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“Someone once said that his favourite times in history were when things were
collapsing, because that meant that something was being born.
Does it make sense if we apply it to our individual lives?”
Julian Barnes in “The Sense of an Ending”

Voor Laura, Lena, Simone en Whitney
Zij zorgen voor menig crisis(je) in ons leven.
Maar zonder hen is er weinig aan.
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Vooraf
Met het schrijven van dit boek nemen we een risico. Mensen lezen graag
succesverhalen. Verhalen waarin captains of industry vertellen over hun soms
moeizame, maar altijd succesvolle weg naar de top. Of waarin een goeroe op het
gebied van management uit de doeken doet welke tien lessen je moet leren om
succes te hebben. Boeken dus die allemaal zijn geschreven met de aanstekelijke
boodschap dat je als leider/manager/ondernemer/werknemer het behalen van
succes in eigen hand hebt.
Wij tekenden verhalen op die niet of nauwelijks te vinden zijn in de schappen
met literatuur over management. Het zijn interviews met ‘leiders’ die tijdens hun
loopbaan een crisis doormaakten. Dan hebben we het niet over een alledaagse
tegenslag, zoals een conflict of een verlies dat wordt geboekt, maar over situaties
waarbij het lijkt dat ineens alles op het spel staat. De momenten in je leven
waarop blijkt dat je kwetsbaar bent omdat mensen je laten vallen. Momenten
waarop je je gekrenkt en afgeschreven voelt omdat je ontslagen wordt. Of
waarop je vindt dat je faalt omdat je bedrijf failliet dreigt te gaan.
Wij wagen de gok, omdat we vinden dat in het genre ‘inspirerende
succesverhalen’ inmiddels wel genoeg is gepubliceerd. In dit boek staan
interviews die een heel ander beeld geven. Het zijn gesprekken met leiders van
internationaal opererende bedrijven, maar ook met een afdelingshoofd, een
bondscoach en de directeur van een kringloopbedrijf. Zij waren bereid hun
verhaal openhartig te vertellen zonder anderen en vooral zonder zichzelf te
sparen.
Het zijn échte verhalen, waaruit blijkt dat succes niet altijd maakbaar is. Dat de
zaken je ineens door de vingers lijken te glippen. Hoe is dat te verklaren? Was
het domme pech? Veranderden de omstandigheden of wellicht de mensen zelf?
Vaak worden bij een dergelijke ontwikkeling de sterke eigenschappen van een
leider dan opeens zijn zwakke punten genoemd. De ondernemer of directeur die
risico durfde nemen, wordt plotseling bestempeld als iemand die ‘blind is voor
de gevaren’. Bijna iedereen, leidinggevende of medewerker, maakt in zijn of
haar leven wel eens een grote of kleine crisis door. En vrijwel iedereen probeert,

net als de geïnterviewden in dit boek, terug te vechten. Het komt dan aan op het
vermogen tegenslagen het hoofd te bieden. Boeken over management vertellen
weinig over hoe je het moet verwerken als je plotseling thuis zit. Ze vertellen
ook niet hoe je te wapenen als je tijdens of net na een crisis een nog zwaardere
klap incasseert - ziekte of de dood van een partner of kind. En ze leren ook niet
hoe je later kunt proberen je leven weer in balans te krijgen en je zelfvertrouwen
terug te vinden.
Wij denken dat menige lezer zich in deze verhalen beter zal herkennen dan in de
levensgeschiedenissen van mensen als Donald Trump, Jack Welch of, dichter bij
huis, Hennie van der Most.

Bijzondere Kredieten
Tien jaar lang lijkt zoon Eric in alle opzichten de perfecte opvolger van vader Mac. Zijn eerste
periode als CEO van het automatiseringsbedrijf Simac kenmerkt zich door een onvoorstelbare
expansie. Eric neemt het ene na het andere bedrijf over, de omzet stijgt spectaculair en de
beurskoers explodeert. Tot het tij plotseling keert. Een belangrijke zakenpartner gaat ten
onder. De overnames blijken minder profijtelijk dan verwacht. Het bedrijf kraakt aan alle
kanten. Na een onverwacht verlies laten beleggers Simac in de steek. De banken staan op het
punt het vertrouwen in het automatiseringsbedrijf op te zeggen.

Waardoor ging het mis?

“Het probleem was misschien wel dat iedereen dacht dat het allemaal fantastisch
ging. Begrijpen jullie dat?”
U werd dronken van uw eigen succes?

“Nee, zo moet je het niet noemen. Mensen plaatsen je wel op een voetstuk, maar
ik geloof niet dat ik naast mijn schoenen ben gaan lopen, als jullie het zo
bedoelen.”
Wat was het dan wel?

“Ik stond er gewoon niet bij stil dat dingen mis konden gaan. Het ging ook
allemaal zo snel. Niet alleen voor mij, ook voor Simac.”
U bedoelt vanaf het moment dat u in het bedrijf stapte?

“Als ik dat zou zeggen, doe ik mijn vader te kort. Hij is degene die het bedrijf in
1971 begon. Je kunt gerust zeggen dat hij met eigen handen een beursgenoteerde
firma uit de grond heeft gestampt. In het begin werkte hij vanuit zijn slaapkamer.
Mijn twee jaar oudere zus moest daarom naar mijn kamer verhuizen en ik op
mijn beurt naar zolder. Een half jaar later werkte hij al met zeven mensen en
betrok hij een kantoor. Ik kwam in 1982 in het bedrijf en volgde mijn vader in
1989 als CEO op. Toen mijn vader twee jaar later definitief afscheid nam uit de
top van ons bedrijf, werkten er 350 mensen bij Simac.”
Was het voor u als kind al duidelijk dat u in het bedrijf van uw vader zou gaan werken?

