
te versnellen, moet waardecreatie écht 
lonend worden, vindt Hoek. En daarvoor 
zijn nieuwe spelregels nodig. Zo bepleit 
zij in haar boek dat geld en de reële 
waarde die dat geld vertegenwoordigt 
weer gekoppeld moeten worden. Geld 
verdienen met geld – de basis van de 
financiële economie en het kortetermijn-
kapitalisme – is vaak speculatie en levert 
geen echte welvaartsgroei op, aldus 
Hoek. “Echte welvaart groeit als de 
waarde op alle vier de genoemde acti-
va toeneemt. Door geld te verbinden met 
de reële onderliggende waarde haal je 
de ecologische, sociale en intellectuele 
activa letterlijk het systeem binnen. Ze 
horen op de balans en de winst-en-ver-
liesrekening van bedrijven, of moeten in 
ieder geval onderdeel zijn van integrale 
rapportage over de bereikte resulta-
ten. Financieel resultaat alleen is in de 
huidige tijd een onvoldoende maatstaf 
voor de maatschappelijke toegevoegde 
waarde van ondernemingen.”

Gemeenschappelijke waardetaal
Een bedrijf als Puma geeft het goede 
voorbeeld door de werkelijke prijs van 
bijvoorbeeld hun schoenen inzichtelijk te 
maken, zegt Hoek. “Puma heeft zichzelf 
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de vraag gesteld: ‘Wat als we nu een 
prijskaartje hangen aan de sociale en 
ecologische consequenties van ons han-
delen? Hoeveel méér kost dan een paar 
schoenen dan wat wij ervoor vragen?’ 
In hun integrated reporting maken ze 
die kosten inzichtelijk om het totaal 
ervan vervolgens bij het balanstotaal 
op te tellen.” Hoek vindt het belangrijk 
dat waarde-afbreuk én waardecreatie 
op zo’n manier concreet worden en 
financieel kunnen worden vertaald. 
“Daarmee maak je de nieuwe econo-
mie tastbaar.” 
Ze ziet op weg naar de nieuwe econo-
mie dan ook een belangrijke rol wegge-
legd voor de financiële sector. “Als finan-
ciële dienstverleners echt gaan sturen op 
waardecreatie op al die assets, dan ver-
snellen ze het tempo waarin de nieuwe 
economie dichterbij komt. De rating van 
bedrijven waarmee de financiële sector 
zakendoet zou wat mij betreft een directe 
relatie moeten hebben met de waarde-
creatie die bedrijven realiseren op het 
vlak van de genoemde activa.” 
Voor de financiële wereld kan de ver-
duurzaming op twee manieren gestalte 
krijgen, zegt Hoek. “Het begint bij de 
achterdeur van de verduurzaming met 
het antwoord op de vraag: wat doe je 
níet? Het antwoord daarop is eenvou-
dig: je investeert niet in partijen die niet 
duurzaam handelen, je sluit bedrijven, 
fondsen en ondernemingen uit. De 
voordeur van de verduurzaming is echter 
interessanter: wat doe je wél? Hoe ga je 
impact maximaliseren? En wat kun je nu 
doen om dat te bereiken? Dat betekent 
concreet dat je je vermogen niet alleen 
inzet daar waar je geen waarde onttrekt, 
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maar dat je investeert daar waar je je 
impact kunt gebruiken om verduurzaming 
te versnellen. Kwantitatief en kwalitatief.” 
Hoek verwacht dat op die manier nieu-
we synergie tussen het bedrijfsleven en 
de financiële wereld ontstaat. Ze zegt: 
“Er moet een correlatie gaan ontstaan 
tussen de financieel verantwoordelijken 
in het bedrijfsleven en de financiële 
wereld. Ze moeten beiden een nieuw 
vertrekpunt als leidmotief voor hun han-
delen gaan nemen. We zien nu aan 
beide zijden wel best practices, maar 
de match ontbreekt vaak. Als er een 
koppeling gaat ontstaan tussen de kop-
lopers in beide werelden en daartussen 
een gemeenschappelijke waardetaal 
ontstaat, nemen we steeds vaker de 
voordeur van de verduurzaming. Van 
wat doen we niet, naar wat doen we 
wél. Daarbij hebben we elkaar nodig.”
 
Stip op de horizon
Hoek is ervan overtuigd dat een transitie 
naar een nieuwe economie onvermijde-
lijk is. De wal keert eenvoudigweg het 
schip. Maar de snelheid waarmee de 
omslag plaatsvindt, moet worden aange-
jaagd – niet voor niets de belangrijkste 
missie van De Groene Zaak. Dat vraagt 
in de eerste plaats om leiderschap. “Er 
is veel leiderschap voor nodig om die 
wissel om te zetten. We hebben mensen 
nodig die het vermogen hebben om 
authentiek te vertrouwen op een soort 
innerlijk kompas: deze kant moet het op. 
Die vanuit die innerlijke kracht anderen 
daarvan kunnen overtuigen en de onze-
kerheden die bij een transformatie horen 
kunnen reduceren door een stip op de 

horizon te plaatsen. En last but not least: 
die durven in te spelen op behoeftes die 
nu volstrekt latent zijn.” 
Hoek noemt Paul Polman, CEO van 
Unilever, als voorbeeld van een dergelijk 
leider. “Polman heeft op een gegeven 
moment tegen z’n aandeelhouders 
gezegd: ‘U moet die kwartaalrappor-
tages helemaal niet meer willen. Uw 
belang is niet dat wij ons laten leiden 
door de korte termijn, maar dat we 
sturen op duurzaam rendement, de 
lange termijn.’ Daar heb ik bewondering 
voor, als zo’n man voor z’n zaak staat 
en zegt: u moet dat niet willen. Dát is 
leiderschap dat de nieuwe economie 
dichterbij brengt.”

Meer lezen? 
www.zakendoenindenieuweeconomie.nl

Zakendoen in de nieuwe economie

Lees meer over duurzaam onderne-

men zonder in te leveren in Hoek’s 

laatste boek. 
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The capital of ... Brazilië
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Brasilia

Brasilia is de hoofdstad van 

Brazilië sinds 1960. De stad 

werd eind jaren vijftig op 

initiatief van de toenmalige 

president Juscelino Kubitschek 

in enkele jaren tijd uit de 

grond gestampt ter vervanging 

van het overvolle Rio de 

Janeiro. Veel monumentale 

gebouwen zijn van de hand 

van de in 2012 overleden archi-

tect Oscar Niemeyer. In Brasilia 

wonen ongeveer twee miljoen 

mensen. Lange tijd gold 

Brazilië als een opkomende 

economie, maar nu lijkt het 

land weg te zakken. Grootste 

zwaktepunten: een verstik- 

kende bureaucratie, zware 

belastingen, zeer ruimhartige 

pensioenvoorzieningen en een 

aftandse infrastructuur. 

Niettemin is Brazilië wereld-

wijd de grootste exporteur van 

suiker, koffie en vlees, de op 

een na grootste markt voor 

cosmetica en de derde markt 

voor mobiele telefoons.

