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				 T A L E N T .
N AT U R E O F N U RT U R E ?

Als iemand uitblinkt op een bepaald terrein
en duidelijk beter is dan anderen, dan wordt
dit vaak toegedicht aan een aangeboren
talent. Maar er is inmiddels brede consensus
over het feit dat er katalysatoren nodig zijn
om bepaalde begaafdheden ‘om te zetten’
in talent. Intrapersoonlijke katalysatoren als
nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en
motivatie spelen een belangrijke rol. Maar ook
omgevingsgebonden katalysatoren zoals de
aanwezigheid van rolmodellen of opgroeien in een
bepaalde fysieke omgeving zijn bepalend voor het
tot wasdom komen van talent. En volgens velen
doet het toeval ook vaak een duit in het zakje.
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Talent is een optelsom
Deze nieuwe editie van Capital Magazine gaat over het thema ‘Talent’ – een thema dat NPM Capital nauw
aan het hart ligt. We denken daarbij niet alleen aan het talent van mensen, maar ook aan het talent van
organisaties om te innoveren, zich continu te vernieuwen en door te groeien naar een volgende fase in
hun bestaan.
Talent gedijt bij ontwikkeling, en wij vinden het als investeerder heel belangrijk daarin een actieve
rol te spelen. Vandaar dat wij gericht investeren in het ontwikkelen van het leiderschap binnen onze
participaties – iets waarover we Derk Egeler van De Transformatiegroep in deze editie uitgebreid aan het
woord laten.
Uit het hoofdartikel van deze editie is op te maken dat het lastig is om scherp te definiëren wat talent nu
eigenlijk behelst. Aangeboren vaardigheden spelen een rol, maar vaak is het juist de omgeving die maakt
dat een bepaald talent ook zichtbaar wordt (of juist niet). Dat geldt ook binnen bedrijven: hoe bepalend
is de cultuur, hoe diep is het ondernemerschap geborgd, hoe bij de tijd is de directie en hoe scherpzinnig
zijn de toezichthouders? Talent is een optelsom, en in die zin is talent geen vanzelfsprekendheid. En
dan is er nog de factor ‘transpiratie’ – veel successen die worden toegeschreven aan talent, blijken toch
vooral ook een zaak van heel veel oefenen, heel gericht focussen en hard werken. In deze editie een aantal
interessante interviews die hiervoor het bewijs leveren.
Talent speelt, tot slot, natuurlijk ook een grote rol binnen ons eigen bedrijf. We beschikken over een
getalenteerd team van financieel en bedrijfseconomisch onderlegde specialisten en dealmakers. Betrokken
mannen en vrouwen die het beste uit zichzelf en hun collega’s halen, iedere dag weer. Bijzonder is dat
daar nog een enkel dubbeltalent tussen zit, zoals Vicky van den Broek die hockeyt op het hoogste niveau
bij Laren en dat combineert met een baan bij NPM Capital. Zij interviewt golf-pro Alan Saddington van
Made in Scotland die stelt dat golf in wezen niet meer is dan ‘het achterna jagen van je eigen bal en kijken
waar je komt’. En ook dat is een optelsom, al was het alleen al het totaal aantal slagen dat je er voor
nodig hebt.
Ik hoop dat dit Capital Magazine u opnieuw inspireert,
namens het investment team van NPM Capital

Jeroen Drost
CEO NPM Capital
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HENRY FORD
Als uitvinder van de lopende band en de gestandaardiseerde
assemblage van auto’s (‘leverbaar in elke kleur, zolang het
zwart is’) staat Henry Ford te boek als een van de meest
succesvolle Amerikaanse ondernemers. Weinigen weten
dat hij maar liefst vijf zakelijke faillissementen op
zijn naam had voordat hij de wél succesvolle Ford
Motor Company oprichtte. Daarmee deed hij het
overigens nog iets beter dan warenhuistycoon R.
H. Macy. Die had zeven mislukte ondernemingen
achter de rug voordat hij doorbrak met de eerste
vestiging van Macy’s in New York.

WALT DISNEY

NOW
(NOW

De grondlegger van het Disney-concern,
een van de grootste mediaconglomeraten
ter wereld, werd ooit als tekenaar
ontslagen bij een krant omdat hij volgens
de uitgever ‘te weinig fantasie en goede
ideeën’ bezat. Zijn eerste serieuze
onderneming, de Laugh-O-Gram-tekenstudio, kan al snel de
financiële lasten niet meer dragen en gaat failliet. En ook al heeft zijn
volgende onderneming, de Disney Brothers Cartoon Studio, met
de productie van animatiefilms een aantal bescheiden succesjes,
als Disney het plan opvat om het sprookje van Sneeuwwitje en de
zeven dwergen te bewerken tot een full lengthanimatiefilm, is er geen enkele financier die met hem in zee wil. Uit arren moede neemt hij een
tweede hypotheek op zijn huis om de financiering rond te krijgen. De productiekosten tot het
destijds duizelingwekkende bedrag van 1,6 miljoen dollar worden overigens
ruimschoots terugverdiend – en de film leidt Disney’s ‘golden age of animation’
in. Desondanks verkeert het bedrijf ook in de jaren daarna geregeld op de rand
van het bankroet.
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AKIO MORITA
De naam Akio Morita klinkt velen onbekend in de oren,
maar dat geldt allerminst voor de naam van zijn bedrijf:
Sony. Het eerste product uit de werkplaats van Sony
was een rijstkoker waarin rijst niet zozeer kookte als
wel verbrandde. Er werden er dan ook minder dan
honderd van verkocht. Voor sommigen
reden om een vaste kantoorbaan te
zoeken, maar Morita liet zich er niet
door uit het veld slaan en bouwde een
miljardenonderneming op.
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SOICHIRO HONDA
Vandaag de dag is Honda een van de grootste bedrijven
van Japan, maar de carrière van Soichiro Honda
kwam jarenlang maar moeizaam van de grond. Zo
solliciteerde hij tevergeefs als ingenieur bij Toyota Motor
Corporation en bleef hij na die afwijzing een behoorlijke
tijd werkloos. In het schuurtje achter zijn huis
begon hij hobbymatig met het bouwen van
scooters. Pas na veelvuldige aanmoediging
van zijn toenmalige buren besloot Honda
een bedrijfje te beginnen.

YOU SEE IT
YOU DON’T)
Aan succesvolle ondernemers
worden doorgaans bijzondere
talenten toegedicht. Hoe waren
ze anders ooit zo ver gekomen?
Toch is van tal van top-entrepreneurs bekend dat de start
van hun zakelijke carrière alles
behalve voortvarend was. Zes
voorbeelden van talent dat niet
bij de pakken ging neerzitten.
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BILL GATES

Een nadere introductie
is niet nodig, maar er
wás een periode dat de
grootste wapenfeiten
van Bill Gates minder
positief waren. Zo
was hij halverwege
gestopt met zijn
Harvard-studie en
bleek zijn eerste
onderneming TrafO-Data (opgericht
met Microsoft co-founder Paul Allen) geen succes.

HARLAND DAVID SANDERS
Harland ‘Colonel’ Sanders is de oprichter van Kentucky Fried
Chicken, nu een van de grootste fastfoodketens ter wereld. Maar
aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Sanders ooit enig fortuin
zou maken: hij was onder meer trammachinist,
soldaat, brandweerman en verkocht een
tijdlang verzekeringen. Pas op zijn veertigste,
toen hij een tankstation annex snackbar runde
in Kentucky, bleek de door hemzelf
ontwikkelde kipreceptuur aan te
slaan en kon hij zijn eerste echte
restaurant openen.
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Als iemand boos wordt
op het weer, weet je dat
’t niks zal worden
Alan Saddington kwam in de jaren tachtig als jonge golfprofessional van Schotland
naar Nederland. Anno 2016 maakt hij zich sterk voor promotie van de sport in
Nederland. Vicky van den Broek hockeyt op het hoogste niveau bij Laren en
combineert dat met een baan bij NPM Capital. Een gesprek over talent, opvoeding
en Hollandse structuurzucht. “Talent is één van de vijftig dingen die je nodig hebt.”
Plaats van handeling: golfclub The
Dutch in Spijk. Vicky van den Broek
heeft zich moeten haasten: ze heeft deze
ochtend een training gehad. Het is een
cruciale week voor de spits van hockeyclub Laren. Het seizoen loopt op z’n
eind en haar team maakt in de play-off
nog kans op het kampioenschap. Maar
dan moet het tweeluik met Den Bosch
wel gewonnen worden. Vicky combineert, zoals veel tophockeyers, twee
loopbanen. Na haar studie Economie
en master Finance kon ze aan de slag bij
NPM Capital. Dat weerhoudt haar er
niet van mee te draaien in de hoogste
klasse van de landelijke competitie. “Als
het moet, neem ik er een vrije dag voor
op. In deze fase van de competitie is het
gewoon heel belangrijk om erbij te zijn.”
Alan Saddington kwam dertig jaar
geleden naar Nederland. Een echte cultuurshock was dat niet, maar in termen
van golfbeleving liggen Schotland en
Nederland mijlenver uit elkaar. “Zeker
destijds”, zegt Saddington. “Er waren
misschien dertig banen in Nederland.

In Schotland is golf met het straatbeeld,
met de cultuur verweven. Het straatvoetbal uit de Nederlandse cultuur, is
straatgolf in Schotland. Nederlanders
vragen me hoe het mogelijk is dat je in
Schotland golfbanen aantreft midden in
een dorp. Het antwoord is: omdat golf
ouder is dan het dorp. Het is om de
baan heen gebouwd.”
Vicky: “Alan, ben jij op jonge leeftijd
begonnen met spelen?”
Alan: “Toen ik vijf was. Het was ook
een belangrijk onderdeel van m’n
opvoeding; dat je je verantwoordelijkheid moet nemen op de baan. Talloze
keren heeft m’n vader me naar huis
gestuurd omdat ik boos werd op het
weer, of op de spullen. In golf leer je
snel dat je niemand de schuld kunt
geven. Als je niet presteert, dan ligt
het bij jezelf. Zeker wat mijn sport
betreft. Er komt nul-komma-nul geluk
bij kijken. Als ik vandaag 67 maak en
m’n tegenstander 68, dan ben ik beter.
Geluk speelt geen rol. Op welke leeftijd

ben jij trouwens begonnen? En was het
van meet af aan hockey?”
Vicky: “Dat het hockey werd hebben
mijn ouders beslist. Die hebben me
gewoon opgegeven toen ik een jaar of
zeven was. ‘Da’s goed voor je, om te
spelen in een team’, zeiden ze.”
Alan: “Wat voor rol speelde je omgeving? Het viel me destijds echt op dat in
Nederland schoolprestaties vaak boven
sportieve prestaties staan. In Schotland
zeggen ze: als je goed bent in sport, dan
moet je daar echt voor gaan. School
komt by far op de tweede plek.”
Vicky: “Schoolprestaties kwamen bij
mij op één; sport is iets wat je ernaast
doet. Het klopt dat schoolprestaties
in Nederland zwaar tellen. Er waren
zelfs teamgenootjes van me die niet
mochten trainen als het op school wat
minder ging… Hoe ben jij in jouw
sport komen bovendrijven? Wist je op
een zeker moment: ik ben echt goed?”
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Vicky
van den Broek
Geboorteplaats
Voorburg
Hockeyt sinds
2000

Sport-cv
2000
Cartouche, Voorburg
2003
Larensche Mixed Hockey Club
2010
Overgangsklasse Schaerweijde
2011
Teruggekeerd bij Laren Dames 1
in de Hoofdklasse

Prijzenkast
2010
Landskampioen Zaal (Jeugd A)
2012
Vicekampioen
Rabobank Hoofdklasse
2012
Europees clubkampioen (Euro
Hockey Club Champions Cup)
2013
Vicekampioen Euro Hockey Club
Champions Cup
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Alan: “Nee, er was zoveel talent om
me heen. Schotland is verzadigd van
goede spelers. Ik denk dat het vooral
met wilskracht te maken heeft. Als
ik terugdenk aan de helden van mijn
jeugd, dan zie je met terugwerkende
kracht dat zij het juist niet hebben
gehaald. De underachievers, die hebben
het wél goed gedaan. Ik kon dat lange
tijd maar moeilijk begrijpen. Hoe
kunnen ze met minimaal talent zo
ver komen in de sport? Maar het is
gewoon wilskracht. Doorzettingsvermogen. Bovendien, de hele sport is in
Schotland veel minder gestructureerd.
Ik wist niet wat ik zag met al die sportvelden en -complexen hier. Voor voetbal, voor hockey, voor korfbal; overal
een eigen veld, een eigen clubhuis. Dat
hebben jullie niet eens door, structuur
zit zo in het DNA van de Nederlanders. Wat mijn carrière betreft moest
ik het grotendeels zelf uitzoeken. Golf
is het achternajagen van je eigen bal en
kijken waar je komt.”
Vicky: “Had je het gevoel talent te
hebben? Zelf voelde ik me namelijk
lange tijd niet beter dan de rest. Vanaf
je twaalfde komt er een beetje onderscheid. Je kunt geselecteerd worden
voor de eerstelijnsteams en voor
regionale teams waarmee je extra trainingen kan volgen. En als je wat ouder
bent kun je ook voor het Nederlands
team gaan spelen. Uiteindelijk heb ik
het Nederlands team overigens nooit
gehaald, al was dat vroeger wel echt
een doel voor me.”
Alan: “Het begrip talent vind ik zo
lastig. Er zijn in het golf vijftig dingen
die je nodig hebt. Talent is daar één
van. Op al die vijftig facetten moet
je minstens een 7, 8 of 9 scoren. En

dan komt het primair aan op doorzettingsvermogen, wilskracht en mentale
hardheid.
Vicky: “Daar zit dus niks fysieks
tussen…”