“Oh nee. Ik volgde een opleiding tot wiskundig en bedrijfskundig ingenieur aan
de Universiteit van Eindhoven. Het was mijn bedoeling daarna leraar wiskunde
te worden. Ik was niet bepaald ambitieus. Op de Universiteit deed ik niet meer
dan nodig was om tentamens te halen. Het was eigenlijk vooral toeval dat ik in
het bedrijfsleven belandde. Ik moest stage lopen en kwam bij Ahrend (van de
kantoorartikelen en –meubelen) terecht. Ik ging me daar bezighouden met
voorraadbeheersing, waarvoor ik computermodellen ontwikkelde. Dat werd een
heel vormende periode.”
Hoe bedoelt u dat?

“Voor het eerst werkte ik in een bedrijf en merkte dat ik iets voor mensen kon
betekenen. Ik ontdekte waar ik goed in was en kreeg ook waardering voor mijn
werk. Ik bleek niet alleen feeling te hebben voor het ontwikkelen van
computermodellen en de werkconcepten die daarbij passen, maar ook goed met
mensen om te kunnen gaan. Ze te overtuigen als ze sceptisch waren. Daardoor
lukte het lastige problemen op te lossen. Ik vond het bovendien leuk om dat te
doen en omgekeerd vonden mensen het leuk met mij te werken. Al snel werd me
duidelijk dat ik iets had gevonden waar ik erkenning voor kreeg en waarmee ik
mijn geld kon verdienen.”
Waarom kwam u toch naar het bedrijf van uw vader?

“Na mijn stage ben ik nog anderhalf jaar bij Ahrend blijven werken. Ik kreeg het
aanbod daar in vaste dienst te komen. Dan moest ik echter wel in Amsterdam
gaan wonen. Vooral mijn vrouw zag daar tegenop. Zij wilde het liefst in de buurt
van Eindhoven blijven. Toen ik daarover met mijn vader sprak, vroeg hij of ik
het geen goed idee zou vinden om in zijn bedrijf te komen werken.”
Was het dan niet altijd al vanzelfsprekend dat u in het bedrijf van uw vader kwam?

“Dat zat helemaal niet in mijn hoofd. Ik kwam toch een beetje voort uit de jaren
zestig. Niet dat ik het ondernemerschap moreel veroordeelde hoor, maar ik vond
het toch ergens wel een beetje vies. Ik had in elk geval het gevoel dat ik als
leraar een zeker zo waardevolle rol zou kunnen spelen. Op school hield ik me
ook niet bezig met geld verdienen. Sommige vriendjes verkochten al
trainingspakken. Jullie moeten ook niet vergeten dat ik al vijftien was toen mijn
vader zijn bedrijf oprichtte. Voor die tijd werkte hij gewoon in loondienst.”
Verwachtte uw vader dan niet dat u in zijn bedrijf kwam werken?

“De eerste vijf tot tien jaar was hij vooral met zijn eigen droom bezig. Hij dacht
in het geheel niet aan een rol voor mij in zijn bedrijf. Het bedrijf moest worden

opgebouwd en daar werkte hij dag en nacht aan.”
Maar als u dan later toch in het bedrijf komt, heeft uw vader dan niet in zijn hoofd dat je ooit het
bedrijf gaat leiden?

“Het is moeilijk helemaal voor mijn vader te spreken, maar hij heeft daar nooit
iets over gezegd. Je zou hooguit kunnen denken dat hij iets in die richting
aanvoelde. Mijn vader voer nu eenmaal sterk op zijn intuïtie en ergens in zijn
achterhoofd kan de gedachte hebben gespeeld dat de dag eraan zat te komen dat
hij zijn positie beter kon overdragen.
De ambitie CEO te worden, speelde bij mij zeker nog niet. Ik had wél het idee
dat ik bij Simac binnen vijf jaar een van de directeuren kon worden. Daarna
wilde ik doorgroeien naar een functie in het bestuur van een grote onderneming
als Philips. In de loop der jaren is dat idee uit mijn hoofd verdwenen. Ik bleek
prima met mijn vader te kunnen werken. Eigenlijk kon ik op het werk beter met
hem opschieten dan privé.”
Wat bedoelt u daarmee?

“Als kind heb ik hem weinig gezien, omdat hij bikkelhard werkte. En als hij niet
werkte, hadden we weinig contact. Ik denk dat we te veel verschilden. We waren
het zo ongeveer over alles oneens. Hij kon plotseling erg driftig worden. Ik ben
veel rustiger, analytischer ook. In veel opzichten lijk ik meer op mijn moeder.
Maar eenmaal bij Simac kreeg ik veel respect voor hem als zakenman. Daarmee
bedoel ik niet dat hij koel en zakelijk was. Integendeel, want als baas toonde hij
zich heel zorgzaam en dienstbaar. Toen ik voor het eerst voor de zaak naar de
Verenigde Staten moest, vloog hij vooruit om alles te regelen en me van het
vliegveld af te halen. Dat soort dingen deed hij dus ook voor andere mensen.
Zijn medewerkers waren voor hem als familie.”
Dus je kunt met enige overdrijving zeggen dat hij thuis een zakenman was en op zijn werk een
familieman.