Bronnen: Wikipedia, Z24.nl, Foto door iurikothe

Bekijk een film over het ontstaan van Brasilia via  
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Cultuur & Bedrijf

Ze waarschuwde mij 

wel dat de toehoorders 

niet echt thuis waren in 

klassieke muziek, dus dat 

ik iets moest bedenken 

om het voor hen 

interessant te maken

26
foto door Maurice Mikkers



De onwetenDe 
maestro 

Itay Talgam debuteerde in 1987 

als internationaal dirigent en stond 

sindsdien op de bok voor tal van grote 

orkesten, waaronder het Orchestre de 

Paris, het St. Petersburg Philharmonic 

Orchestra, de Leipzig Opera en het 

Israel Philharmonic Orchestra. Sinds 

een aantal jaren verzorgt Talgam 

wereldwijd ook seminars en workshops 

over inspirerend leiderschap, waarbij hij 

de interactie tussen dirigent en orkest 

als uitgangspunt neemt. Zijn optreden 

op TED Global, waarin hij de unieke 

stij len van zes belangrijke dirigenten 

uit de 20e eeuw belicht, werd ruim 

1,3 miljoen keer bekeken. Over de 

ultieme leiderschapsuitdaging: harmonie 

creëren zonder een woord te spreken. 

27
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Cultuur & Bedrijf

Hoe ontstond bij u het idee om naast uw muzikale activi-

teiten ook een programma te ontwikkelen dat zich richt op 

leiderschap en gedrag in teams en organisaties? 

“Zoals met veel dingen in het leven was dat puur toevallig. Een vrien-

din van een vriend van mij, destijds HR-manager bij een grote bank, 

vroeg mij om een lezing te geven aan het senior management. Ze 

waarschuwde mij wel dat de toehoorders niet echt thuis waren in 

klassieke muziek, dus dat ik iets moest bedenken om het voor hen 

interessant te maken. Zo is het begonnen, waarbij ik opmerk dat ik 

niet alles zelf hoefde te bedenken: het dirigeren van een orkest als 

metafoor voor leiderschap is al door tal van mensen gebruikt. De 

uitdaging was vooral om met iets te komen dat verder reikt dan die 

metafoor alleen.” 

Kennelijk heeft het u gegrepen: u bent inmiddels een veel-

gevraagd spreker en consultant. Wat motiveert een interna-

tionaal gelauwerde dirigent met de daarbij passende ster-

rengages om voor zaaltjes vol managers te gaan staan?   

“Ik verzeker je, het is eenvoudiger om je brood te verdienen in 

de managementwereld dan in het rijk der schone kunsten … Maar 

inderdaad: ik geloof dat ik een aantal nuttige, waardevolle inzichten 

te bieden heb en als mensen daarvoor willen betalen, zoveel te beter. 

Overigens druk ik mijn studenten, toekomstige dirigenten en jonge 

kunstenaars, altijd op het hart om vooral het snijvlak met andere 

vakgebieden, andere levenswijzen en andere beroepen op te zoeken. 

Zo’n uitwisseling is heel verrijkend voor beide partijen, ook voor 

de kunstenaar.”

Op uw website schrijft u dat musiceren beschouwd kan 

worden als een metafoor voor alle vormen van menselijke 

creativiteit – ‘from classroom to the boardroom’. Is dat wat 

in een boardroom gebeurt daadwerkelijk een creatieve acti-

viteit, of iets wat behoort tot de creatieve sfeer? 

“Het is een trieste waarheid dat zelfs musiceren een oncreatieve 

bezigheid kan zijn. Je kunt de grootste meesterwerken uitvoeren, 

maar als je het doet zonder jezelf en de mensen om je heen uit te 

dagen wordt het toch routinematige massaproductie. De kwaliteit kan 

nog steeds goed zijn, mensen kopen je product nog steeds, maar bij 

jezelf slaat de verveling toe. Wat je ook doet, of je nu advocaat bent of 

arts of muzikant, je moet constant verder kijken dan de horizon reikt 

– al is het maar voor jezelf. Ik denk overigens dat de veelgeroemde 

creativiteit in de kunsten niet wezenlijk verschilt van de creativiteit 

in andere disciplines. Wel is er vaak sprake van meer beperkingen: 

zaken als de bedrijfscultuur, bepaalde tradities in het zakendoen - ‘zo 

doen we het hier al jaren’- kunnen wel degelijk obstakels zijn voor 

een creatieve manier van samenwerken. Klassieke muziek is om die 

reden een goede metafoor - juist omdat klassieke muziek niet een 

Itay Talgam zet zijn ervaring als orkestdirigent in om managers meer inzicht te geven in leiderschapsstijlen. 

Bekijk de fameuze TEDx Talk van Itay via 
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 Ik ben niet het voorbeeld; 

en het is beter als mensen 

leren vooruitgang te boeken 

op manieren waar ik niks 

vanaf weet. Dat is volgens 

mij een vrij nieuwe en onge-

wone blik op leiderschap en 

mentorschap en lesgeven

soort grillige, anarchistische vorm van creativiteit is. Het heeft alles te 

maken met voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en het bieden van 

een innovatieve interpretatie die in zekere zin ook historisch verant-

woord is. Het is creativiteit binnen kaders. En dat maakt dat mensen 

openstaan voor mijn verhaal: ze zien in dat hoe ingewikkeld of tra-

ditioneel hun beroep ook mag zijn, zij net zo creatief kunnen zijn als 

klassieke muzikanten.”

Uw Maestro-programma heeft mede als doelstelling om 

‘mensen te helpen het samenwerkingsvermogen van een 

muzikant, en zelfs het leiderschap van een dirigent te ont-

wikkelen’. U omschrijft dit als ‘een intuïtieve, of zelfs 

onderbewuste verbinding met medespelers’. Mijn ervaring 

als amateurmuzikant is dat het vrij eenvoudig is om die 

verbinding te maken met iemand die zelf ook muzikaal is. 

In andere gevallen - waar mensen samen spelen maar geen 

verbinding maken - kan het aardig frustrerend zijn. Speelt 

iets vergelijkbaars in organisaties? Dat er mensen zijn die het 

meteen helemaal snappen, en anderen die in een heel ande-

re richting lijken te bewegen?

“Ha! Muzikale frustratie komt niet alleen voor bij niet-professionele 

musici. Zelfs in een professioneel symfonieorkest zit wel eens een 

muzikant die er gewoon genoeg van heeft maar die, om welke reden 

dan ook, omwille van zijn pensioen of uit gebrek aan alternatieven, 

blijft zitten waar hij zit. Zo iemand wordt op den duur een blok aan 

het been van een organisatie, tenzij je een nieuwe manier vindt om 

zijn innerlijke kracht en interesses opnieuw te verbinden. De grote 

uitdaging vanuit het oogpunt van leiderschap is niet het omgaan met 

gebrek aan kennis, maar met gebrek aan motivatie. Dat zie je in veel 

verschillende vakgebieden.” 