‘Hoe meer je je focust, hoe
minder het gaat en hoe
minder ontspanning je in je
spel kunt leggen. Dat is een
bijna paradoxaal proces’
Alan: “Fysiek is – net als hygiëne –
een randvoorwaarde. Dat is gewoon
nodig. Maar mentale vaardigheden
bepalen iemands succes. Mij werd
eens gevraagd om een paar ballen te
slaan met Joost Luiten, toen hij nog
niet de bekende topgolfer was van
vandaag; hij was 17 jaar of zo. Ik liep
nog geen tweehonderd meter met
hem op, ik heb ’m één bal zien slaan
en ik wist: dit is het. He’s your man.
Dat is de blik in z’n ogen, de dingen
die hij zegt en de mentale kracht die
daaruit spreekt. Andersom is het net
zo; loopt iemand te mopperen op het
weer of de omstandigheden, dan kun
je ’m wel vergeten. Het zal nooit een
topper worden.”
Vicky: “Heb jij een mentale weak spot?”
Alan: “Je kunt alleen maar jezelf de
schuld geven in het golf, en dat is een
valkuil. Je kunt het heel persoonlijk
nemen als iets niet lukt, en dat kan
echt tegen je werken. Toen ik fulltime speelde, hing mijn levensgeluk
af van mijn succes in het golf. Ik
kon geen afstand nemen van Alan de
Golfer. Daarom heb ik het niet langer

volgehouden, denk ik. Het werd bijna
te belangrijk. Als ik nu een toernooi
speel, geniet ik veel meer van het
spelen. Als ik een bal in de bunker sla,
weet ik dat ik toch weer terugga naar
m’n day job. Golf was m’n alles en
dat is niet goed. Voor mij in elk geval
niet.”
Vicky: “In een team kan het twee
kanten op gaan. Je versterkt elkaar, of
het loopt niet en je reageert dat af op
elkaar. Als je in zo’n dal zit, is het echt
ingewikkeld om eruit te komen. Na
afloop kun je er met elkaar over praten
en dan ga je weer verder, maar om
tijdens het spelen mentaal te kunnen
schakelen, dat is een van de lastigste
dingen. Hoe ging jij ermee om, als een
wedstrijd niet lekker liep? Ging het de
keer erop dan beter?”
Alan: “Het kon lang duren voordat
ik eroverheen kwam. Ik nam het heel
persoonlijk. Heb ik niet goed getraind?
Ben ik niet goed genoeg? Moet ik
een andere trainer zoeken? Ik ging
mezelf gek analyseren. Dat is een bijna
paradoxaal proces, want hoe meer je
je focust, hoe minder het gaat en hoe
minder ontspanning je in je spel kunt
leggen. En hoe meer je ontspant en
denkt: ‘wat kan mij het schelen’, hoe
beter je presteert. Dat is een heel rare
dynamiek, en hoewel je dat weet is het
heel moeilijk om in die flow te komen.
Misschien lukt het één of twee keer
per jaar.”
Vicky: “Ik herken dat wel. Ik denk dat
het mentale bij golf nog belangrijker is
dan bij hockey; mijn sport is toch wel
heel instinctief. Maar dat doorzettingsvermogen, de kunst om met tegenslagen, blessures of verschillende coaches

om te gaan, dat is ontzettend belangrijk. En daar moet je persoonlijkheid
wel voor gemaakt zijn. Om ervoor te
gaan en niet op te geven. Tegelijkertijd
realiseer ik me dat ik in m’n eentje
wel talenten heb – ik kan regelmatig
scoren en een goede actie maken –
maar hockey is echt een teamsport.
En de dynamiek in een team is een
ongrijpbaar ding, dat voortdurend in
interactie wordt bepaald.”

‘De dynamiek in een team
is een ongrijpbaar ding, dat
voortdurend in interactie
wordt bepaald’

Alan: “Dat kan ik me voorstellen. Elke
speler heeft zo z’n kwaliteiten, maar
die staan niet garant voor succes. Weet
je, als je zo overtuigd bent van de dingen waarin je je onderscheidt, dan kan
dat ook lui maken. Neem het nooit
for granted.”
Vicky: “Denk je dat die structuur die
er in Nederland is daarbij helpt? Er
is zo veel druk op teams, coaches en
spelers dat je nooit makkelijk wegkomt
met je fouten of je luiheid.”
Alan: “Heel simpel: het functioneert. Nederland is al jaren een van
de beste hockeylanden ter wereld.
Hoe is het mogelijk? Met zo weinig
mensen vergeleken met bijvoorbeeld
India of Pakistan. Daar is een beetje
structuur belangrijk voor, maar toch
ook cultuur. De omgeving waarin je
je als sporter kunt ontwikkelen is zo
belangrijk.”

Alan Saddington
Geboorteplaats
Sanquhar, Schotland
Golft sinds
hij 5 jaar oud was (bijna 50 jaar)

Sport-cv
1986
Professional bij de Hilversumsche
Golf Club en De Haar
1988 - 1997
Tour Player, professioneel golf
speler over de hele wereld
1998
Oprichting Made in Scotland
(samen met vrienden Mauk de
Booy, David Burnside en Jonas
Saxton)
2010
Made in Scotland opent golfbaan
The Dutch
2012
European Senior Tour

Prijzenkast
1992
European PGA Team Champions
(representing PGA Holland)
Diverse Nederlandse
toernooioverwinningen
Tweemaal Nederlands
senioren-kampioen
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De zaak talent

De
							
12

zaak
'Talent'
Over de diffuse grens
tussen nature en nurture
Het is een vraag die psychologen al decennia bezighoudt:
bestaat er zoiets als een aangeboren talent dat uitzonderlijke
prestaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunsten,
wetenschap of het leiden van een onderneming verklaart?
En zo ja, waaruit bestaat dat talent dan en kunnen we het
op voorhand herkennen? Zeker de laatste jaren lijkt het
geloof in aangeboren talent als dé bepalende factor voor
succes af te nemen. Steeds duidelijker wordt namelijk dat
uitzonderlijke prestaties altijd samengaan met een vrijwel even
uitzonderlijke mate van oefening en training. En ja, ook tijden plaatsgebonden omstandigheden en een fikse portie geluk
maken talent tot wat het is: een toevalstreffer.
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De zaak talent

is te onhandig om ballen
jongen bij de Davis Cup
te zijn” (trainer over Stan
Smith, in 1972 nummer
één op de wereldranglijst
tennis). “Hij heeft helemaal
geen stem” (zangdocent over
Enrico Caruso). “Leuk bandje,
maar die zanger zou ik vervangen”
(impresario over Mick Jagger). “Te
dom om ook maar iets te leren”
(docent over Thomas Edison). “Niet
goed genoeg voor de top” (Guus
Hiddink over Klaas-Jan Huntelaar).
“Als componist is hij hopeloos”
(muziekdocent over Beethoven).
“Het wordt nooit wat met die
jongen” (rekendocent over Albert
Einstein). “What will they send me
next!” (gymnastiekdocent over
Edmund Hillary, de eerste man
die de top van de Mount Everest
bereikte). “Why don’t you stop wasting
people’s time and go out and become a
dishwasher or something?” (casting
director over Sidney Poitier,
winnaar Oscar best actor 1963).
Bovenstaande uitspraken komen van
de lijst ‘50 Famously Successful People Who
Failed At First’ op onlinecollege.org.
Maar ook verder wemelt het internet
van de anekdotes over wereld
beroemde ‘talenten’ van wie het
talent aanvankelijk niet werd herkend
of lange tijd onzichtbaar bleef. Het
is vermakelijke lectuur die direct
duidelijk maakt dat talent een nogal
ongrijpbaar fenomeen is en dat de
aanwezigheid van een bepaald talent
bij mensen vaak een constatering
achteraf is.
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Het mag dan ook geen verbazing
wekken dat het begrip talent in
elk geval wetenschappelijk gezien
omstreden is. De Amerikaanse
psycholoog Benjamin Bloom bijvoorbeeld publiceerde in 1985 de studie
Developing Talents in Young People, waarin
hij onderzocht hoe absolute toppers
in hun vakgebied gekomen waren
tot hun uitzonderlijke prestaties. Hij
kwam tot de conclusie dat geen van
de onderzochte personen aan het
begin van zijn of haar levensloop
over een aanwijsbaar opvallend talent
beschikte. Omgevingsfactoren
daarentegen bleken een doorslaggevende factor te zijn voor het behalen
van de top. Bloom: “We were looking
for exceptional kids, and what we found
were exceptional conditions.”

Witte raaf
Ook bestsellerauteur en managementgoeroe Malcolm Gladwell
beweert dat niet zozeer talent bepaalt
of iemand al dan niet een uitblinker
wordt, maar een cocktail van andere
factoren zoals de sociale omgeving
waarin iemand opgroeit, de juiste
mentoren en iets wat zich het best
laat omschrijven als een gelukkige
samenloop van omstandigheden.
In zijn boek Outliners analyseert
Gladwell onder meer het talent van
Bill Gates. Die was als kind al uitzonderlijk competitief (een familietrekje)
maar groeide vooral uit tot wie hij is
vanwege de gelukkige omstandigheid
dat hij naar een dure privéschool
mocht, waar een (toen nog zeer
zeldzame) computerterminal stond.
Het is naar Gates’ eigen zeggen één

in een ‘zeer gelukkige reeks van
gebeurtenissen’ die maakte dat hij op
het moment dat de computerrevolutie begon die ene witte raaf was die
daadwerkelijk bruikbare software kon
schrijven.
Daarvoor had hij overigens talloze
avonden en nachten doorgewerkt
– de enige momenten dat de
computerterminal beschikbaar
was. En hier komt een ander vaak
genoemd aspect van talent om de
hoek kijken: dat van de deliberate
practice, een begrip geïntroduceerd
door Anders Ericsson, een ZweedsAmerikaanse hoogleraar psychologie
aan de Florida State University.
Die schreef in 1993 een beroemd
geworden artikel in de Psychological
Review waarin hij op basis van biografische data aantoonde dat de
meest geprezen violisten uit de
geschiedenis ook altijd de violisten
waren die het meest geoefend
hadden.
Ericsson concludeert: “It’s complicated
explaining how genius or expertise is created
and why it’s so rare. But it isn’t magic, and
it isn’t born. It happens because some
critical things line up so that a person of
good intelligence can put in the sustained,
focused effort it takes to achieve extraordinary mastery. These people don’t
necessarily have an especially high IQ, but
they almost always have very supportive
environments, and they almost always have
important mentors. And the one thing they
always have is this incredible investment
of effort.”

Heel veel oefening
Oefening baart kunst, zo laat zich het
onderzoek van Ericsson kort samenvatten. Tot die conclusie kwamen een
paar jaar later ook drie Britse psychologen, Michael Howe, Jane Davidson
en John Sloboda. In het artikel Innate
talents: reality or myth? stellen zij dat
geloven in (aangeboren) talent niet
per se irrationeel is, maar dat niet te
bewijzen valt dat talent belangrijker
zou zijn dan training en oefening.
Volgens Howe c.s. is de bijzondere
muzikale expressievaardigheid die
door muziekleraren vaak talent wordt
genoemd, niet aangeboren. Die ontstaat ‘toevallig’ uit vroege muzikale
ervaringen, door stimulerende
familie en leraren en vooral: door
heel veel oefening.
De Britse onderzoekers ontkennen
overigens niet dat muzikale vaardig
heden als zodanig op aangeboren
eigenschappen berusten. Alleen:
daarin bestaan volgens hen amper
onderlinge verschillen tussen
mensen. Aan Howe c.s. danken we
ook de zogeheten 10.000 uur-regel:
iedere topviolist heeft er op zijn
21ste ten minste 10.000 uur formele
vioolstudie op zitten. Minder goede
conservatoriumstudenten halen
amper de helft. En de studie-uren
van amateurviolisten vallen erbij in
het niet.
Ook Malcolm Gladwell betoogt in
zijn boek dat de 10.000 uur-regel
voor een belangrijk deel iemands
succes bepaalt. Volgens hem is zelfs
bij topatleten vaak niet duidelijk of

10.000 uur
Iedere topviolist
heeft er op zijn 21ste
ten minste 10.000 uur
formele vioolstudie
op zitten
hun superieure fysiek de training
vergemakkelijkt of er juist door
veroorzaakt wordt.
De vraag is of dit alles betekent dat
iedereen die maar genoeg oefent,
uiteindelijk in staat zal zijn piano
te spelen op het niveau van Arthur
Rubinstein of na voldoende training
net zo hard te schaatsen als Sven
Kramer. Dat voelt contra-intuïtief
aan en is dan ook niet waar, schrijft
hoogleraar Ericsson in zijn meest
recente boek Peak: Secrets from the New
Science of Expertise. In dit boek doet
hij een poging de ‘10.000 uur-regel’
inhoudelijk nader in te vullen.
Mentale representaties
Om te beginnen, zo schrijft Ericsson,
is de 10.000 uur-regel noch een
‘regel’, noch betreft het een exact
aantal uren. Het is meer een metafoor
voor ‘heel veel uren gedurende lange
periode’ én een aanwijzing dat méér
oefening eigenlijk altijd leidt tot een
hoger expertiseniveau.
Daarbij is het een misverstand te
denken dat de 10.000 uur-regel
betekent dat aangeboren talent kan
worden verzilverd door heel vaak in
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je eentje hetzelfde te doen, schrijft
Ericsson. ‘Deliberate practice’ heeft
volgens hem weinig zin zonder de
begeleiding van een goede mentor,
coach of docent die bereid is tot
snelle en geregelde feedback. Ook is
veel oefenen zinloos zonder dat er
sprake is van een helder, vooraf gedefinieerd doel of niveau. De auteur
spreekt in dit geval van het begrip
‘mentale representaties’: mensen die
ergens écht ver in komen, zijn beter
in staat het gewenste prestatieniveau
mentaal te visualiseren en daar stap
voor stap naartoe te werken. Zij
focussen daarbij bovendien bovengemiddeld op dat wat ze (nog) niet
beheersen en niet op dat wat ze wel
beheersen.