“Dat is helemaal niet overdreven. Zo zat het precies! Hij was altijd met het
bedrijf bezig. Toen ik eenmaal bij Simac zat, moest ik bij familiefeesten
oppassen dat ik niet naast hem ging zitten, anders was je zo anderhalf uur over
de zaak aan het praten. Andere dingen interesseerden hem hoegenaamd niets. Je
zag hem niet op buurtfeesten. Hij was ook beslist geen vader die naar de
sportwedstrijden van zijn kinderen ging. Ik heb hem in de jaren dat ik hockeyde
niet één keer langs de lijn zien staan.”
Leidden de verschillen tussen u en uw vader bij Simac niet tot problemen tussen jullie?

“We vulden elkaar juist aan. Mijn vader was met zijn enorme persoonlijke

gedrevenheid precies het type dat je nodig hebt om van de grond af een
onderneming op te bouwen. Dat is iets dat ik hem nooit had kunnen nadoen. Dat
is toch ook ongelooflijk? Zeker als je bedenkt dat hij nooit een noemenswaardige
opleiding heeft gehad. Hij was verder iemand met een enorm zakelijk instinct,
waar ik dus rationeler en analytischer ben. Dat zijn weer eigenschappen die van
pas komen als je bedrijf groeit. Je merkte dat mijn vader moeite kreeg met het
leiden van het bedrijf toen er eenmaal meer dan 150 mensen werkten. In herinner
me dat er in 1990 problemen waren en hij met alle medewerkers een persoonlijk
gesprek van twee uur wilde. Dat was niet te doen. Na veertig gesprekken is hij
ermee opgehouden.”
Zijn er ook overeenkomsten?

“Grappig dat jullie ernaar vragen. De laatste jaren begin ik me steeds meer te
realiseren dat we in een aantal dingen op elkaar lijken. Net als hij ben ik erg
eigenwijs, wat thuis natuurlijk de reden was dat we botsten. Het interessante is
dat hij dat op het werk juist waardeerde. Ik laat me net als hij ook niet afleiden
door dingen die me niet interesseren. En we geven allebei nooit op.”
Voelde u zich meteen op uw plek bij Simac?

“Eerlijk gezegd was mijn toegevoegde waarde in de eerste jaren betrekkelijk
gering. Simac was een heel technisch bedrijf. We verkochten meet-, regel- en
netwerkelektronica. Ik heb zelf weinig met techniek, ook iets waarin ik erg van
mijn vader verschil. Die was daar altijd juist erg in geïnteresseerd. Maar
geleidelijk aan groeide mijn rol. Het bedrijf werd groter en mijn vader
vertrouwde me steeds meer verantwoordelijkheden toe. Een van de eerste grote
opdrachten was de reorganisatie van onze vestiging in Duitsland, die jarenlang
met verliezen draaide. Mijn grote kans kwam met de opkomst van de pc en de
unix-systemen. Ik had al snel in de gaten welke kansen zich aftekenden. In heel
het midden- en kleinbedrijf kwamen computers beschikbaar. Met mijn
achtergrond als bedrijfskundige zag ik meteen grote mogelijkheden. We stortten
ons op die markt. Niet alleen als handelshuis dat de computer leverde, maar ook
als servicehuis.”
Was uw vader blij dat u hem als CEO opvolgde?

“Hij vond het op dat moment prima. Het gebeurde wel op mijn initiatief. Ik was
al degene die de meeste strategische beslissingen nam. In 1989 ben ik op een dag
op mijn vader afgestapt en heb hem gezegd dat het voor mijn gevoel beter was
als ik zelf als CEO het beleid kon uitdragen.”

Dat klinkt brutaal. Voelde hij zich niet voor het blok gezet?

“Helemaal niet. Ik zei al dat hij zijn hele leven bikkelhard had gewerkt en hij
was er aan toe een stapje terug te doen. Hij wilde het voorstel zo snel mogelijk
aan het managementteam voorleggen. Dat is typisch mijn vader; hij was altijd
bezig met het creëren van een optimaal draagvlak.”
Hebt u zich toen voorgenomen het heel anders dan uw vader te gaan doen?

“Ik heb het me niet expliciet voorgenomen. Maar omdat we zo verschillen, is het
vanzelfsprekend dat ik anders leiding geef dan mijn vader. Hij is altijd erg
gericht geweest op het creëren van commitment, draagvlak. Ik ben zelf meer
geneigd dingen van bovenaf op te leggen. Je moet de verschillen tussen ons
overigens niet overdrijven. Ook ik vind draagvlak belangrijk. Bovendien hangt
je stijl altijd af van de omstandigheden waarin je leiding moet geven. Op het
moment dat je, zoals bij Simac nu, 900 mensen hebt werken, ontkom je er niet
aan besluiten van bovenaf op te leggen.”
Was de gang naar de beurs in 1986 uw idee?

“Dat is een beslissing die we samen hebben genomen. We wilden heel graag als
zelfstandige onderneming verder groeien. Door de beursgang kwam er genoeg
geld binnen om die groei te kunnen financieren.”
En de beursgang werd een groot succes?

“Het ging ons werkelijk in alle opzichten voor de wind. We zaten bovenop de
technologiegolf. Bovendien kwam er veel geld voor overnames beschikbaar. We
namen bijvoorbeeld Ecson over, een bedrijf dat service verleende aan Dellcomputers. Zo groeide ons aandeel in de hele pc-business.”
Wanneer verloor u de grip op de situatie?