Het is dus niet zo dat daar binnen de muziek een panacee 

voor ontwikkeld is …

“In het Maestro-programma werk ik samen met mensen die op een 

hoog niveau functioneren en ik beeld me niet in dat ik ze iets kan 

vertellen wat ze nog niet weten. Wat ik probeer te doen is onbewust 

potentieel naar boven halen - niet door mensen te vertellen wat ze 

moeten doen, maar door ze iets te laten zien met een frisse blik. 

Veel leiders hebben een bepaalde stijl van leidinggeven ontwikkeld 

waarmee ze succesvol zijn. Ze vertellen mensen wat ze moeten doen 

en dat doen ze op hun manier. Dat succes zit in de weg, want daar-

door ontdekken ze niet hun volle potentie. Ik probeer de conceptu-

ele beperkingen waarin ze vastzitten weg te nemen, door ze mee te 

nemen in de speelse, fantasierijke, plezierige wereld van de muziek. 

Ik doceer niets, ik vertel niets: ik laat het ze voelen. Ze ontdekken zelf 

dingen die ik misschien niet eens weet. Het is niet zo dat ik weet welk 

pad ze moeten volgen. Het enige wat ik weet is hoe ze nieuwe paden 

kunnen ontsluiten, om verder te komen dan waar ze nu staan.”

Binnenkort verschijnt er een boek van uw hand: The Ignorant 

Maestro. Refereert u daarmee aan dit niet-weten?

“Die titel is natuurlijk prikkelend bedoeld, maar dat is wat ik in 

essentie wil zijn: een onwetende maestro. Ik wil ook mijn studenten 

voorstellen om dat te worden.  Daarmee bedoel ik dat het vermogen 

om de potentie van mensen te ontsluiten afhangt van de keuze van 

de leider om niet precies te weten wat zijn mensen moeten leren. 

Dus door geen voorspellingen te doen zoals: ‘Als je naar mij luistert, 

word je net zo goed als ik.’ Ik ben niet het voorbeeld; en het is beter 

als mensen leren vooruitgang te boeken op manieren waar ik niks 

vanaf weet. Dat is volgens mij een vrij nieuwe en ongewone blik op 

leiderschap en mentorschap en lesgeven.”

Dat klinkt als een Oosterse wijsheid …

 “Alle puzzelstukjes vallen op hun plek. Ik ben geïnspireerd door een 

Franse filosoof, Jacques Rancière, en wat hij heeft geschreven over het 

werk van de 19e-eeuwse pedagoog Jean Joseph Jacotot. Van hem is 

de uitspraak: ‘een onwetende meester kan een andere onwetende iets 

leren wat hij zelf niet weet.’ Onderwijs is niet het transplanteren van 

jouw kennis naar het hoofd van de ander; onderwijs is voornamelijk 

een ander helpen met de wil om te leren. Dat is ongelofelijk belang-

rijk. Als je erover nadenkt waarom mensen vast komen te zitten in 

bepaalde situaties, draait het vaak meer om de wil om te veranderen 

dan om een gebrek aan kennis. We weten allemaal hoe makkelijk het 

is om kennis te vergaren uit alle bronnen die vandaag de dag online 

beschikbaar zijn. Maar helaas gaat het niet om die kennis.”
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Cultuur & Bedrijf

Lead like the great 
conductors 
Talgam is geregeld in ons land te vinden. Zo 

begeleidde hij afgelopen jaar studenten van de 

Knowmads Business School Amsterdam en het senior 

management van ING. In november was de Israëliër 

aanwezig op de jaarlijkse Strategiedagen van 

Erasmus MC, waar hij een workshop verzorgde voor 

zo’n tachtig directeuren en afdelingshoofden. Volgens 

Aniek Dane, Adviseur Strategie, Beleid & Verantwoor- 

ding bij Erasmus MC, was er voorafgaand aan deze 

sessie wel enige scepsis over het geplande ‘muziek-

workshopje’, maar was de evaluatie achteraf ‘over-

weldigend positief’.

“De manier waarop hij leiderschap aan de orde stelt 

komt echt aan, juist omdat hij niet onderwijst”, zegt 

Dane. “Het publiek bestond voornamelijk uit hoogle-

raren en medisch specialisten die niet gemakkelijk iets 

van een ander aannemen. Die je moet uitdagen hun 

eigen werkelijkheid te verrijken. Dat is iets wat Talgam 

als geen ander kan.”

Volgens Dane komen de inzichten nu, enkele maanden 

later, nog steeds terug in gesprekken die worden 

gevoerd en wordt de TEDx Talk ‘Lead like the great 

conductors’ zelfs tijdens stafmeetings vertoond. Dane: 

“Kortom, zijn workshop heeft echt indruk gemaakt.” 

Je kunt niet exclusief jouw wil 

opleggen aan muzikanten!

U stelt ook dat een goed team ontstaat door ‘de kunst van 

het luisteren’ en het ‘spontaan in het moment kunnen rea-

geren’. Is dat iets wat mensen überhaupt kunnen leren?

“Waar het voor mij om draait is dat je altijd moet proberen om niet 

vooringenomen te luisteren. Dat is op een manier die niet direct al 

je voorkennis mobiliseert om vervolgens te concluderen: ik weet al 

wat hij of zij bedoelt. Dat is niet makkelijk, maar je kunt het wel leren. 

Kijk, je kunt als dirigent geweldige ideeën in je hoofd hebben: als je 

niet openstaat voor de informatie die komt van het orkest, dan zijn 

die ideeën van weinig waarde. Je kunt niet exclusief, als een director, 

jouw wil opleggen aan de muzikanten. Dan kom je er op de lange 

termijn achter dat er een beperking is aan de gezamenlijke inspanning 

– en die beperking is jouw eigen intelligentie.”

Tot slot: kunt u iets zeggen over de diversiteit van organisa-

tieculturen waarmee u in aanraking komt? 

“Ik reis over de hele wereld en ik zie heel veel organisaties. Maar het 

lijkt alsof iedereen in essentie hetzelfde wil: iedereen verlangt naar 

erkenning, iedereen wil anderen kunnen vertrouwen en vertrouwd 

worden door anderen. Ook de problemen zijn universeel: innovaties 

worden gezien als een bedreiging voor de traditie en mensen den-

ken te vaak aan hun belangen op de korte termijn. Daardoor is het 

moeilijk om op de lange termijn grote veranderingen in de bedrijfs-

cultuur te bewerkstelligen. Ik heb daarvoor ook geen panklare oplos-

sing. Wel geloof ik dat je zoiets niet top-down kunt afdwingen: de 

uitdaging is om lager in de organisatie ‘cellen van creativiteit’ te laten 

ontstaan die de bedrijfscultuur veranderen. Daaraan probeer ik een 

bijdrage te leveren.”
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world of 
meters 

V r o u w e n  a a n  h e t 
r o e r  v o l g e n s 

d e  D u t c h  F e m a l e 
B o a r d  I n d e x 

( 2 0 1 3 )
38%
van de ondernemingen (32/85) heeft 
geen enkele vrouw in RvB of RvC

4,7%
van de bestuurders is een vrouw

18%
van de commissarissen is een vrouw 

Bekijk de Dutch Female Board Index via 
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Bij twijfel 
      niet inhalen

Werving en selectie 
van leiders is lastig, 
tijdrovend en uiteindelijk 
een kwestie van buikgevoel

Journalistiek

Foto: boardroom van ING, 
uit de Table of Power 2012
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Het leest soms als een gedicht: het 
profiel van ‘een inspirerende leider’ die 
‘kan omgaan met verandering en die 
vernieuwt en ontwikkelt’. Bij voorkeur 
‘een daadkrachtige visionair met vol-
doende overwicht om de beleidsagenda 
te bepalen’ en uiteraard iemand 
die ‘onze veeleisende professionals 
hands-on door uitdagende marktom-
standigheden leidt’. Maar waar letten 
leden van selectiecommissies nu echt op 
bij het selecteren van een nieuwe CEO? 