Méér
“Als jij als leidinggevende diep
in je hart gelooft in genetics als
bepalende factor voor succes, dan
zul je geneigd zijn in bepaalde
mensen geen tijd en energie
te stoppen. Als je daarentegen
gelooft dat oefening en training
helpen, dan stuur je diezelfde
mensen op cursus of laat je ze
coachen. Ik zeg niet dat het één
beter is dan het ander, wél dat we
ons bewust moeten zijn van dit
soort mechanismen.”
Prof. Nico van Yperen,
Rijksuniversiteit Groningen
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Méér oefening leidt
eigenlijk altijd tot een
hoger expertiseniveau
Daarbij komt dat de kracht van
oefening niet zozeer in de herhaling
zelf zit, maar in het aanhoudend
uitproberen van nieuwe dingen.
Volgens Ericsson overschatten veel
mensen dan ook de waarde van
ervaring. Een chirurg met dertig jaar
ervaring is volgens hem doorgaans
niet beter, maar slechter in zijn vak
dan een chirurg die pas drie jaar van
de opleiding af is. Want als dertig
jaar ervaring betekent dertig jaar in
je comfortzone ‘je ding doen’, dan
levert dat eerder een verlaging van

het prestatieniveau op dan een
verhoging, stelt Ericsson. Tot slot:
alleen echte ‘vlieguren’ tellen.
Tienduizend uur voetbal kijken
maakt niemand tot een uitstekend
linksvoor. En heel goed ‘weten’ hoe
iets moet is weliswaar een randvoorwaarde voor echte expertise, maar
heel veel ‘doen’ maakt het verschil.
De inzichten van Ericsson lijken
te worden bevestigd door de
uitkomsten van een recente studie
uitgevoerd aan de Michigan
State University. Daarin werden
veertien eerder uitgevoerde studies
naar de prestaties van schakers
en muzikanten geanalyseerd. De
onderzoekers focusten daarbij met
name op het verband tussen het
aantal trainingsuren en de prestaties
van verschillende individuen. Uit
dit onderzoek blijkt dat de mate van
oefening slechts ten dele verklaart
welk niveau mensen bereiken bij het
leren van complexe vaardigheden.
Andere factoren zoals aangeboren
vaardigheden, algemene intelligentie
en de leeftijd waarop iemand
begint met gericht oefenen, hebben
volgens deze wetenschappers veel
meer invloed. Hoofdonderzoeker
Zach Hambrick denkt dat dit
verklaart waarom sommige mensen
het eliteniveau bereiken zonder
overmatige training, terwijl anderen
dit niveau niet halen terwijl ze enorm
veel oefenen.
Talent is een belief
Ook volgens Nico van Yperen, hoogleraar psychologie aan de

Rijksuniversiteit Groningen, is er ‘een
overvloed aan onderzoek’ dat
aantoont dat de globale voorspeller
van prestaties en/of talentontwikkeling
een optelsom is van aangeboren
‘domeinspecifieke vaardigheden’
(bijvoorbeeld een superieur muzikaal
geheugen of een bovengemiddelde
oog-handcoördinatie), oefening én
‘opportunity’ ofwel de juiste tijd- en
plaatsgebonden omstandigheden.
Het is allemaal min of meer even
belangrijk voor een uitzonderlijke
prestatie en per individu zal de mix
verschillen.
Van Yperen wijst in dit kader ook op
het werk van de Amerikaanse psychologe Carol Dweck, die zich al meer
dan dertig jaar bezighoudt met de
relatie tussen motivatie en prestaties.
Hij zegt: “Het onderzoek van Dweck
laat zien dat het al of niet hebben van
‘talent’ feitelijk een ‘belief’ is. Als je
bijvoorbeeld sterk gelooft dat je niet
het juiste genenpakket hebt om iets
bepaalds te bereiken, dan houdt het
snel op. Geloof je daarentegen sterk
dat je door oefening en training beter
kunt worden, dan kun je een heel
eind komen. Maar hóe ver precies,
dat hangt dan vaak weer af van
dingen die aangeboren zijn.”
Zeker in de sportwereld geldt dat
atletisch potentieel in onze dubbele
helixen zit ingebakken, zegt Van
Yperen. Uit diverse onderzoeken,
onder meer door het US National
Institute of Health Heritage en door
geneticus Claude Bouchard, blijkt dat
als grote groepen mensen langere tijd

aan een trainingsprogramma worden
onderworpen, er na afloop grote
verschillen zijn die enkel genetisch
te verklaren zijn. Van Yperen: “In die
onderzoeken werd er gekeken naar
het effect van de training op cardiovasculaire en metabole variabelen,
zoals zuurstofopname, hartslag en
slagvolume. Het bleek dat bij een
klein deel van de deelnemers het
maximale zuurstofopnamevermogen
spectaculair was gestegen, met vijftig
procent of meer. Maar een even grote
groep zag ondanks de intensieve
training nauwelijks verbetering.
Kortom, iedereen kan door training
beter worden, maar met een bepaalde grens die genetisch vastligt.”

Drive
Ook de drive om steeds
beter te presenteren
speelt een rol bij het
ontwikkelen van 'talent'
Doorzettingsvermogen en veerkracht
En dan is er nog zoiets als motivatie,
zegt Van Yperen. Waar de meeste
mensen in hun dagelijkse activiteiten
streven naar een niveau van ‘moeiteloze uitvoering’, om daarna over te
schakelen op het proces van gedachteloze automatisering, blijken toppers
veel meer gericht op verbetering door
planning, controle en analyse van wat
ze doen. Kortom: ook de drive om
steeds beter te presteren speelt een
rol bij het ontwikkelen van talent. En
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paradoxaal genoeg kan soms net een
bepaald gebrek aan talent mensen
motiveren tot grootse prestaties, aldus
de Groningse hoogleraar. “Een van
mijn favoriete voorbeelden is dat van
schaatsers Falco Zandstra en Rintje
Ritsma. Beiden leeftijdsgenoten en
beiden een tijdlang succesvol op de
baan. Van Zandstra was bekend dat
hij een natuurtalent was: hij trainde
relatief weinig, deed er veel naast en
won toch vrijwel alles. Ritsma moest
keihard werken, alles laten voor het
schaatsen, en verloor niettemin regelmatig. Bij iedere tegenslag ging hij er
harder tegenaan. Toen Zandstra op
zeker moment serieuze concurrentie
kreeg was zijn schaatscarrière snel
afgelopen: hij wist namelijk niet wat
hij moest doen. Ritsma wel: die
bleef schaven aan zijn techniek en
materiaal, zoals hij altijd al had
moeten doen. De vraag is dus: zijn
doorzettingsvermogen en veerkracht
niet belangrijker dan talent? En dan

nog: in hoeverre zijn doorzettingsvermogen en veerkracht nature of nurture?

Debat
Eén ding is zeker:
het debat over (de
waarde van) talent ligt
nog open
Een ding is zeker: het debat over
(de waarde van) talent ligt nog open.
Maar dat maakt het niet minder
relevant, zegt Van Yperen, die op dit
moment binnen zijn eigen universiteit
studenten werft voor een nieuw
masterprogramma: Talent Development & Creativity (stairwaytotalent.
nl). Van Yperen: “Je kunt zeggen: wat
maakt het uit of je gelooft in talent of
niet. Maar de praktische implicaties
kunnen groot zijn. Als jij als
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leidinggevende diep in je hart gelooft
in genetics als bepalende factor voor
succes, dan zul je geneigd zijn in
bepaalde mensen geen tijd en energie
te stoppen. Als je daarentegen gelooft
dat oefening en training helpen, dan
stuur je diezelfde mensen op cursus
of laat je ze coachen. Ik zeg niet dat
het één beter is dan het ander, wél
dat we ons bewust moeten zijn van
dit soort mechanismen.”
Ook in de sportwereld blijkt geloof
in talent voor sommigen desastreus
uit te werken. Kinderen die vroeg in
het jaar jarig zijn blijken namelijk
eerder als getalenteerd te worden
aangewezen dan jongere jaargroepgenoten, met alle extra stimulering
van dien. Het voetballertje uit januari
wordt uitgekozen en gaat veel
meer trainen onder professionele
begeleiding. Het spelertje uit
december dat niet wordt uitgekozen,
blijft één keer per week bij zijn
amateurclubje trainen onder leiding
van een enthousiaste vader. Dankzij
dit mechanisme is het spelertje uit
januari na een aantal jaar inderdaad
veel beter dan het spelertje uit
december. Er is dan ook sprake van
een duidelijke onevenwichtigheid
in de geboortemaanden van succesvolle voetballers en andere sporters,
zoals Canadese ijshockeyers. Dit
verschijnsel heet in de wetenschap
het ‘relative age effect’. Ook in het
onderwijs is dat terug te vinden.
Uit onderzoek uit België blijkt dat
de jongste leerlingen uit de klas
zo’n 15% minder kans maken om
op een universiteit terecht te komen
dan de oudste. Van Yperen: “En dat
heeft met gebrek aan talent echt niets
van doen.”

Opinie

Talent is van alle (leef)tijden
Niet lang geleden verscheen er in de Harvard
Business Review een artikel van Patty McCord,
voormalig chief talent officer bij Netflix. De
auteur beschrijft daarin een aantal inzich
ten die ze opdeed tijdens de razendsnelle groei
van deze onderneming, die begon als een ver
edeld postorderbedrijf voor films op dvd maar
uitgroeide tot een van de toonaangevende
aanbieders van streaming content. Afgezien
van een aantal nogal Amerikaans aandoen
de inzichten als ‘only hire the best’ en ‘tell the
truth about performance’ signaleert McCord een
aantal zaken die werkelijk belangrijk zijn. Eén
daavan is deze: het kan voorkomen dat het talent
van sommige medewerkers van grote waarde is
in een bepaalde ontwikkelingsfase van de onder
neming, maar weinig meer toevoegt in de volgende
fase. En dan is het voor zowel de medewerkers als
het bedrijf beter die medewerkers te laten gaan.
In Nederland steken bedrijven vaak veel energie in het scouten en binnenhalen van talent.
In de praktijk wordt daar meestal niet veel
mee gedaan. Eenmaal binnen wordt het talent
ergens geplaatst, waarna het aan de manager van de betreffende afdeling of divisie
wordt overgelaten om met dat talent iets te doen.
Het hoeft geen verbazing te wekken dat dit
afdelingsgerichte talentontwikkeling tot gevolg
heeft. Echte talentontwikkeling is echter een
afdeling-overschrijdende aangelegenheid, die
vanuit de top aangestuurd moet worden. Tijdens
mijn dienstverband bij General Electric bemoeide
Jack Welch zich als CEO persoonlijk met de
ontwikkeling van high potentials en bepaalde hij
op welk moment die door moesten naar een ander
organisatieonderdeel.
Nu is GE een enorm conglomeraat waar een
dergelijke aanpak mogelijk is, maar voor kleinere
bedrijven betekent echte talentontwikkeling wat
McCord beschrijft: je moet het talent loslaten,

Jan Schaap
heeft ruim
30 jaar ervaring
in executive
search in diverse
sectoren en
vele soorten
executive en
non-executive
posities.

omdat het in jouw organisatie geleerd heeft wat
het kon leren en de groeicurve beter elders voortgezet kan worden. Vrijwel elke HR-manager vindt
dit echter een lastige boodschap – reden waarom
ik altijd zeg dat het herkennen, binnenhalen en
ontwikkelen van talent in de huidige constellatie
een taak is van de board. In het artikel ‘People before
strategy’ – eveneens uit de Harvard Business Review –
wordt voorgesteld om de HR Director een gelijkwaardige positie naast de CEO en CFO te geven
in de boardroom. De focus van deze HR Director
nieuwe stijl zou dan op de ‘casting’ van de organisatie gericht moeten zijn. De overige aandachtsvelden van de huidige HR Director (waaronder
steeds meer ‘HR analytics’) zouden onder verantwoordelijkheid van de CFO moeten vallen.
Intussen is de huidige praktijk niet zonder gevolgen. Veel talentvolle mensen lopen halverwege
hun carrière vast. Ze worden met bonussen en
secundaire arbeidsvoorwaarden prima ‘geboeid
en gebonden’, maar ontwikkelen hun talent(en)
niet verder. Terwijl ze dan vaak nog twintig jaar of
langer te gaan hebben. Op die manier verspilt de
BV Nederland heel veel talent. Het kan ook anders:
ontwikkel een nieuwe kijk op arbeidsrelaties en
stap af van vaste contracten voor leidinggevende
posities. Reid Hoffman, oprichter en CEO van
LinkedIn bepleit kortdurende contracten (van drie
tot vijf jaar) waarbij medewerker en bedrijf elkaar
als bondgenoten beschouwen tijdens een tour of
duty op weg naar een bepaald (project)resultaat. Daarna wordt deze alliance opnieuw bekeken en al dan niet verlengd. De medewerker is
verantwoordelijk voor de regie van zijn of haar
carrière. Hierdoor worden multi-company-,
multi-industrie- en multi-functiecarrières mogelijk, waardoor talent tot op hoge leeftijd inzetbaar
kan blijven. En last but not least: bedrijven zullen
zo mensen ook in het tweede deel van hun arbeidzame leven eindige contracten kunnen aanbieden.
Want talent is van alle (leef)tijden!