“Dat is achteraf moeilijk te zeggen. In de periode 1994 tot en met 1997 hebben
we zeker vijftien bedrijven overgenomen. Ik denk dat je niet kunt zeggen dat het
allemaal slechte overnames waren. We vonden steeds mogelijkheden om ze op
een goede manier in te lijven, ook als ze tot dan toe niet goed draaiden of zelfs
een faillissement dreigde. Er kwamen geen signalen dat het de verkeerde kant op
ging. Het tegendeel is waar. Ik herinner me nog wat er gebeurde toen we Lorjé
overnamen. Dat bedrijf had drie miljoen gulden schuld en we konden het daarom
voor één gulden kopen. In een mooi persbericht maakten we er een verhaal van
waar de financiële wereld van smulde. Het waren gouden jaren op de beurs en
vooral de technologieaandelen waren gewild. De beurswaarde steeg na dat
persbericht in één week met veertig miljoen.”

Was er dan niemand die waarschuwde dat er te veel risico’s werden genomen?

“Welnee. Iedereen was ongelooflijk enthousiast over Simac. De kranten
schreven alleen maar lovende verhalen. De laatste overnames financierden we
grotendeels met geleend geld en de banken leverden ons die kredieten zonder
met de ogen te knipperen. Op de beurs steeg het aandeel van de onderneming in
enkele jaren van nog geen twee gulden per aandeel naar meer dan vijftig. Er
waren al plannen voor nieuwe aandelenemissies. De banken zagen dat helemaal
zitten. Ik werd echt op een voetstuk geplaatst. Ik vond dat alles natuurlijk
geweldig leuk.”
Hoe kunt u dan zeggen dat u niet naast uw schoenen bent gaan lopen?

“Ik had niet het gevoel dat ik zo veel beter was dan anderen. Je zou het
natuurlijk aan anderen moeten vragen, maar ik was volgens mij nooit arrogant.
Ik vond het met alle collega’s gezellig. Verder ben ik al die jaren gewoon hard
blijven werken. Ik ben geen man van snelle sportwagens en een vakantievilla
aan de Côte d’Azur. Na het werk ging ik met mijn Volvo stationcar gewoon
boodschappen doen bij Albert Heijn en ik ging nog altijd met een aanhangertje
achter de auto op vakantie. Kamperen in een De Waardtent.”
Wat was uiteindelijk de gedachte achter al die overnames?

“Die was er niet. Ik had geen schets gemaakt van waar we heen moesten. Ik ben
nu eenmaal iemand die snel kansen ziet. In die jaren kregen we bijna wekelijks
een bedrijf aangeboden. Ik vond de gesprekken over de overnames leuk, zag de
mogelijkheden en had al snel een houding van: ‘We zullen samen deze beer eens
schieten’. Bovendien kan ik moeilijk ‘nee’ zeggen’. Tja, en alles gaat goed, je
krijgt overal applaus, dan denk je er niet aan dat het ook fout kan gaan.”
Maar wanneer kreeg u echt het gevoel dat u de grip verloor?

“Vanaf 1995 groeide al een zeker gevoel van ongemak. Het lukte steeds minder
de boel goed bij elkaar te houden. In 1998 bestond Simac uit een verzameling
verschillende bedrijven, met elk een eigen directie, eigen belangen en
bonusregelingen. Er was weinig onderling respect en waardering, laat staan
solidariteit. Dat kwam ook doordat de verschillende overgenomen bedrijven met
elkaar concurreerden. Ons bedrijf was in 1998 kwetsbaar.
De grote problemen begonnen voor ons met het omvallen van het
automatiseringsbedrijf Baan. Dat zorgde al voor grote onrust in de financiële
wereld. Het ongeluk wilde dat Baan ook nog eens een belangrijke partner voor
ons was. In samenwerking met het bedrijf leverden we veel producten en
diensten waaraan we goed verdienden. Die inkomstenstroom, dertig procent van

alle opbrengsten, viel dus droog. Ook bij de andere bedrijfsonderdelen liepen in
1998 de resultaten terug. De zwakke organisatie van het bedrijf en het gebrek
aan samenhang begonnen zich te wreken. Ik had geen controle meer over mijn
bedrijf. Bovendien stond op dat moment 160 miljoen gulden aan leningen uit. In
dat jaar hadden we een winst van tien miljoen gulden begroot. Toen we
onverwachts moesten melden dat het een verlies werd van tien miljoen, sloeg dat
in als een bom. Meteen begonnen de banken lastige vragen te stellen.
1999 was absoluut het slechtste jaar. Toen werkte het omvallen van Baan pas
goed door in onze rendementen. In de eerste kwartalen zag je dat de mensen bij
de goed lopende Simac-bedrijven bezig waren op tijd het zinkende schip te
verlaten. Bij de bedrijven die slecht liepen, keken de mensen apathisch om zich
heen. Ondertussen nam de druk van de banken toe. Ik herinner me vooral de
zomer van dat jaar. Ik wilde, ondanks alles, gewoon met mijn gezin op vakantie.
De auto stond al ingepakt voor de deur. Maar de avond voor ons vertrek zei ik
tegen mijn vrouw: ‘Ik geloof niet dat ik weg kan.’ Een dag later rolde een fax
van de ING binnen waarin stond dat de bank het krediet wilde intrekken.”
Hebt u niet overwogen de handdoek in de ring te gooien?