Bij complexe opdrachten is professionele 

hulp welkom. Grotere organisaties schakelen 

al snel een executive-searchbureau in om de 

markt van potentiële leiders te verkennen en 

kandidaten voor te dragen. “Je hebt kaarten-

bakbeheerders die weinig toevoegen, maar 

ook gedegen bureaus”, weet Wim de Weij-

er, commissaris bij PGGM en bij een aan-

tal ondernemingen in de zorgsector en de 

zakelijke dienstverlening. “Die aanvaarden 

alleen een brede opdracht, duiken echt in 

de onderneming, het team en het profiel 

en komen met verrassende kandidaten. Dat 

vraagt tijd en dat kost geld, maar gedegen-

heid verdient zich terug. Het bureau is pro-

cesbewaker voor en na.”

Daarmee is niet gezegd dat commissarissen 

ook de verantwoordelijkheid voor de selec-

tie kunnen uitbesteden, waarschuwt Rob 

van den Bergh, commissaris bij onder meer 

Ahold, TomTom en Pon Holdings. “Uitein-

delijk moet jij als commissaris achter je man 

of vrouw gaan staan. Niet omdat een bureau 

dat zegt, maar omdat je overtuigd bent van 

zijn of haar kwaliteiten.”

Benoemen is lastig en tijdrovend, aldus de 

commissarissen. Een zoektocht kost drie tot 

vier maanden en als het tegenzit langer. In 

die periode steken de commissarissen die de 

nominatiecommissie vormen er veel tijd in. 

Als er haast geboden is, moet je je agenda 

schoonvegen, zegt de derde ervaringsdes-

kundige, consultant, interim-manager en 

commissaris Arnoud Maas. 

Huiswerk
Het selectieproces begint met een heldere 

beschrijving van strategie en governance van 

de onderneming en van profiel en compe-

tenties van de gezochte CEO. Als de beschrij-

vingen nog gemaakt moeten worden, begint 

het proces al met vertraging. Zitten de com-

missieleden niet op één lijn wat betreft stra-

tegie en governance, dan krijg je warrige 

Foto: boardroom van ING, 
uit de Table of Power 2012
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processen met een grote kans op ongeluk-

ken, zegt De Weijer met een verwijzing naar 

de recente perikelen bij de Rabobank.

Op basis van de beschrijving worden, door 

of met hulp van het searchbureau, kandida-

ten gezocht met de vereiste trackrecord. Is 

het een ‘business leader’, die heeft laten zien 

dat hij de branche kent en ook echt begrijpt? 

Heeft de kandidaat ervaring met de klus in 

kwestie? Kan hij of zij op alle niveaus com-

municeren, van betrokken aandeelhouders 

tot onrustige ondernemingsraden? 

De commissarissen gaan te rade bij het team 

waarin hij moet gaan functioneren. Wat ver-

wachten de teamleden en wat is er nodig 

om met hen een klik te maken? Maar ook: 

welke capaciteiten heeft het team in huis en 

welke ontbreken, om te kunnen bepalen wat 

de CEO in mindere of juist sterke mate in 

huis moet hebben.

Een goed gesprek
De kern van de selectie is het gesprek. Of lie-

ver: een serie van confronterende gesprek-

ken, op het scherpst van de snede. De com-

missarissen moeten achter de façade kijken, 

achter de droge feiten van de trackrecord en 

voorbij de sociale en communicatieve vaar-

digheden en de charismatische uitstraling. 

Dat kost tijd, zegt Van den Bergh. “Je begint 

natuurlijk met een profiel, maar in mijn 

ervaring krijg je de eisen pas scherp tijdens 

de eerste ronde van gesprekken. Dan wil ik 

drie of vier mensen spreken. Je komt gelei-

delijk tot de kern. Je hebt tijd nodig om 

gedachten op hun plaats te laten vallen en 

om tot een helder plaatje te komen. Ik heb 

geleerd dat je te veel fouten maakt als je dat 

proces gaat overhaasten.”

Maas zoekt naar de moeilijke en pijnlijke 

momenten uit de carrière van de kandidaat, 

om te zien hoe hij zich daaruit gered heeft. 

Dat geeft inzicht in diens karakter en werk-

wijze, die Maas meer zeggen dan de droge 

wapenfeiten. Dat geldt te meer bij jongere 

en interne kandidaten die zich op het hoog-

ste niveau nog niet bewezen hebben. Mis-

schien niet de meest veilige keuze, maar 

daar staat tegenover dat deze kandidaten 

gedreven zijn, nieuw elan kunnen brengen 

en in de functie kunnen groeien.  

Gedrevenheid is een voorwaarde, maar dat 

is niet hetzelfde als dominantie. Van den 

Bergh: “Dat mag gerust voorzichtig gedre-

ven zijn. Hoe ouder ik word, hoe meer ik 

het waardeer als een leider een beetje aar-

zeling heeft.”

Het moet een sterke persoonlijkheid zijn, 

maar wel een die het team stimuleert, die 

het succes van het team vooropstelt en die 

in het team in kwestie kan functioneren. 

Dat wil niet zeggen dat er geen persoonlijke 

spanning mag zitten, zegt De Weijer. “Ruzie 

in een team kan het debat scherpen. Waar 

het om gaat is of de CEO in staat is om het 

debat te escaleren en te de-escaleren.”

Verificatie
De indrukken uit de gesprekken worden 

getoetst. Rob van den Bergh gaat altijd op 

zoek naar de ervaringen van mensen die met 

of liever nog onder hen hebben gewerkt, om 

gevoel voor de persoonlijke eigenschappen 

en skills te krijgen. “Ik wil weten hoe de 

kandidaat opereert en zaken doorvoert, of 

hij een lijn kan vasthouden en een project 

kan doorzetten.”

Arnoud Maas wil in informele sfeer snuffe-

len aan het privéleven van de kandidaat, om 

te verifiëren of het plaatje en het gevoel dat 

hij heeft ook kloppen. Hij neemt een voor-

beeld aan Freddy Heineken, die bij belang-

rijke kandidaten op huisbezoek ging. “Ik heb 

twee keer meegemaakt dat in dit stadium 

alsnog twijfels opkwamen en in beide geval-

len ging de benoeming niet door.”