"Stap af van vaste contracten voor leidinggevende posities"
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Een
geboren
leider
Derk Egeler (54) is partner van De Transformatiegroep. Voor de
CEO’s en CFO’s van de NPM Capital-deelnemingen ontwikkelden zij
een bijzonder leiderschapsprogramma, deels in samenwerking met
TIAS Business School. Capital Magazine legde hem de vraag voor:
is er zoiets als talent voor leiderschap en zo ja, hoe ontwikkel je dat?
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‘Een geboren leider’ is een vaste
uitdrukking in onze taal. Daarin ligt
besloten dat leiderschap een genetische
conditie is, meer dan een aangeleerde
vorm van handelen en communiceren.
Hoe kijkt u daar tegenaan?
“Ik denk zeker dat er een
aangeboren component is, maar
ook dat je tijdens je carrière kunt
bijleren over wat werkt en wat
niet. Maar in algemene zin over
‘leiderschap’ spreken is niet zo
zinvol. Dus laat ik eerst definiëren
wat ik persoonlijk onder leiderschap
versta, en dat is: verbinding maken.
Een leider is voor mij iemand die
verbinding kan maken tussen oude
en nieuwe generaties, tussen de
oude en de nieuwe economie,
tussen verschillende culturen en
religies … Ik zie het vermogen om
te verbinden op dit moment als de
belangrijkste eigenschap van het
soort leider dat we nodig hebben in
de hedendaagse maatschappij.”
Veel mensen denken dat leiderschap in de
eerste plaats gaat over visie, dominantie en
richting geven …
“In het verleden werd naar
leiderschap meer gekeken in termen
van ‘wie baas is, bakt koek’. In
een sterk hiërarchisch ingerichte
constellatie kijkt men naar de
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leider als de persoon die zegt wat
er moet gebeuren. En van wie men
inderdaad een zekere visie verwacht,
en niet te vergeten voorbeeldgedrag.
Maar in deze tijd werkt die invulling
van leiderschap mijns inziens niet
langer. De maatschappij is daarvoor
te zeer veranderd: waar vroeger
verzuiling het beeld bepaalde, grijpt
nu alles op elkaar in. En dan is het
vermogen om te kunnen verbinden
dat wat het verschil maakt.”
U schrijft ergens: ‘je kunt pas een ander
leiden als je jezelf leidt.’ Wat bedoelt u
daar precies mee?
“Je bent in mijn ogen pas een goed
leider als je zelf in staat bent om
je eigen vragen en twijfels onder
ogen te zien en je eigen dromen en
ambities durft waar te maken. Als
je met jezelf verbonden bent, dan
is het een stuk makkelijker om je
als leider bijvoorbeeld te verbinden
met andere mensen in je team.
Leiderschap betekent dat je jezelf
niet neerzet als iemand die het
allemaal briljant ziet en weet, maar
als iemand die ook tekortkomingen
heeft – maar wél durft te zoeken
naar de kracht van het verschil.”
U bent ook voorzitter van de Foundation
for Natural Leadership. Het valt op dat in
deze naam opnieuw een link wordt gelegd

tussen leiderschap aan de ene kant, en iets
wat kennelijk van nature aanwezig is …
Hoe zit dat precies?
“Als leiderschap is: het vermogen
tot verbinden, dan schuilt in elk
mens een leider want we zijn
allemaal in staat verbinding te
maken. Maar daarvoor moet je
dus, zoals gezegd, wél eerst jezelf
leiden. En dat is wat we met de
Foundation beogen: mensen uit
het bedrijfsleven met zichzelf
verbinden, opdat ze in staat zijn zich
met anderen te verbinden. Onze
filosofie is dat dat het beste lukt in
de natuur, omdat in de natuur per
definitie alles met alles is verbonden.
Vandaar dat we zogeheten trails
organiseren: meerdere dagen de
Afrikaanse wildernis of de bergen
in, zonder mobiele telefoon, zonder
horloge, zonder laptop en zonder
internet, maar met licht, lucht
en ruimte. Deelnemers komen
daardoor als het ware vertraagd
tot zichzelf. Op het vliegveld zijn
ze zonder uitzondering nog druk
aan het bellen en regelen. Na een
dag of twee, drie zie je dat ze een
transformatie doormaken. Dan is
er eindelijk tijd om bij jezelf stil
te staan: hoe ga ik om met mijn
verantwoordelijkheid? In hoeverre
doe ik de dingen eigenlijk precies
zoals mijn ouders het deden? Is

Waardecreatiemodel
Volgens Derk Egeler zijn een unieke visie op waardecreatie
en het bouwen van high-performance teams essentieel
om het volledige potentieel bij mensen los te maken.

het gedrag dat twintig jaar geleden
effectief was om iets van anderen
gedaan te krijgen, dat vandaag
eigenlijk nog steeds? En last but
not least: durf ik eigenlijk nog te
dromen – persoonlijk, of met mijn
bedrijf?”
De ervaring leert dat met name publieke
aandeelhouders vaak weinig op hebben met
CEO’s die vanuit een langjarige visie op
‘the bigger picture’ leiding geven. In hun
ogen is een leider zo goed als zijn laatste
kwartaalcijfers.
“Dat is voor veel CEO’s inderdaad
een lastige spagaat. De druk om
op de korte termijn te presteren
om aan de AEX-verwachtingen te
voldoen versus de langetermijnvisie
of droom, zo je wilt, over waar
je met je club heen wilt. Ik ga
niet zeggen dat die materie niet
weerbarstig is. Vandaar dat je ook
wel succesvolle leiders ziet die in
mindere mate verbinders zijn, maar
eerder dominant of heel visionair,
zoals Steve Jobs. Er zijn meerdere
wegen naar Rome. Maar dan zul je
toch tenminste moeten zorgen voor
een soort liaison officer in het team
die de brug vormt naar de rest van
de organisatie.”

1. Ontwikkel visie op waardecreatie
Een unieke visie op het creëren van waarde voor klanten,
aandeelhouders en andere stakeholders vormt de basis.
2. Bouw high-performance teams
High-performance teams zijn nodig om met deze
gemeenschappelijke visie waarde te realiseren.
3. B
 enut het volledige potentieel van de organisatie
Een organisatie bevat een enorm potentieel aan kennis,
creativiteit en intrinsieke motivatie. Een succesvolle organisatie
is erop gericht om met alle medewerkers dit potentieel te
ontdekken en met inspirerend leiderschap te benutten. Op
deze manier voelt iedereen zich verantwoordelijk om met
elkaar impact en resultaten te realiseren.
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U hebt zelf ook een behoorlijke staat van
dienst als leidinggevende. Hoe kijkt u
naar uzelf?
“Ik heb heel mijn leven mensen bij
elkaar gebracht en collega’s in mijn
team gezocht die op onderdelen
beter waren dan ikzelf. En ik heb
industrieën uitgezocht – eerst
onbewust, later bewust – waar
een cultuur heerste waarbinnen
mijn verbindende kwaliteiten goed
tot hun recht konden komen. In
de drankindustrie staat fun en
entertainment centraal, het is een
industrie waar je met klanten al
snel een leuk gesprek hebt over
de mooie en goede dingen van
het leven. Uiteindelijk ben ik
opgeklommen tot CEO van Remy
Cointreau in Nederland, en dan
merk je dat er dingen veranderen
en dat je vooral bezig bent met
aandeelhouderswaarde creëren.
Het is niet dat ik dat niet kon, maar
gelukkig werd ik er niet van. En zo
ben ik zelf uiteindelijk gaan doen
wat ik het leukst vind: werken met
topmanagement en team-mediation.
Terugkijkend zou ik willen zeggen
dat er aspecten van leidinggeven
zijn waar ik goed in ben, maar dat
er zeker ook dingen zijn die ik niet
goed kan. Ik durf best te stellen
dat er industrieën zijn waar ik veel
minder ver zou zijn gekomen,
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gewoon omdat daar andere dingen
gevraagd worden.”
Op verzoek van NPM Capital ontwikkelde
u een tailormade leiderschapsprogramma
voor de CEO’s en CFO’s van de deel
nemingen, deels in samenwerking met
TIAS Business School. Kunt u daar iets
meer over vertellen?
“Laat ik eerst zeggen dat ik het
bijzonder vind dat een partij als
NPM het belang van verbindend
leiderschap onderkent en bereid
is daarin te investeren zonder
inmenging in het programma. Daar
spreekt wat mij betreft een groot
vertrouwen uit in de deelnemende
managers. Verder bestaat het
programma uit vier modules. In de
eerste module staat het persoonlijk
leiderschap centraal, ofwel het
effectief kennen, beïnvloeden en
motiveren van jezelf en anderen. In
de daaropvolgende module hebben
we de focus gelegd op de strategie
en de relatie met stakeholders,
aandeelhouders en overheid. De
komende module zal draaien om
innovatie als voorwaarde om te
overleven. En we sluiten af met een
trail in de Alpen waar al die dingen
bij elkaar komen. We zijn dus pas
halverwege, maar nu al is het een
soort impliciete intervisiegroep
geworden met een absoluut

bijzondere dynamiek tussen jonger
en ouder en tussen minder en meer
ervaren, waardoor deelnemers
aan elkaars ontwikkeling gaan
bijdragen.”
Tot slot: is de ideale vorm van leiderschap
niet in de eerste plaats situationeel
bepaald?
“Als je daarmee bedoelt dat
een organisatie in een bepaalde
ontwikkelingsfase mogelijk een
ander type leider nodig heeft dan
in een volgende ontwikkelingsfase:
ja. Maar juist daarom is het zo goed
dat managers daar ook zelf met
zekere regelmaat op reflecteren:
ben ik nog wel de juiste vent voor
de tent? Komen mijn talenten in
deze fase van de ontwikkeling van
de onderneming wel voldoende tot
hun recht? Dat zijn geen vragen die
je jezelf snel stelt als je zeventig uur
per week aan het werk bent om de
business te runnen. Maar wel als
je in een sociaal maximaal veilige
omgeving de confrontatie met jezelf
aangaat. Daarom is deze aanpak ook
zo waardevol.”

CEO Timo Hoogeboom van HAK over het Leiderschapsprogramma van NPM Capital

‘Kleine stappen kunnen vaak
grote positieve impact hebben’
“Het is heel bijzonder dat NPM
dit mogelijk heeft gemaakt. Je ziet
wel investeerders die synergie
op bijvoorbeeld het gebied van
inkoop zoeken, maar hier wordt
echt gezocht naar mogelijkheden
om door versterking van het
leiderschap ook de business van de
deelnemingen te versterken. En dat
werkt. Omdat je met twaalf CEO’s
van behoorlijk diverse bedrijven bij
elkaar zit, kun je klankborden op
een manier die je in je eigen bedrijf
eigenlijk mist. Wat daarbij zeker ook
helpt is dat NPM als stelregel het
management van haar deelnemingen
zoveel mogelijk zelfstandig zijn
eigen strategie laat bepalen in plaats
van ze allemaal geforceerd door
één en hetzelfde hoepeltje te laten
springen.”
Het gaat bij het
leiderschapsprogramma
om vragen als "Wat drijft
jou, waar krijg je energie
van en waar staat je
bedrijf voor?"
“De onderlinge band tussen de
deelnemers is opmerkelijk snel
gegroeid: aanvankelijk voorzichtig
aftastend, maar vervolgens in
snel tempo evoluerend naar een
tegelijkertijd openhartig persoonlijk
én inhoudelijk hoog niveau. Er is
veel onderling vertrouwen ontstaan.
Dat maakt dat je niet alleen tijdens
de modules veel van elkaar leert,

maar ook buiten de modules om
sneller de telefoon pakt om een
andere deelnemer te vragen: ‘hoe
heb jij dat destijds gedaan?’ of
‘hoe zou jij dit nu aanvliegen?’
De drempel die ik vroeger voelde
om zoiets te doen is compleet
verdwenen, en dat leidt voor mijn
gevoel tot echte meerwaarde.”
Persoonlijk leiderschap
“De eerste module draaide vooral
om de eigen invulling van het
persoonlijk leiderschap. Het lijkt
misschien een open deur, maar het
issue privé-werkbalans is iets waar
vrijwel iedere CEO mee worstelt.
De valkuil om vooral je energie te
steken in je werk ligt permanent
op de loer, terwijl dat wat je privé
doet een belangrijke ‘energizer’ is
die maakt dat je goed in je vel zit
– wat weer een harde voorwaarde
is om als leider goed te kunnen
functioneren.
In de tweede module stond de
strategie en de relatie met stakeholders centraal. Een module
waarin je als CEO echt uitgedaagd
werd om de stok heel ver vooruit
te gooien. Hoe scherp heb je voor
jezelf waar je naartoe wilt met de
onderneming – en hoe overtuigend
ben je als je dat aan een aantal
door de wol geverfde deelnemers
moet overbrengen? Zelf vond ik die
interactie zeer waardevol: je hebt het
ineens toch over zaken die als gevolg
van een zekere onvermijdelijke

‘bedrijfsblindheid’ in de normale
omgang met je eigen MT niet op
tafel komen.”
Geïntegreerde strategie
"Mijn meest waardevolle inzicht
is dat je als leider gevaar loopt om
bij het formuleren van je strategie
te veel het belang van de business
'hier en nu' centraal te stellen. Er is
eigenlijk maar één echte strategie
en dat is dat je op lange termijn
waarde creëert voor je vennootschap
én de stakeholders, waaronder de
aandeelhouder."