“Opgeven was geen optie. Ik vond dat Simac door mijn schuld in de problemen
was gekomen. Nu was het ook mijn verantwoordelijkheid om alles te doen om er
weer uit te komen. Bovendien hielp het dat ik nog niet wist hoe groot de chaos
was.”
U wist toch van die 160 miljoen schuld?

“Van zo’n bedrag kun je je toch menselijkerwijs geen voorstelling maken? Het
was gewoon een cijfer.”
Hoe probeerde u het tij te keren?

“Ik bleef stug doorwerken. Ik moest ervoor zorgen dat we aan onze financiële
verplichtingen konden blijven voldoen. Voor het eerst van mijn leven moest ik
echt op cash gaan managen. Daardoor kwam ik erachter hoe groot de puinhoop
was bij de verschillende administraties van de door ons overgenomen bedrijven.
Ik ging persoonlijk met klanten over openstaande rekeningen bellen. Tot mijn
schrik bleek dat die allang waren betaald, zonder ooit in de boekhouding te zijn
verwerkt.”
Zat de Raad van Commissarissen niet op uw nek?

“Ik kreeg in die tijd gelukkig juist veel steun van de Raad van Commissarissen.
Dat was inderdaad heel bijzonder. De toenmalige voorzitter, Karel Hubée, was in

staat rust in de tent te houden en mij voldoende vertrouwen te geven. Hij zei:
‘Het gaat er niet om of je onderdeel bent van het probleem, maar of je onderdeel
bent van de oplossing.’ Ook aan zijn opvolger, Henk Kivits, had ik later veel. Hij
gaf me eveneens veel vertrouwen.”

Hebben ze nooit op maatregelen aangedrongen?

“Ze eisten dat er een interim-directeur zou komen die mij een aantal
managementtaken uit handen moest nemen. Dat bleek overigens niet te werken.
Ik had al vanaf het begin geen goed gevoel bij die man. Ik zag hem dingen doen
waarvan ik steeds dacht: ben ik nou gek of is hij écht met heel vreemde dingen
bezig. Ik heb daar met een coach, iemand van buiten Simac, over gesproken. Die
hielp me de beslissing te nemen die man na negen maanden te ontslaan.

Maar verder was de invloed van de Raad van Commissarissen positief. Die
externe coach werd me bijvoorbeeld door een van de commissarissen
aangeraden. Dat was iemand uit het bestuur van V&D die elke maand een uur de
tijd nam om met me te praten en mee te denken. Hij bleek echt een
sparringpartner, iemand bij wie ik het gevoel had dat ik mijn ei kwijt kon en die
me houvast gaf. Daarvoor was ik wel eens gevoelig voor mensen die eisten dat
ik harde maatregelen moest nemen. Die kwamen met uitspraken als ‘Je kunt
geen omelet maken zonder een ei te breken’ of ‘Hanteer de Jack Welch-methode
en werk steeds de slechtste tien procent weg’. Nu weet ik dat zulke dingen
gewoon niet bij mij passen. En ik doe het dus op mijn manier. Ook in praktische
zin hielpen ze me. Zo vond ik het moeilijk onze CFO te ontslaan, iets waar de
banken op aandrongen. Ik voelde mezelf immers net zo verantwoordelijk voor
de ontstane situatie. Maar er moest iets gebeuren. De Raad van Commissarissen
heeft dat geregeld. Dat was beter, omdat ikzelf vanwege mijn gevoel van
loyaliteit voor een minder effectieve tussenoplossing zou hebben gekozen.”
Waarom bleven ze u steunen?

“Ik denk dat het uiteindelijk te maken heeft met het type mensen in onze Raad
van Commissarissen. Vaak zijn commissarissen vooral bezig de directie op van
alles af te rekenen. De commissarissen van Simac dachten veel meer in de
richting van oplossingen en ze hadden blijkbaar vertrouwen in mij. Het heeft,
denk ik, ook te maken met de erfenis van mijn vader. Ik zei al dat hij veel
waarde hechtte aan draagvlak en loyaliteit.”
Maakte uw vader u geen verwijten?

“Dat heeft hij nooit gedaan. De problemen kwamen voor hem trouwens niet als
een verrassing, want hij is de gang van zaken goed blijven volgen. Ik ging elke
week op zaterdagmorgen om elf uur bij mijn ouders op de koffie en dan ging het
gesprek altijd over Simac. Ik heb heel veel steun aan hem gehad. Hij hield altijd
vertrouwen in me en dacht mee over oplossingen. Dat is hij blijven doen totdat
hij, zes jaar voor zijn dood, een zware hersenbloeding kreeg.”
Vond u niet dat u faalde ten opzichte van uw vader?

“Zo heb ik het nooit gevoeld. En hij ook niet. Misschien speelde mee dat hij in
de begintijd van het bedrijf ook bijna twee keer failliet is gegaan. Hij wist hoe
dat soort zaken kon lopen.”
Was de steun van uw vader beslissend?

“Absoluut. In 1999 heeft hij vrijwel al het geld dat was verdiend met onze

beursgang terug in het bedrijf gebracht. Voor de banken was die actie
doorslaggevend. Het toonde aan dat hij vertrouwen had dat het wel goed zou
komen. De houding van mijn vader was echt fantastisch.”
En u? Maakte u zichzelf verwijten?