Maar de belangrijkste toetsing gebeurt 

misschien wel in de selectiecommissie. De 

leden hebben elk hun eigen achtergrond en 

ervaring. De confrontatie van verschillende 

indrukken en oordelen scherpt het beeld. “Ik 

heb meegemaakt dat oordelen verschillen, 

Fotografe Jacqueline 

Massink maakte een serie 

van Nederlandse board-

rooms voor haar boek 

The table of power

Uiteindelijk 
geldt: bij twijfel 

niet inhalen

Foto: Boardroom van GDF SUEZ, 
Table of power
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maar nooit dat er bij stemming is besloten”, 

zegt Maas. “Uiteindelijk geldt: bij twijfel niet 

inhalen. Ook als dat betekent dat je opnieuw 

kandidaten moet gaan zoeken. Aan de andere 

kant: als je er samen wel uitkomt, ben je ook 

gesterkt in een gedeelde overtuiging.”

Overtuiging is niet hetzelfde als zekerheid. 

“Hoe grondig en rustig je ook werkt, de 

keuze blijft ook een kwestie van buikge-

voel”, zegt Van den Bergh. “Het is mensen-

werk. En ja: dat gaat wel eens mis.” Maar 

dat gebeurt minder dan voorheen, vult De 

Weijer aan. “De RvC is dichter op de onder-

neming gaan functioneren en het selectie-

proces is in het algemeen verbeterd. Het is, 

ook bij grote ondernemingen, zeker nog 

niet perfect. Maar we hebben wel enorme 

stappen gezet.”

Wim de Weijer en Arnoud Maas vervullen 

commissariaten voor NPM Capital. Rob 

van den Bergh is lid van NPM’s Advisory 

Committee.

Gedrevenheid is een 
voorwaarde, maar 

dat is niet hetzelfde 
als dominantie

  Leiderschap in Actie 
Arnoud Hummel, meervoudig zeilkampioen en partner van Team 

Heiner Management Programmes, ziet met enige regelmaat de leider 

van een managementteam door de mand vallen. Als hij of zij aan het 

roer staat van een onbekende boot onder onbekende omstandigheden, 

blijkt leiderschap plots te hoog gegrepen. 

“Dat is waar leiderschap over gaat: kun je goed presteren en de 

situatie beheersen als je niet weet hoe het moet?” Hummel kijkt naar 

leiderschap vanuit de context van de gedreven zeilteams van Olym- 

pische campagnes en de Volvo Ocean Race. Zo’n omgeving stelt hoge 

eisen aan de prestaties van het teamlid, en nog hogere eisen aan 

de schipper die moet zorgen dat het team zich volledig richt op het 

gemeenschappelijke doel. 

Een goede schipper kijkt boven de hectiek van het moment naar het 

proces, weet Hummel. Hij blijft niet steken in verklaringen of excuses, 

maar zet aan tot actie! Hij weet ook bij tegenwind richting te geven, 

straalt vertrouwen uit in de gezamenlijke inspanning en rekent rück-

sichtslos af met grote ego’s en solistisch gedrag. In essentie niet anders 

dan wat van een CEO verwacht wordt in stormachtige bedrijfsom-

standigheden.

Hummel herkent leiderschap in actie, in een lastige omgeving waar 

je niet kunt terugvallen op kennis en ervaring. “Ik zou huiverig zijn als 

ik leiderschapskwaliteiten zou moeten beoordelen alleen op grond 

van trackrecord, een gesprek en referenties. Laat mij maar een testrun 

varen met de kandidaat en zien of hij met het team dat aan boord is 

een succes kan maken van de missie.” 

www.th-mp.com
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“Het oog is een vrij klein orgaan dat grotendeels bestaat uit heel 

delicate structuren. Het opereren van een oog is dan ook geen 

millimeterwerk: je werkt met de precisie van tienden van een 

millimeter. Dat vraagt om een bijzondere training. Die begint al in 

de opleidingskliniek, maar vaak lopen oogartsen in de algemene 

praktijk nog een extra stage van zes maanden, onder meer om 

vertrouwd te raken met het werken met operatiemicroscopen. 

Veel ingrepen eisen jaren ervaring.” 

“Zonnestraal is tegelijk oogziekenhuis en refractiecentrum. In 

het oogziekenhuis ligt de nadruk op staaroperaties. De troebele 

ooglens wordt met hightech ultrasone apparatuur als het ware 

verpulverd en weggezogen uit het kapselzakje. Daarna wordt 

In de traditionele bedrijfskundige benadering 
van operational excellence draait het vooral om 
kostenbesparing, efficiency en schaalvoordeel. 
In deze rubriek echter draait het om profes-
sionals die uitblinken in hun vakmanschap 
en dus letterlijk excellent zijn in hun dagelijkse 
operatie. In deze editie van Capital: de vaste 
hand van oogchirurg Ton Smit, werkzaam bij 
NPM-participatie Oogziekenhuis Zonnestraal.

Operational Excellence

Operational Excellence

een vervangende kunstlens ingebracht. Sommige typen lenzen 

zijn opgevouwen: via een miniem gaatje worden ze op hun 

plaats gezet, waarna ze zich ontvouwen – als een viermaster in 

een fles. Maar soms is het nodig een grotere wond te maken 

en de lens in zijn geheel in te brengen. Dan moet de wond 

gehecht worden. Inderdaad, met naald en draad en knopen. 

Alleen is de naald zo dun dat je ’m met het blote oog niet kunt 

zien. De draad evenmin.”

“De refractiebehandeling, ook wel het laseren van ogen, behoort 

tot de meest geavanceerde oogkundige behandelingen die 

er zijn. De laser die we inzetten is zo nauwkeurig dat hij in een 
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Operational Excellence

Lees meer over het werk van het Zonnestraal-oogziekenhuis via 

menselijke haar een patroon kan uitfrezen. Al laserend verande-

ren we de vorm van het hoornvlies, waardoor de breking veran-

dert. Als oogchirurg moet je exact weten wáár op het hoornvlies 

je moet ingrijpen. Feitelijk schaven we een stukje van het 

hoornvlies weg. Om 1 dioptrie te corrigeren – dus zeg van min 

3 naar min 2 – moet je een diepte van 16 µm weglaseren, wat 

neerkomt op 0,016 millimeter. Hier werken we dus, ondersteund 

door zeer geavanceerde computerprogrammatuur, met duizend-

ste millimeters. Tijdens vele honderden ingrepen per jaar.”

Meer informatie: www.oogziekenhuiszonnestraal.nl



In haar meest recente 
sectorupdate omschrijft 
ABN AMRO de Neder-
landse offshore-industrie 
als ‘vooraanstaand op 
het gebied van ontwerp 
en exploratie’. De ont-
wikkeling van succesvolle 
spelers in de offshore-
industrie is voor een groot 
deel afhankelijk van de 
ontwikkelingen op de 
internationale olie-, gas- 
en windenergiemarkt. Een 
korte verkenning aan de 
hand van vijf stellingen. 