Timo Hoogeboom is één van de deelnemers aan het
NPM leiderschapsprogramma
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Born in
the cloud
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De afgelopen twee jaar werkte de internationaal
opererende IT-dienstverlener The IT Channel Company
aan de ontwikkeling van een nieuw, volledig geïntegreerd
businesspakket voor MKB-ondernemingen: OneBizz. Een
IT-oplossing die om meerdere redenen sterk innovatief
is, zegt TICC-directielid en OneBizz-CEO Joop van
Voorthuijsen. Dat biedt weliswaar grote voordelen voor de
eindklant, maar stelt de bestaande channelpartners ook
voor stevige uitdagingen. “Feitelijk hangt er in onze sector
een groot HR-probleem boven de markt.”

Het lijkt een contradictio in
terminis: een directeur van een ITdienstverlener die van mening is dat
veel bedrijven te veel tijd en geld
besteden aan het onderhouden van
hun IT-landschap. Maar toch is dat
precies wat Joop van Voorthuijsen al
jaren roept. “Een ondernemer in het
midden- en kleinbedrijf moet zich
kunnen focussen op de groei van zijn
onderneming en risicoreductie”, zegt
hij. “Dat kan nooit optimaal als ook
alle automatiseringstrajecten te veel
aandacht vragen.”
Van Voorthuijsen is het soort man dat
je beter geen marker in handen geeft,
of het whiteboard staat in een mum
van tijd vol kwadranten, pijlen en
bollen. Alles om zijn boodschap maar
duidelijk te maken: hoe hoogwaardig
ook, alle bestaande IT-pakketten
bieden slechts deeloplossingen voor
wat in feite één geïntegreerde uit
daging is: zo efficiënt mogelijk je
business draaien. “Dat leidt ertoe
dat het gemiddelde MKB-bedrijf al
gauw gebruikmaakt van vier of meer

verschillende softwarepakketten van
meerdere leveranciers. Software
pakketten die bovendien onderling niet
communiceren, zodat data vaak dubbel
ingevoerd moeten worden en als
puntje bij paaltje komt écht realtime
inzicht in de business een vrome wens
blijft”, aldus Van Voorthuijsen. “En
laat ik maar eerlijk zijn: dat leidt tot
behoorlijk wat IT-frustratie binnen
MKB-ondernemingen.”
Binnen het conglomeraat aan
werkmaatschappijen dat The IT
Channel Company is, ontwikkelde
Van Voorthuijsen met zijn team
daarom een nieuwe totaaloplossing
voor het MKB: OneBizz. Hij zegt:
“OneBizz is uniek omdat het je
financiële systeem, je verkoopsysteem,
je e-mail met je backoffice en je
documentbeheer geïntegreerd en uit
de cloud toegankelijk maakt. Daarbij
gaan we onze eindklanten geen
software meer verkopen, maar een
totale gestandaardiseerde IT-oplossing
als service. Je betaalt per medewerker
per dag – zeg de prijs van een paar
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koppen goede koffie. En daarvoor krijg
je op alle onderdelen hoogwaardige
IT-ondersteuning die wij voor elke
medewerker vóóraf al grotendeels
inregelen, afhankelijk van de functie.
Je betaalt dus ook alleen maar voor de
functionaliteit die nodig is, en voor
medewerkers die daadwerkelijk aan
het werk zijn.”
Consequenties voor de cashflow
OneBizz is sinds begin dit jaar
beschikbaar, als eerste op de Neder
landse markt. Een bewuste keuze
om te starten met Nederland, zegt
Van Voorthuijsen. “Nederlandse
MKB-bedrijven omarmen nieuwe
technologie snel. Dat maakt Nederland
interessant om mee te starten, en
omdat ons hoofdkantoor in Nederland
zit, zijn we in staat goed te monitoren
en bij te sturen. Bovendien is de
adoptie van Microsoft Office 365, dat
het productivity platform van OneBizz
vormt, en andere cloudoplossingen in
ons land al in een relatief ver stadium.”
Ondanks die goede uitgangspositie
merkt Van Voorthuijsen dat de
combinatie van cloud-ondersteund
en software as a service die OneBizz
kenmerkt, nogal wat vraagt van de
bestaande channelpartners (lees:
resellers). Hij zegt: “Een gemiddeld
IT-bedrijf is gewend om projecten
te doen: je levert een pakket en
vervolgens breng je een x-aantal
consultancy-uren in rekening voor de
implementatie en de ondersteuning.

28

Als dat je businessmodel is, dan is
OneBizz nogal een omschakeling.
Om te beginnen is het zo goed als
plug-and-play, dus in plaats van
maanden implementeren spreek je
nu over dagen. En daarnaast is het
verdienmodel niet gebaseerd op
verkoop van een duur pakket en
dure consultancy-uren, maar op een
weliswaar langlopend, maar relatief
scherp geprijsd abonnement. Dat
heeft dus grote consequenties voor de
cashflow op de korte termijn.”

In ons team
moeten mensen
zitten die ‘born in
the cloud’ zijn
Om die reden begeleidt OneBizz
bestaande channelpartners ook
intensief met het opzetten van
deze nieuwe, innovatieve vorm
van IT-dienstverlening. Het idee
is dat de bestaande business intact
blijft, maar op lange termijn wordt
uitgefaseerd. Parallel daaraan kan
met een klein dedicated team de
OneBizz-dienstverlening worden
ontwikkeld en opgeschaald. “In dat
team moeten bij voorkeur mensen
zitten die ‘born in the cloud’ zijn”,
aldus Van Voorthuijsen. “Ofwel jonge
professionals die vanuit een nieuwe
visie op de rol van IT kunnen werken.”
De CEO is de eerste om toe te geven

dat dat soort medewerkers op dit
moment bepaald schaars is. Daarom
is The IT Channel Company een eigen
Young Professional Academy gestart,
waar jonge mensen met geen of
weinig werkervaring in een half jaar
worden klaargestoomd om bedrijven
te begeleiden bij de omschakeling naar
OneBizz-ondersteuning.
“Gedurende dat half jaar staan ze bij
ons op de payroll en leren ze alles
echt in de praktijk: verkopen, een
implementatie begeleiden, support
bieden aan klanten, marketing, het
volledige pakket. Daarna zijn ze
‘cloud professional’ en kunnen wij ze
desgewenst ook beschikbaar stellen aan
channel partners die moeite hebben
om de juiste mensen te vinden”, aldus
Van Voorthuijsen.
IKEA-style IT
Opvallend is dat dit nieuwe IT-talent
vaak helemaal geen IT-achtergrond
heeft. Het draait, zo onderstreept Van
Voorthuijsen, namelijk veel meer om
kunnen communiceren met de klant
en het kunnen vertalen van diens
behoeften in een passend aanbod, dan
om het kunnen coderen van software
of het bouwen van een database.
Dat verklaart ook waarom het aantal
moeilijk vervulbare vacatures in de
IT op dit moment snel toeneemt,
terwijl tegelijkertijd veel oudere IT’ers
werkloos thuis zitten. “Eigenlijk
hangt er in onze sector een groot
HR-probleem boven de markt”, zegt

Van Voorthuijsen. “Er zijn te veel
IT’ers oude stijl, met een historie van
projectmatig werken volgens een
vast stramien, en te weinig IT’ers
nieuwe stijl die primair in staat zijn
om de klant te begeleiden om de
productiviteit van zijn bedrijf met zo
veel mogelijk standaardsoftware op
een hoger plan te krijgen. Dat is echt
een ander spel.”

Het tijdperk van dure
maatwerksoftware
is voorbij
Met OneBizz sorteert The IT Channel
Company echt voor op de toekomst
van IT, daarvan is Van Voorthuijsen
overtuigd. “Het tijdperk van dure
maatwerksoftware is echt voorgoed
voorbij”, zegt hij. “We zien een
wereldwijde trend naar wat Cap
Gemini-CTO Ron Tolido ‘IKEA-style
IT’ noemt: functionele software
die ‘goed genoeg’ is en waarmee je
80% van je behoeften in één keer
afdekt. Want bedrijven realiseren
zich inmiddels dat als je die laatste
20% tailormade geautomatiseerd
wil hebben, dat al gauw 80% van je
budget opslurpt.”

zusterorganisatie QBS groep al in
veertien Europese landen Microsoftdistributeur is en daar samenwerkt
met zo’n driehonderd channel
partners. “Maar ook hier kijken
we in de eerste plaats naar partners
die al ‘cloud minded’ zijn”, zegt
Voorthuijsen. “Daarnaast zoeken we
ook naar nieuwe, born in the cloudpartners. Wat tot slot bijzonder is, is
dat nu partijen als KPN en Tech Data
– typisch aanbieders van traditionele
puntoplossingen (IT-oplossingen
voor één specifiek probleem, in plaats
van een geïntegreerde oplossing,
red.) – interesse tonen in OneBizz.
Simpelweg omdat ze merken dat ook
hun klanten meer en meer vragen om
geïntegreerde oplossingen die echte
meerwaarde leveren. Voor ons een
teken te meer dat we op de goede
weg zitten.”

Na een succesvolle start in Nederland
zal OneBizz nog dit jaar worden
uitgerold in Denemarken, het
Verenigd Koninkrijk, Spanje en
Duitsland. Dat kan zo snel omdat
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Frontsoldaten

‘Het gaat
erom hóe je
het doet’
Het talent van Barbara Kalksma,
senior accountmanager De Boer Structures

30

Ze is niet alleen de enige
vrouw in de commerciële
buitendienst van De Boer
Structures, ze was ook
betrokken bij de meest
prestigieuze projecten die
de Noord-Hollandse
leverancier van tijdelijke
accommodaties de
afgelopen jaren in de
boeken kon schrijven.
Barbara Kalksma verstaat
de kunst van het managen
van uitgesproken én
onuitgesproken
verwachtingen van de
meest veeleisende
opdrachtgevers zonder
zichzelf en haar team uit
het oog te verliezen. “Ik
leef met één zekerheid:
een evenement wordt
nooit uitgesteld.”
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wist helemaal niets van accommodatie
verhuur en wat daar allemaal bij komt
kijken”, zegt ze. “Ik kreeg een plek in het
team van Roland de Boer en ben daar
echt in het diepe gegooid. Er stonden bij
wijze van spreken drie lijnen op papier
en dan was het verder: regel het maar. Ik
kreeg in de vakantietijd een aantal grote
projecten op mijn bord, SAIL Amsterdam
met meer dan twintig projecten én werd
verantwoordelijk voor een groot contract
voor Lowlands. Dankzij de hulp van een
aantal collega’s ben ik toen niet kopjeonder gegaan. Al moet ik zeggen: ik heb
ook wel een bepaalde drive om iets voor
Kalksma: “Ik leef met één zekerheid: een evenement wordt nooit uitgesteld”

elkaar te boksen, ongeacht de manier
waarop. Bij mij is het: zonder strijd geen
overwinning.”

Zomer 2015. Vijf dagen lang vormt

accommodaties voor de Volvo Ocean

Utrecht het decor voor het grootste wieler

Race in Scheveningen, bouwde een

Oprechte interesse

spektakel ter wereld, de Grand Départ

groot paviljoen op een varend ponton

Na vijf jaar projecten te hebben

van de Tour de France. De Boer Structures

ter gelegenheid van de opening van

georganiseerd vanachter een bureau,

bouwt voor deze gelegenheid 11.000

APM Terminals op de Maasvlakte én was

wilde Kalksma zich verder ontwikkelen in

vierkante meter ge-airconditionede VIP-

nauw betrokken bij de presentatie van de

de commerciële kant van de organisatie.

ontvangstruimtes, op vijf verschillende

onderzoeksresultaten over de MH-17 voor

Ook dat bleek geen vanzelfsprekend-

locaties in de stad. Daaronder het Jaar-

de Onderzoeksraad voor Veiligheid. “Elke

heid: de volledige buitendienst bestond

beursplein, waar een speciaal dubbeldeks

keer weer een totaal andere dynamiek”,

uit mannen, en met die traditie wilde de

complex verrijst van ruim 7500 vierkante

zegt Kalksma. “Dat maakt deze baan een

familie De Boer aanvankelijk niet breken.

meter. Eindverantwoordelijk namens De

heel bijzondere job.”