“Ja, natuurlijk. Als ik in die tijd ’s ochtends het bedrijf binnenkwam, voelde ik
schaamte ten opzichte van de mensen die in mijn bedrijf werkten. Vaak sliep ik
slecht en werd ik misselijk wakker. Ik kon me in die tijd voor belangrijke
gesprekken oppeppen. Ik deed wat ik moest doen. Maar de stress en spanning
schoten in mijn lichaam. Na een lange douche ging ik dan toch weer aan het
werk. Ik besefte weliswaar dat ik de crisis had veroorzaakt, maar ook dat ik het
schuldgevoel van me af moest zetten als ik het bedrijf wilde redden.
Makkelijk was het allemaal niet. Je voelt dat de buitenwereld opeens heel anders
naar je kijkt. De tijd dat de banken me met alle egards ontvingen, was voorbij.
Door de ING was ik een jaar eerder nog gefêteerd in een driesterrenrestaurant
toen we de plannen van een eventuele extra aandelenemissie zouden bespreken.
Simac viel even later opeens onder de afdeling Bijzondere Kredieten, waar de
dubieuze debiteuren onder vielen.”
Niet vreemd met 160 miljoen schuld.

“Toch ontken ik niet dat hun bejegening me kwetste. Ik kreeg bij de banken met
heel andere mensen te maken. Er was niets meer over van de joviale sfeer waarin
ik steeds hoorde hoe goed en belangrijk ik wel was. Ik herinner me nog precies
hoe ik me voor de eerste afspraak met de mensen van afdeling Bijzondere
Kredieten bij de intercom van de parkeergarage van het ING-hoofdkantoor in
Amsterdam meldde. Er is voor u geen parkeerplaats gereserveerd, kreeg ik te
horen. Ik moest in de buurt een parkeerplaats zoeken. Eenmaal binnen moest ik
nog twintig minuten wachten en er was niemand die me koffie aanbood. De
mensen die voor de afdeling Bijzondere Kredieten werkten, gaven je het gevoel
dat je weinig voorstelde.
Ik voelde me echt onwaardig behandeld. Dat maakt allerlei negatieve krachten
los, ook positieve overigens. Ik was nog vastbeslotener de schulden af te lossen
en ervoor te zorgen dat ik nooit meer mijn hand op moest houden. Tegelijkertijd
bedenk je dat je ze ooit allemaal op hun nummer wilt zetten. Vaak heb ik
gefantaseerd over hoe ik ze na een goede afloop allemaal zou uitnodigen voor
een copieus diner in een sterrenrestaurant en dat ik zou zeggen: ‘Jullie hebben
nooit iets voor mij willen betekenen. Daarom hoef ik niet dankbaar te zijn.
Willen jullie dus zelf afrekenen?’ Ten minste tien keer heb ik die film in mijn

hoofd afgespeeld. Toch koester ik over het geheel gesproken weinig wrok tegen
de mensen van de ING. Iedereen is nu eenmaal een gevangene van het systeem
waarin hij of zij zit en iedereen heeft een zwakke kant.”
Dat klinkt wel heel rationeel.

“Om zo’n periode te overleven, moet je bereid zijn dingen te accepteren. Het
heeft geen zin je over te geven aan rancune of bitterheid. Het is heel vervelend
als je een overgenomen bedrijf voor een lagere prijs moet verkopen en dat
anderen van het feit profiteren omdat jij met de rug tegen de muur staat, maar de
omstandigheden waren veranderd. Als ik een ander voorbeeld mag geven:
tijdens die crisis ging een van mijn leidinggevenden er met zestig medewerkers
vandoor. Dat was een ongelooflijke klap. Ze vormden ongeveer de helft van de
medewerkers van een goed functionerend bedrijfsonderdeel en hij nam
natuurlijk niet de slechtsten mee. Je kunt dat gerust onfatsoenlijk noemen. Ik
weet zeker dat mijn vader in alle staten zou zijn geweest als hem dat was
overkomen. Maar ik ben niet iemand die zich dan in zijn gelijk vastbijt. Wat
heeft dat voor zin? Ik heb geprobeerd het beste uit de situatie te halen. Ik heb
weten af te spreken dat ik deze ex-medewerkers voor Simac weer terug kon
huren. Het was nog gunstig voor onze cashpositie ook. Weliswaar moesten we
de medewerkers meer betalen voor de gewerkte uren, maar we hoefden pas drie
tot zes maanden later te betalen.”
Hoe hield u het al die tijd vol?

“Om te beginnen dus doordat je steun blijft krijgen van de mensen die voor jou
belangrijk zijn. Maar zeker zo belangrijk is dat ik thuis het gevoel had dat we er
samen voor stonden. Ik heb er bijvoorbeeld geen zorgen over gehad dat mijn
vrouw me in de steek zou laten. Ik kon thuis bijtanken doordat we samen wat
gingen doen. We zijn op haar initiatief zelfs gaan golfen. Voor mijn gevoel was
dat een sport voor een heel ander soort mensen en het zal nooit helemaal mijn
sport worden, maar het gaf me rust en ik kwam in de buitenlucht. Je moet zo
goed mogelijk voor jezelf blijven zorgen. Gelukkig kan ik dat. Ik ben blijven
sporten. Geregeld ging ik na een drukke dag een half uurtje hardlopen. Wat zeker
helpt, is dat ik altijd overal lichtpuntjes zie en altijd bezig ben met het zoeken
van oplossingen. Wellicht heb ik mede daardoor het vertrouwen van mijn
medewerkers gehouden.”
Had u niet het gevoel dat u uw gezin te kort deed?