Journalistiek
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1
Fossiele energiebronnen 

zijn een gepasseerd 

station. De toekomst is 

aan hernieuwbare 

energiebronnen

Deze stelling doet geen recht aan de realiteit. 
Op dit moment zijn olie, gas en steenkolen 
wereldwijd nog steeds de dominante energie- 
bronnen. Grote olieproducerende landen als 
Saudi-Arabië, Rusland, Venezuela, de VS en 
Iran beschikken nog over enorme hoeveel-
heden bewezen reserves. In vrijwel alle 
langjarige scenarioplanningen blijven fossiele 
energiebronnen onderdeel uitmaken van 
de totale energiemix en veel professionals 
zien met name de inzet van aardgas als een 
onmisbaar onderdeel van de hernieuwbare- 
energietransitie. Dankzij de ontwikkeling 
van steeds geavanceerdere opsporingstech-
nieken worden er nog steeds nieuwe velden 
ontdekt en nieuwe boortechnieken maken 
het mogelijk om velden te exploiteren die 
voorheen onbereikbaar waren. Dit alles laat 
onverlet dat fossiele energiebronnen hoe dan 
ook eindig zijn. Hernieuwbare energiebron-
nen, waaronder windenergie op zee, zullen 
dus wel in belang gaan toenemen. Over de 
snelheid waarmee dit gaat gebeuren, lopen 
de meningen echter sterk uiteen.

 

34%
meer wind-

molens werden

er in 2013 

gebouwd 

vergeleken 

met 2012
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4
Wind op zee wordt 

‘the next big thing’ 

in de offshore-industrie

In 2013 zijn er in Europa 418 nieuwe 
offshore windturbines bijgebouwd, wat neer-
komt op 1.567 MW nieuwe capaciteit. Dat 
is 34 procent meer dan in 2012, zo blijkt uit 
cijfers van het Europees Windenergie Agent-
schap (EWEA). In totaal staan er op dit 
moment 2.800 windturbines in de Europese 
wateren, verdeeld over 69 windmolenpar-
ken. In het SER Energieakkoord is overeen-
gekomen dat ons land sterk gaat inzetten op 
de ontwikkeling van nieuwe windmolen-
parken langs de kust. Het traditionele heien 
of (steeds vaker) ‘trillen’ van de benodigde 
funderingen in ondiep water alsmede het 
plaatsen van nieuwe turbines is dus zonder 
meer een grote groeimarkt voor toeleveran-
ciers als Workfox en Dieseko – voorlopig 
vooral in de (noordelijke) Europese wateren, 
maar op termijn mogelijk ook verder weg. 
Workfox’ meest recente werkeiland, de 
Seafox 5, is mede om die reden zo ontwor-
pen dat het multi-inzetbaar is. Recentelijk 
nog plaatste Workfox de funderingen voor 
tachtig windmolens aan de Noord-Duitse 
kust. Dieseko trilde in dezelfde kustregio 
onlangs met succes 280 funderingspalen de 
zeebodem in, in het kader van het project 
Global Tech I Offshore Wind. 

2
Fossiele energiebronnen 

zijn steeds moeilijker te 

winnen. Een renderende 

offshore-industrie is geen 

vanzelfsprekendheid meer

Het feit dat er sinds enkele decennia op zee 
wordt geboord naar olie en gas, is een gevolg 
van het feit dat de ‘gemakkelijke’ velden op 
het Europese vasteland inmiddels goeddeels 
zijn uitgeput. De technische optimalisatie 
van bestaande technieken zoals het veelbe-
sproken ‘fracking’ zorgt met name in de VS 
weliswaar voor een opleving van de winning 
op land, maar het is onduidelijk hoe lang die 
nog zal aanhouden (de toekomst van ‘frac-
king’ in Europa is hoogst onzeker vanwege 
de grote maatschappelijke weerstand). Ook 
op zee is de trend zichtbaar dat de zogehe-
ten ‘mature fields’ in ondiep water relatief 
dicht langs de kust langzaamaan leger raken. 
Nieuwe velden zijn veelal kleiner, meer ver-
spreid of bevinden zich in dieper water, dan 
wel op geologisch lastig bereikbare plekken 
zoals onder dikke zoutlagen of in het Pool-
gebied. De investeringskosten (CAPEX) en 
operationele kosten (OPEX) van de winning 
nemen daardoor toe, net als de risico’s (de 
Macondo-olieramp in de diepe wateren 
van Mexico is daarvan het meest vers in het 
geheugen liggende bewijs).   

3
Oliemaatschappijen 

worden steeds afhankelijker 

van hun toeleveranciers

Oliemaatschappijen zijn traditioneel voor 
bijna 90% afhankelijk van de dienstverleners 
die ze inhuren, zowel voor het vinden van 
boorlocaties als voor het exploiteren ervan. 
Wel worden ze met het oog op de toene-
mende technische uitdagingen en de stijgen-
de kosten van de winning steeds afhankelij-
ker van onderaannemers die een hoge mate 
van efficiëntie kunnen paren aan operational 
excellence. Die afhankelijkheid strekt zich 
overigens uit over vele tientallen jaren: zowel 
tijdens de bouw van een olieplatform als 
tijdens de operatie als tijdens een eventuele 
tussentijdse ‘tuning’ en modernisering spelen 
toeleveranciers een belangrijke rol. In de 
komende decennia komt daar nog het ver-
wijderen van platforms (en de bijbehorende 
fundering in de zeebodem) boven lege of 
niet langer rendabele velden bij. Voor toele-
veranciers van ‘werkplatforms’, zoals NPM-
participatie Workfox, ligt er dan ook nog 
vele tientallen jaren werk in het verschiet. 
Deze werkplatforms zijn namelijk onmisbaar 
bij het opbouwen, onderhouden, renoveren 
en afvoeren van booreilanden. Dieseko, 
fabrikant van hydraulische trilblokken en 
aggregaten en eveneens onderdeel van de 
NPM-portefeuille, voorziet mede om die 
reden een groeimarkt in de offshore, omdat 
de verwijdering van oude funderingen door 
inzet van innovatieve triltechnieken zonder 
milieuschade kan worden gerealiseerd. 
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Workfox en Dieseko 
Deze verkenning kwam tot stand op basis van openbare bronnen 

en met medewerking van Keesjan Cordia, CEO van Workfox, en 

Herald Wattenberg, Sales Director Offshore bij Dieseko. 

Workfox is met zijn diensten actief in de olie- en gasindustrie en 

exploiteert wereldwijd accommodatieplatformen en ‘multi-support 

units’ die aan productieplatformen worden gekoppeld. De vloot van 

5 ‘jack-up rigs’ wordt gemanaged door Workfox en is in eigendom 

van de Seafox Group. De kantoren in Nederland en Groot-Brittan-

nië tellen gezamenlijk zo’n 70 medewerkers en 350 op de vloot.

Dieseko is wereldwijd marktleider in hydraulische trilblokken en 

aggregaten en biedt daarnaast een breed aanvullend pakket van 

producten en diensten voor funderingswerken, onder meer voor 

de offshore windindustrie. Het bedrijf loopt voorop in nieuwe 

ontwikkelingen zoals het combineren van boor- en vibrotechnologie.