“Ik heb toen een gesprek aangevraagd

Boer: Barbara Kalksma.
“Le Grand Départ was een erg gaaf
traject, waarbij we als team echt van
begin tot eind in de lead waren”, zegt ze.
“Logistiek erg uitdagend ook, met al die
locaties in de binnenstad waar strenge
regels gelden voor aan- en afvoer.”

met de directie en uitgelegd waarom het

‘Ik heb een bepaalde
drive om iets voor
elkaar te boksen,
ongeacht de manier
waarop’

Hoewel de start van de Tour het hoogte-
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voor de onderneming goed zou zijn om
mij in de buitendienst te plaatsen. Dat
dát is gelukt beschouw ik nog steeds een
beetje als een belangrijke overwinning”,
zegt ze lachend.
Toen na de overname door NPM Capital
de familie De Boer uit het bedrijf
verdween, kreeg Kalksma een zware

punt was, was 2015 sowieso een druk

Dat ze die baan heeft, was overigens

commerciële portefeuille toebedeeld –

jaar voor de Alkmaarse onderneming,

geen vanzelfsprekendheid. Toen ze in

opdrachtgevers die vaak al vele jaren

die in acht landen verhuurkantoren heeft.

2000 bij De Boer als projectmanager

klant waren van het bedrijf. “Dat was

De Nederlandse tak van het bedrijf ver-

startte, was Kalksma namelijk net afge-

dus voor de tweede keer in het diepe”,

zorgde naast de reguliere projecten de

studeerd aan de Hogere Hotelschool. “Ik

zegt ze. “Ook dit keer was de leercurve

steil: aanvankelijk ben ik begonnen met

ik te schetsen – gewoon met een fineli-

daardoor beperkte voorraad structures,

het kopiëren van de aanpak van ande-

ner en liniaal op papier. Op basis daar-

zegt Kalksma. Tot problemen heeft dit

ren. Maar al snel kwam ik erachter

van leg ik samen met de beoogd pro-

echter nog niet geleid. “Kan ook niet,

dat dit niet ging werken voor mij en dat

jectmanager een eerste voorstel neer bij

want ik leef met één zekerheid: een

ik het op míjn manier moest gaan doen.

de opdrachtgever. En als de locatie in

evenement wordt nooit uitgesteld.”

Ik heb toen een aantal commerciële

logistiek opzicht lastig is, schuift er vaak

trainingen gevolgd om wat steviger in

ook nog een uitvoerder aan. De kunst

de gesprekken te staan. Want op de

is om een voorstel te maken dat voldoet

Hotelschool leer je in dit opzicht wel de

aan de verwachtingen van de klant

basis, maar nog niet genoeg.”

binnen een acceptabel budget. Waarbij
we altijd proberen die verwachtingen

Toch acht Kalksma kennis van sales

te overtreffen, en soms moeten zeggen:

technieken niet het belangrijkste aspect

wat u wilt, dat kan… maar we adviseren

van haar baan. Ze zegt: “Cruciaal is

een alternatief omdat de baten niet

de oprechte interesse in wie er tegen-

tegen de kosten opwegen.”

over je zit en wat je voor die persoon of
organisatie kunt betekenen. Mijn eerste

Compliment

taak is om de opdrachtgever direct al

Volgens Kalksma waarderen klanten

het gevoel te geven dat het helemaal

haar recht-door-zee en eerlijk advies.

voor elkaar gaat komen – ook al weet

“Ik geloof niet in: u vraagt, wij draaien”,

ik op dat moment soms nog niet hoe.

zegt ze. “Als iemand 1000 vierkante

Of, andersom, duidelijk te maken dat

meter structures vraagt en ik kan met

we niets kunnen betekenen, want dat

500 vierkante meter toe door slim

kan natuurlijk ook. Ik stel regelmatig voor

gebruik te maken van bestaande

alles maar gewoon op tafel te leggen;

locaties, zal ik dat altijd in het plan

dat is nu eenmaal eerlijker dan heel lang

meenemen. Juist daarin zit onze meer-

praten en nergens op uitkomen.”

waarde. Kijk, die tenten, dat geloven
klanten wel, dat we dat beheersen.

De praktische kanten van het vak leerde

Dat doen we al ruim negentig jaar. Het

Kalksma ‘on the job’, zoals ze het

gaat erom hóe je het doet. Dat blijkt

noemt. “Na het eerste contact bekijk ik

overigens ook uit de tevredenheids

doorgaans eerst de locatie en meet ik

onderzoeken die we uitvoeren: klanten

het terrein in en de eventuele bebouwing

waarderen ons niet zozeer om de

waarop we moeten aansluiten. Zoiets

tenten, maar heel vaak om de mensen.

leer je alleen in de praktijk. Vanaf dat

En dat zie ik als compliment aan het

moment begint in mijn hoofd de molen te

hele bedrijf.”

draaien: wat heeft deze opdrachtgever
nu écht nodig? Of misschien beter: wat

Ook voor dit jaar staat er voor Kalksma

is nodig om gasten van deze opdracht-

weer het nodige op het programma,

gever op een aangename manier te

zoals het WK Roeien in Rotterdam.

ontvangen, dat ze verrast worden door

Omdat de andere zeven verhuurkantoren

de ruimte waarin ze zich bevinden - zelfs

van De Boer ook grote projecten op de

als dat ergens in the middle of nowhere

kalender hebben staan, is het sowieso

is? Daarna ga ik naar kantoor en begin

een uitdaging om te werken met een

In 2015 verzorgde
De Boer Structures
accommodaties voor
de Grand Départ van
de Tour de France
de Volvo Ocean Race in
Scheveningen
de opening van de
ATM-terminal op de
Maasvlakte
de presentatie van de
onderzoeksresultaten
over de MH-17 door de
Onderzoeksraad voor
Veiligheid
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The Capital of ... startups
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Silicon Valley, New York,
Seattle – de Verenigde
Staten kennen een flink
aantal bekende ‘tech cities’
of ‘tech metro’s’, stedelijke
agglomeraties met een
enorme aantrekkingskracht
op talentvolle ontwerpers,
programmeurs, ingenieurs
en last but not least durf
kapitalisten. Veel minder
bekend, maar aanwezig in
nagenoeg elke ranking van
Amerika’s meest productieve
stedelijke gebieden is
Boulder, Colorado. Fraai
gelegen aan de voet van de
Rocky Mountains herbergt
deze groene laagbouwstad
het grootste aantal high-tech
start-ups per hoofd van de
bevolking. Al sinds 1960
ontwikkelt de economie zich
er opvallend divers van
ruimtevaartindustrie tot
dataopslag en van biochemie
tot natuurvoeding. De stad
trekt mede veel technisch
talent vanwege de prettige
leefomgeving en de zeer
relaxte sfeer.
Bron: dreamstime.com
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best
in
class
'We zijn het aan
onszelf verplicht om

te zijn'

36

- Bastiaan Hagenouw van Fietsenwinkel.nl
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Waar de omzet van het gemiddelde e-commercebedrijf
afgelopen jaar met 16% groeide, steeg die van online
retailer Fietsenwinkel.nl met maar liefst 70%. Een prestatie
van formaat op de verzadigde Nederlandse fietsenmarkt.
Volgens CEO Bastiaan Hagenouw is het geheim een
combinatie van scherpe prijzen, een uitstekende online
vindbaarheid én hoogwaardige aftersalesservice.
Zo moeizaam als de markt voor
elektrische auto’s zich ontwikkelt, zo
indrukwekkend is de opmars van de
elektrische fiets. Bijna een op de drie
verkochte fietsen in Nederland is een
e-bike, weet Bastiaan Hagenouw van
online fietsretailer Fietsenwinkel.nl,
onderdeel van de International Bike
Group (IBG). “Het is een segment
dat heel hard groeit en daardoor
neemt de totale markt in euro’s nog
steeds toe. E-bikes zijn inmiddels een
aanzienlijk deel van onze omzet.”
En waar sommigen beweren dat
in Nederland alles vijftig jaar later
gebeurt, geldt dat niet voor fietsen.
“Nederland is in dit opzicht echt een
voorland in Europa”, zegt Hagenouw.
“We zien nu ook in andere landen
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de populariteit van fietsen stijgen,
onder meer als gevolg van de
stedelijke congestie. Afgelopen jaar
ging de Europese markt met 8%
omhoog. Vandaar dat we nu ook
in België, Denemarken en Zweden
actief zijn – landen die relatief veel
op Nederland lijken en waar we
onze marktbenadering dus relatief
gemakkelijk kunnen kopiëren.”
Tot halverwege vorig jaar was
Fietsenwinkel.nl nog gelieerd
aan een keten van 16 fysieke
fietsenwinkels. Inmiddels zijn die
overgedaan aan een Belgische
keten en concentreert Hagenouw
zich volledig op de uitbouw van
Fietsenwinkel.nl. Hij zegt daarover:
“Op zeker moment moet je in termen

van managementfocus keuzes maken.
Onze ambitie is om een first-inclass omnichannel-onderneming te
bouwen [klantbenadering waarbij
een retailer gebruikmaakt van zowel
fysieke winkels als een website als
social media – red.]. Wij geloven

'Onze ambitie is om een
first-in-class omnichannel
onderneming te bouwen'
dat dat het best lukt door éérst je
online verkoop op orde te hebben,
en parallel daaraan een keten met
fysieke servicepunten op te zetten
voor het aftersalesonderhoud.
Dezelfde trend zie je ook bij andere

Hagenouw: "NPM ziet veel andere bedrijven. Daar kan ik als jonge ondernemer mijn voordeel mee doen."

online retailers, zoals Coolblue,
Zalando en Neckermann.“

Win-winsituatie
Inmiddels zijn er al ruim 130
servicepunten van Fietsenwinkel.nl,
en aan het eind van het jaar
moeten dat er landelijk 200 zijn.
Hagenouw: “We werken samen
met bestaande fietsreparatie
bedrijven die letterlijk een sticker
van ons op de deur krijgen en
bij ons op de website komen te
staan. Het doet wel denken aan
het businessmodel van Uber, in die
zin dat klanten achteraf een rating
op de website kunnen achterlaten.

Ook krijgen de bij ons aangesloten
fietsenmakers net als de Ubertaxichauffeurs een servicevraag
van een klant in de buurt via een
speciale app binnen. Daar kunnen
ze vervolgens ja of nee op zeggen,
afhankelijk van hoe druk ze het al
hebben op dat moment.”
De relatie tussen Fietsenwinkel.nl en
de traditionele fietsenmakers is de
afgelopen jaren zeker gespannen
geweest, geeft Hagenouw toe.
“Wij zijn natuurlijk mede verantwoordelijk voor het verlies aan
marktaandeel van de zelfstandige
fietsenwinkels”, zegt hij. “Maar we
zien nu een kentering, omdat ze
via fietsenwinkel.nl hun omzet in

onderhoud met soms wel tientallen
procenten zien stijgen zonder dat ze
daar enige marketinginspanning voor
hoeven te doen.”
Volgens de voormalige consultant
komen in een traditionele fietsen
winkel eigenlijk te veel disciplines
bij elkaar om alles echt goed te
doen. Hij zegt: “Je kunt technisch
een prima vakman zijn, maar dat wil
nog niet zeggen dat je ook een heel
goede verkoper bent en een slimme
marketeer die klanten naar de winkel
weet te trekken. Daarbij: als je 25
fietsen per jaar verkoopt, moet je er
continu twintig op voorraad hebben.
Raak je die niet allemaal kwijt, dan
zit er duur geld in voorraad die alleen
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Innovatie

Omzet
Waar de omzet

70%

van het gemiddelde
e-commercebedrijf
afgelopen jaar met
16% groeide, steeg
die van online retailer

maar plaats staat in te nemen. Nu
kunnen fietsenmakers doen wat ze
leuk vinden en waar ze goed in
zijn, namelijk fietsen onderhouden.
Over zaken als marketing en het
onderhouden van een website
hoeven ze niet meer na te denken.
Ik zie het dus eerder als een winwinsituatie voor beide partijen.”