“Toen niet. Thuis liepen de dingen gewoon door. Mijn kinderen waren ook niet
echt jong meer. Maar als ik er nu over nadenk, realiseer ik me dat ik tijdens die

crisisperiode vaak mentaal afwezig was. Mijn vrouw heeft dat in het gezin
opgevangen.”
Wanneer kreeg u de zaken weer onder controle?

“Dat kreeg ik geleidelijk. Eind 1999 waren we zo ver dat we alle problemen
behoorlijk in kaart hadden. De vijf jaren die erop volgden, moest de cashpositie
van het bedrijf scherp in de gaten worden gehouden. Het was een periode waarin
we constant bezig waren met het verlagen van het werkkapitaal, het verkopen
van gebouwen, het terugbrengen van leningen en het afstoten van bedrijven die
niet tot de core-business van Simac behoorden. Achteraf kun je zeggen dat het
steeds de goede kant opging. Toch waren er altijd wel crises. In 2003 nog
dreigde de ING het krediet aan ons niet te verlengen, terwijl de schuld al voor de
helft was afgelost. Het scheelde niet veel of het bedrijf was alsnog onder me
vandaan gekocht. Je leeft van dag tot dag en van probleem tot probleem. De
eerste twee jaar combineerde ik mijn baan met die van CFO. Ik wilde per se zelf
bovenop de kas zitten.”
Uw vrouw is in 2004 overleden. Op welke manier heeft dat invloed op u gehad?

“Er volgde een rouwperiode. Ik wilde liever thuis zijn en de zaken op kantoor zo
snel mogelijk afwerken, op een bijna mechanische manier. Ik ben wel blijven
werken. Een week na haar overlijden ben ik weer aan de slag gegaan. Ik wilde
op alle fronten zoveel mogelijk gewoon doorgaan, bijvoorbeeld ook als
voorzitter van de hockeyclub waarvan ons hele gezin lid was.”
Net zoals u doorging in de crisis van Simac?

“Nee, je kunt die dingen op geen enkele manier met elkaar vergelijken. De dood
van mijn vrouw kwam veel harder aan. Dat is echt van een andere orde. Aan de
andere kant had ik na haar dood geen last van schuldgevoel en schaamte. Het
was als een natuurramp, waar ik verder niets aan kon doen.”
Was ze lang ziek?

“Het gebeurde allemaal binnen een maand. Ze voelde zich op een gegeven
moment niet lekker en ging daarom naar de dokter. Drie weken later hoorden we
dat ze kanker aan de eierstokken had. Zelfs op dat moment beseften we nog niet
hoe ernstig de situatie was. De week daarop werd ze geopereerd. Toen ik die
ochtend belde wanneer ik haar kon bezoeken, vertelden ze dat ze nog met haar
bezig waren en dat ik over een half uur terug moest bellen. Twintig minuten later
belde een dokter om te zeggen dat hij iets heel ergs te vertellen had.”
Dacht u niet: ik stop met alles, ook met Simac?

“Dat heb ik nooit overwogen. Mijn werk voelde niet als een belasting.
Integendeel zelfs, het hielp me de dingen van me af te zetten. Ik heb het verder
ook zoveel mogelijk gescheiden gehouden van mijn werk. De zondag nadat ze
was gestorven, heb ik mijn collega’s een mail gestuurd over het overlijden van
mijn vrouw. Ik legde ze uit dat als ik behoefte had erover te praten, ik zelf het
initiatief zou nemen.”
Bent u door die ervaring erg veranderd?

“Ik denk wel dat ik het verlies van mijn vrouw in een soort kracht heb weten om
te zetten. Omdat ik daardoor nog sterker dan vroeger besefte dat er dingen zijn
die belangrijker zijn dan geld.”
Maakt dat uw functioneren als CEO niet lastiger? U moet toch scherp oog houden op de
rendementen en de cashpositie?

“Begrijp me niet verkeerd. Voor Simac is geld als zuurstof. Daar ben je je heel
bewust van als je bedrijf bijna failliet is gegaan.”
Hoe manifesteerde zich dat?

“In dat we voorzichtiger zijn geworden. Bij belangrijke beslissingen speelt de
overweging dat we moeten zien te overleven een belangrijke rol. Langzaam
denken we wel na over wat meer riskante stappen, maar ik blijf heel
terughoudend. Ik heb nog steeds de neiging bovenop besluiten te zitten, ik durf
de zaken nog steeds niet echt los te laten. Dat schijnen meer ondernemers te
hebben wier bedrijf ooit bijna omviel. Ik besef heel goed dat we op de rand van
de afgrond balanceerden en dat we het niet alleen door hard werken, maar ook
door geluk hebben gered.”
Geluk?

“Met de mensen die ons steunden. En met het feit dat onze crisis zich in 1999
afspeelde. Op dat moment was de markt voor ons soort producten nog goed. De
grote terugval in de markt volgde een paar jaar later. Als we toen in de
problemen waren gekomen, hadden we het niet gered. Zo hebben bedrijven als
CSS en Landis in die periode het loodje gelegd.”
Loopt u nu niet het risico te voorzichtig te zijn en groeikansen te missen?

“Dat is wel iets waar je voor moet waken. Ik denk dat we nu weer toe zijn aan
het echte ondernemen. We hebben een paar nieuwe producten ontwikkeld die
een groot succes kunnen worden. Dat kan niet zonder dat je durft te investeren.
Ik geloof dat ik in staat ben de risico’s realistischer te beoordelen. Door mijn
ervaringen ben ik older and wiser geworden.”

Als u vooruit kijkt, hoe ziet u dan uw rol bij Simac?