 

€75m
omzet van 

Workfox in 

2013

 

2800
windmolens 

staan er nu 

in de Europese 

wateren

5 
Windmolens draaien niet 

op wind maar op subsidie

Het is een gegeven dat de kostprijs van 
windenergie op dit moment hoger is dan 
de prijs die ervoor wordt betaald op de 
energiemarkt. De kostprijs voor elektriciteit 
van windmolens ligt een paar cent boven die 
van conventioneel opgewekte stroom. Een 
subsidie op basis van de Stimuleringsregeling 
Duurzame Energie (SDE+) vult het verschil 
aan; voor een maximaal aantal kWh en 
een periode van maximaal 15 jaar. Daarbij: 
deze subsidie dekt enkel het verschil tussen 
kostprijs en marktprijs. De productiekosten 
van elektriciteit uit windenergie veranderen 
niet. Als de prijs van elektriciteit stijgt (wat 
in de lijn van de verwachting ligt) dan daalt 
dus de subsidie per kWh. Er zit dus géén 
subsidie op de ontwikkelingstrajecten van 
windparken en de aanschaf van windmolens. 
Ondernemers moeten hierin voor eigen 
rekening en risico investeren. Als een project 
uiteindelijk niet doorgaat is de ontwikkelaar 
al zijn investeringen kwijt. Overigens blijkt 
uit onderzoek van CE Delft en Ecofys dat de 
fossiele energiesector door tal van belasting-
voordelen jaarlijks meer ‘gesubsidieerd’ 
wordt dan de duurzame energiesector. Ook 
wordt vaak voor het gemak vergeten dat de 
installed base van ons gasleidingnetwerk 
uit de algemene middelen is gefinancierd. 
Duurzame ondernemersverenigingen pleiten 
dan ook al jaren voor een level playing field, 
een situatie waarbij voor alle energiebronnen 
alle kosten zijn geïnternaliseerd. 

Lees meer over Dieseko en Workfox via 
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Beleggen in Strips
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‘ Als de koning  
 drinkt, schiet 
 de prijs omhoog’

Een originele zwart-wituitgave van het stripalbum Kuifje in het 
land van de Sovjets uit 1930 werd drie jaar geleden tijdens 
de stripveiling ‘Banque Dessinée’ in Brussel verkocht voor 
28.800 euro. De waarde van het album werd voor de veiling 
geschat op 12.000 tot 15.000 euro. De scepter van Ottokar, 
een ander album van Hergé, veranderde voor 15.600 euro 
van eigenaar. Met een jaarlijks rendement van gemiddeld 
9,1 procent troeft een belegging in strips de AEX en zelfs de 
goudkoers af. Hoe slim is beleggen in ‘de negende kunstvorm’? 

Voor veel Nederlanders is Boudewijn Büch met z’n witte hand-

schoenen onderdeel van het collectief geheugen. Grasduinend door 

musea, antiquariaten en verzamelaarshuizen kreeg de schrijver en 

verzamelaar Büch zo nu en dan een sleuteltje, maakte een glas-plaat 

open en bladerde door de eerste druk van Goethes Faust of bewon-

derde ademloos het vestzakhorloge van de Franse dichter Arthur 

Rimbaud. Heel even. Dan ging de plaat er weer op. Te kostbaar - er 

zou maar iets mee gebeuren … 

“Zo ben ik niet”, zegt René Schoenmakers van Catawiki in Assen. 

De oprichter van de catalogus- en veilingsite voor verzamelaars is 

een echte liefhebber, die de geur van oud papier wil ruiken. “Een 

stripboek moet je lezen, niet wegstoppen in een zuurvrij mapje.” 

Bij gebrek aan een up-to-date catalogus begon Schoenmakers zo’n 

vijf jaar geleden een online variant. “Het werkt als Wikipedia. 

Iedereen kan informatie toevoegen, die vervolgens door kenners 

wordt gecheckt. De catalogus is bovendien voorzien van een tool 

waarmee bezoekers hun verzameling kunnen bijhouden.” 

43

Ook investeren in strips? Scan deze pagina met 

copyright erven Kuhn
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Beleggen in Strips

Marktleider

Het bleek een gat in de markt en sinds 

Catawiki uitbreidde met een online vei-

linghuis is er ook nog eens een aardige 

boterham mee te verdienen. Sterker nog, 

vandaag telt het bedrijf veertig medewer-

kers, krijgt het maandelijks 2,5 miljoen 

bezoekers en is het wereldwijd marktleider 

als het op online verzamelveilingen 

aankomt. “We houden wekelijkse veilingen 

en werken met gekwalificeerde veiling-

meesters; iets wat ons van eBay onder-

scheidt.” Van Azië tot Amerika wordt driftig 

geboden op een inmiddels breed scala aan 

verzamelaarsartikelen.

Het aanbod blijft niet beperkt tot Donald

Ducks en Suske en Wiskes alleen. Ook 

litho’s van Karel Appel, een fles Pétrus uit 

1947, modeltreinen, sieraden, munten, 

bankbiljetten en affiches gaan van hand 

tot hand. “Het moet wel om bijzondere 

objecten gaan”, zegt Schoenmakers. “Er is 

een vakkundige selectie aan de poort. Wat 

goed is, gaat de veiling in.” En voor bijzon-

dere objecten gaat het om grote bedragen. 

Een halve ton voor een striptekening van 

de Belgische Georges Rémi, de geestelijk 

vader van Kuifje, is geen uitzondering. Het 

duurste Nederlandstalige stripboek tot op 

heden, De avonturen van Doris Dobbel, bracht 

14.000 euro in het laatje. 

“Kuifje is van de stripfiguren wereld-

wijd sowieso het meest geliefd”, zegt 

Schoenmakers. “Eenvoudigweg omdat het 

werk van Rémi in ontzettend veel talen 

is verschenen. En omdat de tekenaar is 

overleden, komt er niets meer bij. Het 

wordt almaar zeldzamer.” 

Cultuurverschillen

Er loopt overigens een aantal vlijmscherpe 

culturele lijnen over de wereldbol als het 

Een belegging in stripboeken is vanuit financieel oogpunt bepaald geen gek idee
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om stripstijlen en -figuren gaat. De in Azië razend 

populaire Mangastrips vinden weinig aftrek in het 

Westen. En van de Amerikaanse comic, waarin 

superhelden als Spiderman, Superman en Batman 

de dienst uitmaken, moeten Europese verzamelaars 

weinig hebben. Het eerste nummer van Superman 

uit 1938 is wereldwijd wél het stripboek dat het 

meeste geld heeft opgebracht: 1,5 miljoen dollar 

om precies te zijn. De oorspronkelijke koper hoefde 

er maar een dubbeltje voor af te rekenen.