Fietsenwinkel.nl maar
liefst 70%
SEO
90% van de

90%

mensen klikken
op de bovenste 3
zoekresultaten

Tevredenheid
Meer dan 95%

95%

van de klanten van
Fietsenwinkel.nl is
tevreden of zeer
tevreden
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Hoge klanttevredenheid
Fietsenwinkel.nl staat niet alleen
op de eerste plaats als het gaat
om spontane naamsbekendheid
als retailbrand voor fietsen, het
bedrijf kan ook bogen op een
zeer hoge klanttevredenheid.
“Meer dan 95% van onze klanten
is tevreden of zeer tevreden.
In vergelijking met andere
e-commercebedrijven hebben we
dan ook een hele hoge NPS-score
van boven de vijftig [Net Promoter
Score, een eenvoudige manier
om de klantenloyaliteit van een
organisatie te meten – red.]. Dit
is iets wat we constant monitoren,
want je bouwt geen bedrijf met
klanten die één keer wat bij je
kopen omdat je toevallig op dat
moment het goedkoopste bent.
Je moet het vertrouwen daarna
ook blijven waarmaken. Vandaar
ook onze focus op het uitbouwen

van een servicenetwerk:
dat is essentieel voor een
onderhoudsgevoelig product als
een fiets”, aldus Hagenouw.
Niet alleen klanttevredenheid,
ook online vindbaarheid staat
permanent op het netvlies van de
jonge ondernemer. Fietsenwinkel.nl
heeft een eigen, twaalf man sterk
SEO- en SEA-team in huis [search
engine optimization en search
engine advertising – red.] dat als
opdracht heeft om de website op
elke relevante zoekterm rondom
fietsen in de top-3 zoekresultaten
te laten verschijnen. Hagenouw:
“Dat is voor ons essentieel, want

‘Je bouwt geen bedrijf
met klanten die één keer
wat bij je kopen omdat je
toevallig op dat moment het
goedkoopste bent’
we weten dat 90% van de mensen
op de bovenste drie zoekresultaten
klikken, of die nu betaald zijn
of organisch gegenereerd. Op
dit punt zijn we het aan onszelf
verplicht om best in class te zijn.
Om die reden laten we ons team
iedere maand extern benchmarken

door meerdere onafhankelijke
bureaus, om te testen of onze
kennis nog steeds up to date
is. De ontwikkelingen op dit
vlak gaan namelijk razendsnel.
Google lijkt steeds meer te kijken
naar de manier waarop jouw
website functioneert en welke user
experience je biedt. Dat betekent
dat je heel goed moet kijken naar
het verwachtingspatroon van
nieuwe bezoekers, maar ook van
returning customers.”
Fietsenwinkel.nl heeft inmiddels
een marktaandeel van om en
nabij de vijf procent, maar
Hagenouw is ervan overtuigd
dat dit kan doorgroeien naar
ruim twintig procent. Bij die
ambitie is de ondersteuning
van NPM Capital waardevol,
zegt de ondernemer. “Het is bij
uitstek een investeerder die heel
goed meedenkt en waar ik heel
prettig mee kan klankborden. Ze
zien natuurlijk veel bij andere
bedrijven, en daar kan ik als
relatief jonge ondernemer mijn
voordeel mee doen. We hebben
wekelijks contact.”

CV
Bastiaan Hagenouw
2004
MSc Industrial engineering &
management science
Eindhoven University of Technology

2005-2008
Consultant/ Investment banker
MCKinsey & Lehman Brothers

2009-heden
CEO IBG & oprichter Fietsenwinkel.nl
International Bike Group
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All in the family
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Een duivels
			 dilemma

De eerste generatiewisseling van familiebedrijven gaat in bijna zeven op de tien gevallen
mis, zo blijkt uit recent onderzoek van het Erasmus Centre for Family Business. Belangrijke
oorzaak: de oprichters houden vaak te veel macht in handen, waardoor de nieuwe generatie
haar talenten niet kan ontplooien en niet effectief kan ondernemen. Voor Joost Vat, adviseur
en partner bij BDO Adviesgroep Familiebedrijven, een herkenbaar beeld. Tegelijkertijd ziet
hij ook voldoende voorbeelden in de praktijk dat het wel goed werkt en dat een volgende
generatie juist een enorme groei en professionalisering realiseert.
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All in the family

Waar denk je het eerste aan bij de
combinatie van de woorden talent
en familiebedrijf?
“Binnen familiebedrijven is vaak sprake
van lange dienstverbanden en daarmee langdurige binding van talenten
en het borgen van kennis. Dit is een
heel krachtig element van veel familie
bedrijven. Daar schuilt echter ook wel
een gevaar, aangezien talenten van
vandaag niet langer de talenten van
morgen zijn. De eerste vraag is dus: in
hoeverre zijn familiebedrijven kritisch
genoeg op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en de daarbij
benodigde uitstroom en doorstroom
van mensen? Daarnaast is er natuurlijk de vraag in hoeverre binnen de
familie het talent ‘ondernemerschap’
aanwezig is. Over het algemeen
worden gezinnen kleiner, en daarmee
ook de kans dat kinderen kunnen en
willen overnemen.”
Waarom zou een succesvol familie
bedrijf moeite hebben met het
aantrekken van talent?
“Familiebedrijven kennen vaak een
wat afwijkende besliscultuur, waar bij
wijze van spreken op zondagochtend
aan de ontbijttafel nog beslissingen
worden genomen die afwijken van
eerder bedachte plannen. Sommige
talenten haken af op die onvoorspelbaarheid in de besluitvorming: die
denken op vrijdagmiddag nog ‘zo
gaan we het doen’, en komen er dan
na het weekend achter dat het iets
anders wordt. We maken regelmatig
mee dat sleutelfiguren om die reden
uiteindelijk het bedrijf verlaten. Daarbij wéét je dat je in een familiebedrijf
weinig kans hebt om in de board
room te eindigen, als dat je ambitie is.
Ook dat is voor veel high potentials
een reden om hooguit een paar jaar
voor een familiebedrijf te willen
werken, of soms zelfs helemaal niet.”
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Daar staat tegenover dat werken
bij een familiebedrijf ook vaak een
warm bad is. Telt dat niet?
“Zeker! Heel veel familiebedrijven
hebben een hele duidelijke bedrijfs
cultuur in het verlengde van familie
waarden, en als medewerkers daarin
passen, voelen ze zich ook echt ‘thuis’
en zijn daarmee ook bereid om net
dat extra stapje te zetten. Dat heeft
niets met beloning te maken. Familie
bedrijven kunnen ‘het zijn van een
familiebedrijf’ nog veel meer benutten
op de arbeidsmarkt. Dat is echt een
onderscheidend punt in de ‘war for
talent’.”

Wat kun je zeggen over het belang
van talent bij bedrijfsopvolging?
“Dat is een genuanceerd verhaal,
want er is niet één familiebedrijf
hetzelfde en er is ook niet één onder
nemer hetzelfde. Maar in grote lijnen
kun je zeggen dat de opvolgende
generatie op zijn minst ondernemer
schap als talent moet hebben. Als de
opvolger niet verder komt dan op de
winkel passen, of vooral gaat voor het
grote dividend, dan is het gauw einde
oefening. Verder is het van belang heel
goed te kijken in welke fase de onderneming zich bevind en wat de strategie
is. Als het streven consolidatie is, dan
heb je andere talenten nodig dan als
je buy-and-build of internationali
sering op de strategische agenda hebt

staan. Of als je bijvoorbeeld te maken
hebt met een verouderd verdien
model: pa heeft iets bedacht en daar
goed geld mee verdiend, maar tegen
de achtergrond van de huidige
technologische ontwikkelingen heeft
dat z’n langste tijd gehad – er moet
iets nieuws verzonnen worden.
Daarom zeggen wij altijd: als je
praat over opvolging binnen familie
bedrijven, begin dan bij de strategie
van een onderneming. In het verlengde
daarvan rolt er een soort ideaal
directieprofiel uit. Vervolgens kun je
de diverse kwaliteiten van de familieleden in kaart brengen en dan
ga je matchen.”
Het lijkt mij zeer de vraag of je als
ondernemer in staat bent zélf die
exercitie te doen…
“De generatie die moet overdragen
zit vaak in een lastige rol. Ik noem het
zelf wel eens een duivels dilemma:
enerzijds heb je verantwoordelijkheid
als directeur/eigenaar van de onder
neming, en tegelijkertijd ben je
ouder van een stel kinderen die je
allemaal even lief zijn. Die twee rollen
en verantwoordelijkheden met de
bijbehorende emoties lopen dwars
door elkaar heen. Dat is gewoon heel
complex, en het kan zeker helpen
om daar met iemand van buiten over
te praten om het zoveel mogelijk
te objectiveren. Dat is iets wat wij
doen, maar dat kan ook heel goed
een investeerder zijn. Hoe dan ook:
zo voorkom je in ieder geval dat
het proces van opvolging eindeloos
gaat duren, omdat vader niet kan
en wil kiezen en kinderen blijven
wachten omdat ze vinden dat het
zíjn beslissing moet zijn, want het is
immers zíjn bedrijf. Zo’n patstelling
is niet zonder gevaren, want intussen
gebeurt er meestal niet echt veel in
termen van ondernemerschap.”

Via de Bedrijfsopvolgingsregeling –
BOR – dragen DGA’s soms om fiscale
redenen de onderneming alvast op
papier over aan de volgende generatie. Slimme strategie?
“Ja en nee. Ja, want je bespaart zo heel
veel belasting. Nee, want je kan daarmee een situatie creëren die later voor
spanningen zorgt, op het moment dat
de onderneming of directie daad
werkelijk moet worden overgedragen.
Dan zijn er bijvoorbeeld ineens drie
familieleden die in gelijke aandeel
verhouding eigenaar zijn. Wie gaat
de kar dan echt trekken? Soms zie je
een van de kinderen 70, 80 uur per
week in de onderneming buffelen,
maar krijgen de anderen aan het eind
van het jaar net zoveel dividend. Dat
gaat op zeker moment onherroepelijk
spanningen opleveren. En feitelijk
is dat probleem in de kiem door de
vorige generatie gecreëerd.”

Uit recent onderzoek van het
Erasmus Centre for Family Business
blijkt dat opvolging vaak mislukt
omdat de oprichters te veel macht
in handen houden, waardoor de
nieuwe generatie haar talenten niet
kan ontplooien en niet effectief kan
ondernemen. Bekend beeld?
“Dat is zeker een bekende variant,
al is het niet de enige. Het komt
geregeld voor dat wordt gezegd
dat de opvolger alle ruimte krijgt,
maar formeel elke investering
boven de tienduizend euro door
de aandeelhoudersvergadering
moet laten goedkeuren of door
een RvC waarin de vader nog een
dominante rol speelt. Dat soort
constructies zijn fnuikend voor de
ontwikkeling van het talent van
de volgende generatie. Wat op de
achtergrond vaak meespeelt is dat
er ook een karakterverschil is: de

eerste generatie is vaak selfmade,
de pionier die van niets iets heeft
gemaakt. Sommigen groeien mee
met de onderneming, maar er
zijn er genoeg die het maar lastig
vinden dat het op zeker moment
nodig wordt om meer structuur in
de processen te brengen. En meer
nadruk te leggen op zaken als overleg,
strategievorming, governance,
goede managementrapportage
enzovoorts. Het daarvoor benodigde
managementtalent is doorgaans
beter ontwikkeld bij de volgende
generatie, ook al omdat die meestal
beter is opgeleid. Het is na een
opvolging vaak zoeken naar de
balans tussen gut feel, ontwikkelen en
investeren enerzijds en structureren
en organiseren anderzijds.”

Feiten over familiebedrijven

53%
69%
van alle

49%

Nederlandse

van de

ondernemingen

werkgelegenheid in

is een

Nederland ligt bij

familiebedrijf

het familiebedrijf

van het
Nederlandse
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bruto binnenlands
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product (bbp) komt
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uit familiebedrijven

tussen overdrachten
van familiebedrijven

Bron: Rabobank
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Leverancier
van nachtrust
46

Sinds kort maakt Conclusion deel uit van de NPM Capital-stal. Met een
nieuwe sterke financiële partij aan boord wil deze dienstverlener op het vlak
van businesstransformatie en IT-services zich de komende jaren meer gaan
focussen op maatschappij- en missiekritische bedrijfsprocessen en -systemen
van klanten. Engbert Verkoren, CEO van Conclusion en Bart Coopmans,
investment director bij NPM Capital, in gesprek over de ontwikkelingen in
de markt, de noodzaak van de digitale transformatie van businessmodellen
en de achtergronden van deze bijzondere deal.
De ruimte op de twintigste verdieping
van het hoofdkantoor van Conclusion
biedt een adembenemend uitzicht over
de stad Utrecht. Aan tafel zitten Engbert
Verkoren en Bart Coopmans. Ze kennen
elkaar nog niet zo lang, maar hebben
het afgelopen half jaar intensief samen
opgetrokken bij het vormgeven van
een van de grotere deals uit de recente
historie van NPM Capital. Verkoren:
“Het was inderdaad intensief. Ik denk
dat NPM zich van alle gegadigden het
allerbeste inhoudelijk verdiept heeft
in het bedrijf en echt geïnvesteerd
heeft om het bedrijf te leren kennen.
Die zorgvuldigheid heeft wel indruk
gemaakt op mij en de overige leden van
het MT.” Lachend: “Al moesten we daar
overigens wel héél erg veel vragen voor
beantwoorden… Tegelijkertijd gaf die
interesse en persoonlijke interactie ook
een hoop positieve energie. Helemaal
aan het begin van het traject zijn we
een keer samen uit eten gegaan, en ik
merkte toen al direct dat de vragen van
Bart erg scherp waren. Dan wordt al snel
duidelijk dat je over een aantal zaken
nog onvoldoende nagedacht hebt en dat

er naast de dingen die je moet koesteren
óók dingen zijn die verbeterd moeten
worden.”
Met de komst van NPM Capital als
nieuwe financiële partij ligt voor
het middelgrote Conclusion de weg
open naar verdere groei en met
name ook professionalisering van de
dienstverlening. Als eerste stap daartoe
zijn alle niet-IT-gerelateerde activiteiten
van Conclusion verzelfstandigd.
Verkoren: “We zijn de afgelopen jaren
bezig geweest wat meer focus aan te
brengen, waardoor het gelukt is om
een paar hele grote deals uit de markt
te halen. En dat maakte dat we echt toe
waren aan een volgende stap, ook in
de aansturing en de governance. Maar
we zijn er nog niet. De kracht van ons
businessmodel – heel decentraal, heel
ondernemend – is ook onze achilleshiel:
de aanpak is soms nog ad hoc. Daar is
zeker nog winst te boeken.”
Coopmans: “Wij zien het effect van die
focus heel nadrukkelijk. Doordat jullie je
nu specifiek richten op IT en de daaraan

gerelateerde business- en domeinkennis,
groeit de onderneming heel sterk als
echte IT-onderneming.”