Een belegging in stripboeken of de nog veel kost-

baardere striptekeningen (de originele, door de 

striptekenaar zelf getekende pagina’s) is vanuit 

financieel oogpunt bepaald geen gek idee, weet 

Schoenmakers. In samenwerking met de Rijksuni-

versiteit Groningen vergeleek Catawiki de waarde-

ontwikkeling van stripboeken van 1983 tot 2013 

en legde die naast de AEX- en goudkoersen. Waar 

de goudprijs altijd een sterk causaal verband ver-

toont met de wispelturige AEX, trekt de prijs van 

stripboeken zich weinig van die AEX aan. “Vooral 

zeldzame albums in goede staat blijven voortdurend 

in waarde toenemen. Dat geldt nog sterker voor 

originele striptekeningen.”

Het onderzoek keek naar de grote lijnen, maar deed 

ook wat steekproeven. Zo was de cataloguswaarde 

van de eerste druk van Lucky Luke in het spoor van de 

Daltons in 1983 13,16 euro, in 1998 was dat 90,76 

euro en in 2012 telden verzamelaars er 265 euro 

voor neer. “Vanwege z’n geringe gevoeligheid voor 

fluctuaties op de aandelenmarkt is een alter- 

natieve belegging in strips een goed diversificatie-

instrument voor de beleggingsportefeuille”, zegt 

Schoenmakers. “Een kwestie van risicospreiding. 

Ook munten en postzegels zijn daarvoor geschikt.”

Mint

Voor nieuwkomers op de markt valt het niet altijd 

mee in te schatten wat nu waarde heeft en wat niet, 

zegt Schoenmakers. “Heilig in de waardebepaling is 

de staat waarin het object zich bevindt. Een scheur 

of plakbandje kan een verschil van tienduizenden 

euro’s maken. Een zeldzaam stripboek in mint-con-

ditie is goud waard. Ze zijn eenvoudig niet vaak 
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te vinden. Strips worden gelezen en zeker als 

zo’n boekje in flutpapier is uitgegeven – zoals die 

Superman-comic van een dubbeltje – dan is ’ie in 

onberispelijke staat uiterst bijzonder.” 

Voor striptekeningen geldt ook nog eens dat het 

veel uitmaakt wat erop te zien is, zegt Schoen-

makers. “Neem het album De koning drinkt van Suske 

en Wiske uit 1947. Een originele pagina zonder al 

te veel hoofdfiguren of plotbepalende scenes levert 

veel minder op dan een beeld met Suske, Wiske, 

Jerome, Lambik en noem ze allemaal maar op. En 

heb je net die tekening te pakken waarop de koning 

daadwerkelijk zijn kelk ter hand neemt en drinkt … 

ja, dan schiet de prijs omhoog.” 

Schoenmakers vindt het ‘best aardig’ om te zien 

hoe de verzamelaarsmarkt zich ontwikkelt en aan-

trekkelijker wordt voor het grote geld. “Maar als je 

nooit eens kippenvel krijgt van een bijzonder strip-

boek, dan denk ik niet dat je ’t lang volhoudt. In die 

zin verhoudt een belegging in stripboeken zich mis-

schien wel het best met de kunstwereld. Kunst koop je 

niet als je het werk zelf niet aantrekkelijk vindt. Geniet 

je van de schoonheid van de negende kunstvorm – 

zoals striptekenen wel genoemd wordt – en zou je 

een originele tekening van Kuifje, Guust Flater of 

Olivier B. Bommel thuis aan de muur willen hangen, 

dan is het niet zo erg als die markt dan toch instort. 

Je vindt troost in de wetenschap dat je nog altijd kunt 

genieten van dat mooie werk, ook als het geen plekje 

in je beleggingsportefeuille meer verdient.”

Zie voor meer informatie over Catawiki 

www.catawiki.nl

Vooral zeldzame albums in 
goede staat blijven voortdurend 
in waarde toenemen
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De wereld van NPM
 

NPM Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die groeikapitaal verschaft aan middelgrote  

tot grote ondernemingen met hun basis in de Benelux. Het is een investeringspartner van ondernemers  

en managementteams met kennis en ervaring, financiële draagkracht en een uitgebreid netwerk.  

Door sterk in te zetten op verbetering van de operationele gang van zaken, e-commerce en duurzaamheid 

wordt ondernemings- en aandeelhouderswaarde gecreëerd.

Als actieve en betrokken aandeelhouder verbindt NPM Capital zich voor onbepaalde tijd, zolang de afgespro-

ken ontwikkelingsfase duurt en zover als die reikt. De flexibele investeringshorizon biedt de ruimte om 

waarde te creëren en maakt NPM Capital investeringspartner bij uitstek voor familiebedrijven, in buy-outs en 

in buy & build-scenario’s.

NPM Capital heeft ruim 65 jaar ervaring in het verstrekken van risicokapitaal. De portefeuille bestaat op dit 

moment uit 30 participaties, die actief zijn in verschillende sectoren, van maakindustrie, voedingsindustrie en 

offshore tot e-business en gezondheidszorg. Gemeenschappelijke elementen zijn een heldere groei- of 

ontwikkelingsstrategie, gedreven management en een duurzame concurrentiepositie.

 

SHV Holdings

NPM Capital is een 100% dochter van SHV Holdings N.V. Deze onderneming concentreert zich op de  

energie distributie (SHV Energy), de zelfbedieningsgroothandel (Makro), zwaar hijswerk en transport 

(Mammoet) en de industriële dienstver lening (ERIKS). Verder investeert SHV in exploratie, ontwikkeling en 

productie van olie en gas, voornamelijk in de Noord zee (Dyas). Bij SHV, actief in 48 landen, werken circa 

56.000 mensen. Voor meer informatie over SHV en haar activiteiten kunt u terecht op shv.nl. 

Kom meer te weten over de wereld van NPM via 
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Colofon

NPM Capital
Amsterdam
Breitnerstraat 1 
1077 BL Amsterdam 

Postbus 7224
1007 JE Amsterdam
T +31 20 570 55 55 
F +31 20 470 64 54 
E mails@npm-capital.com

Brussel
de Lignestraat 13
13 rue de Ligne
B-1000 Brussel-Bruxelles

T +32 2 210 60 90 
F +32 2 219 67 19

Concept, design, productie
 Creative Venue PR, creativevenue.nl 
Tekst  Public-i Writers, public-i-writers.nl  

[Bart van Ratingen, Frank van Alphen, 
Hein Haenen, Felix de Fijter]

Eindredactie NPM Capital
Fotografie  New York Times, Frank Hurley, Raymond 

Waltjen, Kees Rijken, Inrikothe, Maurice 
Mikkers, Jacqueline Massink 

Afbeelding  Stang, Pieter Kuhn
Drukwerk SDA Print + Media

Ontvang Capital Magazine gratis  
via capitalmagazine.nl

Ook  
geïnteresseerd  
in de wereld  
van NPM?

Vraag Capital Magazine direct aan via 
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Investeer
ook mee in 
het einde 
van honger 
in Benin 
www.katakle.nl

The Hunger Project maakt mensen 
in Benin bewust van hun eigen 
vermogens. Zo helpen we ze bij het 
herkennen en benutten van kansen om 
ondernemerschap en zelfredzaamheid 
te realiseren. Dáár investeren wij in! 
Investeer ook in de Katakle-groep en 
word lid van een inspirerend netwerk.

Bekijk het werk van THP via 