Met de komst van NPM
Capital als nieuwe
financiële partij ligt voor het
middelgrote Conclusion de
weg open naar verdere
groei, en met name ook
professionalisering van de
dienstverlening
Verkoren: “Je hebt helemaal gelijk:
Conclusion gaat verder met een
scherpere focus op business en IT en
is daardoor meer dan voorheen een
echt IT-bedrijf geworden. Maar wel
een bedrijf met een multidisciplinair
DNA. Want je kan nog zo sterk zijn
in technologie, projecten mislukken
faliekant als je niet óók verstand hebt
van de organisatieprocessen, kennis hebt
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van het domein van de klant en oog hebt
voor de menskant. Zoals je andersom
ook geen nieuw businessmodel
kunt implementeren als je niks van
technologie begrijpt. Er is dus een
belangrijke link tussen de twee.”
Technologie in hart van alles
Op de vraag van Coopmans hoe klanten
reageren op het besluit als dienstverlener
op het vlak van businesstransformatie
en IT-services verder te gaan, antwoordt
Verkoren: “Ik merk in de gesprekken
met klanten dat ze de sterkere focus
heel goed begrijpen en heel graag zaken
blijven doen met ons. Ze zien hoe we
steeds meer volwassen worden, ons
ontwikkelen van brandweermannen
die overal dag en nacht problemen aan

Bart Coopmans, Investment Director bij NPM Capital
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het oplossen zijn naar een leverancier
van nachtrust. En dat is wat klanten
willen: dat je niet even een blik fixers
opentrekt, maar dat je een bedrijf bent
dat een herhaalbaar, voorspelbaar
resultaat neerzet, iedere keer weer
en onafhankelijk van wie er zit. Dat
is de kant die we op willen: van
adviseren en projecten doen naar echt
verantwoordelijkheid nemen voor
de maatschappij- en missiekritische
systemen van klanten en ze dingen echt
volledig uit handen nemen. Dat begint
langzaam wel geaccepteerd te worden
in de markt, maar dan moet je wél 24/7
kunnen leveren en moet je kwaliteit
honderd procent op orde zijn. En daar is
investeringsbereidheid voor nodig.”

Je automatiseerde iets wat feitelijk
ook met een kaartenbak kon. Het was
wel efficiënter en effectiever, maar
niet wezenlijk anders dan hetgeen je
voorheen handmatig deed. Maar je ziet
nu echt een trend naar het fundamenteel
herontwerpen van processen, uitgaande
van het feit dat technologie heel andere
mogelijkheden biedt en dat je dus ook
je processen op een andere manier
gaat organiseren en inrichten. Er zijn
bedrijven die dankzij deze digitale
transformatie al miljoenen besparen,
gewoon door eerst het proces anders in
te richten. Met in het algemeen als bonus
ook een betere klantbeleving.”

Het meerderheidsbelang in Conclusion
past naadloos in de investeringsstrategie
van NPM Capital, zegt Coopmans.
“Wij signaleren een aantal trends en
technologie is daarvan een enorm
belangrijke. Er is niets meer in de
huidige maatschappij wat nog zonder IT
kan, en technologie is zo langzamerhand
het hart van alles. We zien dan ook dat
bij al onze deelnemingen digitalisering
van bedrijfsmodellen aan de orde is,
en daar willen wij als investeerder een
actieve ondersteunende rol in spelen.
Vandaar dat we kijken of we meer in
technologie-gedreven bedrijven kunnen
investeren. Conclusion past heel mooi
in dat plaatje, en het kan mogelijk in de
toekomst ook interessant zijn voor onze
overige participaties.”

huidige maatschappij

Verkoren: “Wat Bart zegt klopt helemaal.
Klassiek werd IT gebruikt om een proces
dat al bedacht was te ondersteunen.

Er is niets meer in de
wat nog zonder IT kan,
en technologie is zo
langzamerhand het hart
van alles
Coopmans: “Ik denk dat veel van onze
participaties dit beeld zullen herkennen.
De één is er verder mee dan de ander,
maar uiteindelijk speelt het overal en
gaat die digitale transformatie bij elke
onderneming plaatsvinden.”
Meer naamsbekendheid en
autoriteitsprofiel
De dienstverlening van Conclusion is
opgebouwd uit ‘stacks’, letterlijk lagen
met businessunits die gespecialiseerd
zijn in respectievelijk het bouwen
van een basis-data-infrastructuur, het

ontwikkelen van specifieke applicaties
en tot slot het bieden van aanvullende
businessdiensten daaromheen.
Coopmans: “Die aanpak spreekt ons
enorm aan: kleine, ondernemende
units die heel gericht met specialismes
hun eigen business kunnen doen, maar
tegelijkertijd samen hele grote digitaletransformatie- en IT-projecten kunnen
oppakken. Die combinatie is heel
aantrekkelijk.”
Verkoren: “We hebben om die reden
heel bewust een multilabelstrategie,
al is het wel de bedoeling om de
merknaam Conclusion wat meer
te gaan laden en die wat krachtiger
in de markt te gaan zetten. Dat is
ook van belang in het kader van
de arbeidsmarktcommunicatie.
Net als veel technologiebedrijven
hebben wij moeite om jonge, goed
opgeleide IT-professionals aan te
trekken. Meer naamsbekendheid en
meer autoriteitsprofiel helpt dan. We
willen graag gezien worden als een
aantrekkelijke werkgever waar ‘business
is done differently’, op een nietbureaucratische manier. Mensen echt
aan tafel krijgen is het lastigste traject:
wie hier eenmaal een rondleiding
gehad heeft en een keer is mee geweest
naar onze wekelijkse bedrijfs- en
klantenborrel, die kiest vaak voor ons.”
Coopmans: “Het spreekt mij aan dat
jullie HR zo belangrijk vinden dat jullie
geen traditionele HR-afdeling hebben.
Ik zie het namelijk als een wezenlijk
onderdeel van de managementtaak dat
mensen binnenkomen en daarna goed

worden begeleid. Het aantrekken en
ontwikkelen van mensen is onderdeel
van het primaire proces in mijn ogen.
Je hebt klanten en je hebt medewerkers
en dat komt in jou als manager samen
– en die verantwoordelijkheid is nooit
weg te delegeren. Ik denk dan ook
dat het HR-vak in zijn traditionele
vorm zijn langste tijd gehad heeft.
De organisatie van de toekomst is
decentraal, georganiseerd in kleine
units die heel veel verantwoordelijkheid
hebben, en HR zoals we het nu kennen
bestaat dan helemaal niet meer. Dat is
meer de natuurlijke neiging van mensen
om schaal op te zoeken en alles maar
centraal te gaan regelen.”
Verkoren: “De manier waarop we met
medewerkers omgaan is zeker onderdeel
van ons succes en ja, dat betekent dat
iedere manager dat in zijn of haar genen
moet hebben. Tegelijkertijd hebben we
de HR-component inmiddels wel iets
meer geïnstitutionaliseerd. Deels op het
terrein van arbeidsmarktcommunicatie
en werving, deels op het terrein van
talentdevelopment overkoepelend. En
last but not least bij de ondersteuning
van grote outsourcingtrajecten. Want
daar is vaak de eerste vraag van de klant:
hoe ga je met onze mensen om? Hoe
ga je ze integreren? Ons HR-team helpt
dus ook echt met het binnenhalen van
deals.”
Vakmanschap
Aan het eind van het gesprek vergelijkt
Coopmans de onderneming Conclusion
met een huis van bakstenen met cement
ertussen. Hij zegt: “Bij dit bedrijf zijn de
bakstenen zeker zo goed als elders; maar

Engbert Verkoren, CEO van Conclusion

heel belangrijk is hier ook het cement
ertussen. Er is hier sprake van een soort
basisgedrevenheid van dienen, bedienen
en dan pas verdienen. Hoe dat wordt
beleefd en geleefd in het bedrijf is echt
uniek. Volgens mij is het essentieel om
dat vast te houden.”
Verkoren: “Ik snap wat je bedoelt. Het
vakmanschap staat in deze onderneming
echt op hoog niveau, maar elders heb
je ook goede mensen. Wel zijn we vaak
net even wat creatiever, waardoor dat
vakmanschap beter tot zijn recht komt.
De grote uitdaging is toch vooral om al
die 1250 tikje eigenzinnige, creatieve,
ondernemende en gedreven specialisten
en vakmensen zodanig te verbinden
dat de markt ons herkent als één
allround dienstverlener op het vlak van
businesstransformatie en IT-services, die
je bij voorkeur in de arm neemt als je ’s
nachts rustig wilt kunnen slapen.”
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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
afgesproken 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. NPM participeert op dit
moment in 28 ondernemingen 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
SHV is een privaat familiebedrijf dat een sterke positie nastreeft in een aantal operationele activiteiten en
specifieke investeringsactiviteiten. SHV, gevestigd in Nederland, is actief in 62 landen verspreid over alle
continenten, en heeft circa 60.000 werknemers. Het ondernemerschap van SHV wordt weerspiegeld in
een reeks van gedecentraliseerde activiteiten, actief op het vlak van energiedistributie (SHV Energy),
zelfbedieningsgroothandel (Makro), zwaar hijswerk en transport (Mammoet), industriële dienstverlening (ERIKS) en dier- en visvoeding (Nutreco). Als investeerder is SHV betrokken bij de exploratie,
ontwikkeling en productie van olie en gas, voornamelijk in de Noordzee (Dyas) en in het verstrekken
van private equity aan bedrijven in de Benelux (NPM Capital). SHV investeert voor de lange termijn, om
bedrijven uit te bouwen en verder te ontwikkelen en diens klanten te voorzien van uitstekende producten en diensten, die toegevoegde waarde leveren. Dit kan worden waargemaakt dankzij een team van
mensen die trots zijn om deel uit te maken van SHV.

50

Geïnteresseerd
in de wereld
van NPM?
Ontvang Capital Magazine gratis
via capitalmagazine.nl
Bekijk het portfolio van de fotograaf via

Knap Krokant van Kwekkeboom.
Bitterballen uit de oven.

Capital #04 Capital #05

!

Kahmann Gallery

uw

Courtesy:

ie

Desert Pink

Lonneke van der Palen©

N

Capital #02

Capital #01

de wereld van NPM

the world of NPM

de wereld van NPM

de wereld van NPM

Capital #06
de wereld van NPM

Sustainability:
the new standard

Buy & Build
Ga naar kwekkeboom.nl voor de actievoorwaarden.

kaft_nl_def.indd 1

Colofon
NPM Capital
Amsterdam
Breitnerstraat 1
1077 BL Amsterdam
Postbus 7224
1007 JE Amsterdam
T +31 20 570 55 55
E mails@npm-capital.com

05-11-13 14:08

KAFT NL Capital 4.indd 1

De economie van
De vergrijzing

Capital | #05 2015

Probeer nu gratis en doe mee
aan de grootste proeverij van Nederland

Capital | #04 2014

Capital #02 2013

Al sinds 1900 maakt Kwekkeboom de lekkerste hapjes. Altijd met liefde voor smaak
en kwaliteit. Dat doen we met de beste ingrediënten, unieke bereidingswijze en ons
vakmanschap. Na jarenlang proberen, proeven en testen, presenteren we nu met trots:
Krokante ovenhapjes. En dat is knap krokant, van Kwekkeboom.

All
n
you ca
eat!

menS oF macHine?

Je vindt ons in
het vriesvak.

KAFT NL Capital 5.indd 1

03-11-14 16:02

02-07-15 10:58

Concept, design, productie
Creative Venue PR, creativevenue.nl
Tekst	
Creative Venue PR
Eindredactie NPM Capital
Fotografie	Kees Rijken, Peter Boudestein, Marcel Bakker,
Gerry Hurkmans, OneBizz, De Boer Structures,
Dreamstime.com
Illustratie
Stang
Drukwerk
Koninklijke Van der Most bv
De redactie doet haar uiterste best om de rechthebbenden van de in Capital gebruikte foto’s te
achterhalen. Als u meent rechthebbende te zijn van een foto, verzoeken wij u contact op te nemen
met de redactie.

51