“Een tijd geleden dacht ik dat het leuk zou zijn uiteindelijk niet meer
operationeel bezig te zijn. Ik zou dan als aandeelhouder op afstand de cultuur
van het bedrijf bewaken. Het was dan wel de vraag of ik dat zou kunnen. Ik wil
eerlijk gezegd het liefst overal bij betrokken zijn en ik ben ook niet het soort
leider dat anderen beter laat worden. Als ik met een accountmanager naar een
klant ga, heb ik altijd de neiging het gesprek helemaal over te nemen. Ik moet
toegeven dat ik ook in dat opzicht erg op mijn vader lijk. Hij was ook een baas
die overal bovenop bleef zitten.”
Ik heb het gevoel dat ik nog zeker tien jaar CEO wil blijven. Wat zeker
meespeelt, is dat het weer hartstikke goed gaat met het bedrijf. Afgelopen jaar
steeg de omzet fors en ook voor dit jaar zijn de vooruitzichten fantastisch. Ik
moet eerlijk bekennen dat het me goed doet als ik tijdens een bijeenkomst met
bestuurders van grote ondernemingen merk dat ik waardering en respect krijg
voor de manier waarop ik door de crisis van Simac ben gekomen. Maar nog
belangrijker dan die waardering van anderen is dat ik merk dat ik door de crisis
van het bedrijf als ondernemer ben gegroeid.”
Is dat alleen omdat u risico’s beter kunt beoordelen?

“Het gaat niet alleen daarom. Het is meer dat ik als ondernemer dichter bij
mezelf sta. Ik weet dat ik iemand blijf die dingen optimistisch inschat en kansen
ziet. Dat is ook nodig als ondernemer. Maar omdat ik mezelf ken, zorg ik ervoor
dat ik in mijn directieteam en de Raad van Commissarissen mensen heb die
voorzichtiger zijn en af en toe op de rem gaan staan. Dicht bij jezelf staan
betekent voor mij ook dat ik in een aantal opzichten nog eigenwijzer ben
geworden. In de beginfase, toen het nog goed ging, heb ik me wel eens laten
aanpraten dat ik verschillende bedrijfsonderdelen rigoureus moest integreren.
Dat paste helemaal in de bedrijfsfilosofie. Mijn gevoel zei dan: die onderdelen
passen niet bij elkaar.
Tegenwoordig durf ik op die intuïtie af te gaan. Er is me wel eens verweten dat
ik te conflictmijdend ben geweest. Daardoor luisterde ik te veel naar mensen die
riepen dat ik harde maatregelen moest nemen. Ik heb de slogans al genoemd: dat
je geen omelet kunt maken zonder een ei te breken, of ‘Hanteer de Jack Welchmethode en werk steeds de slechtste tien procent weg’. De interim-manager over
wie ik het eerder had, was zo’n man. Iemand die altijd bezig was anderen op
dingen af te rekenen. Nu weet ik dat dergelijke zaken niet bij mij passen. Ik doe
het dus op mijn manier. Voor mij is commitment aan mensen heel belangrijk. Ik
ga ook in dat opzicht veel meer op mijn gevoel af. Ja, alweer moet ik zeggen dat

ik meer op mijn vader lijk dan ik vroeger dacht.”
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Vechten
Opeens stond de 28-jarige Anna Visser tussen de oudere heren in Hilversum. Met LLiNK
leidde ze een groep jonge idealisten die het oude omroepbestel gingen bestormen. Maar voor
ze het wist, dreigde ze ten onder te gaan in een machtsstrijd die de omroep verscheurde. Het
gevecht dreef haar tot op de rand van wat ze aankon.

Hoe kwam u zo jong in de wereld van de omroepbestuurders terecht?

“Ik had dat vooraf nooit kunnen bedenken. Na mijn middelbare school ging ik
naar de Utrechtse Hogeschool van de Kunsten. Daarna werkte ik onder andere
voor het bedrijf van mijn vader, Neon Tv. Eén van de dingen die ik voor het
bedrijf deed, was beeldmateriaal op internet zetten. We deden dat onder meer
voor popfestivals als Lowlands. Daarmee trok ik de aandacht van de mensen van
De Nieuwe Omroep. In die kleine organisatie werd ik hoofdredacteur internet.
Daar moet je je niet te veel bij voorstellen hoor. We zaten daar met zijn tweeën.
Mijn collega had de titel hoofdredacteur tekst. Voor het andere werk schakelden
we freelancers in. Toen we het bestel in wilden, kreeg ik de functie van directeur
aangeboden. Dat was in december 2003.”
Waarom wilden jullie dat bestel in?

“Dat wilde De Nieuwe Omroep al in 2000. Het begon als een initiatief van
KRO-journalist Aad van den Heuvel. Het deed hem pijn om te zien dat ook bij
zijn oude omroep steeds minder aandacht was voor de derde wereld. Er moest
een omroep zijn die programma’s durfde te maken over schijnbaar onpopulaire
thema’s. Behalve de derde wereld waren dat bijvoorbeeld het milieu, sociale
rechten en welzijn. Ook Walter Etty was er bij betrokken (oud-wethouder van
Amsterdam en nu consultant bij een groot organisatie- en adviesbureau). Toen
het niet lukte het bestel binnen te komen, is De Nieuwe Omroep voorlopig
programma’s via het internet gaan aanbieden. In 2005 was er een nieuwe kans
om in het publieke bestel te komen.
Dat bleek nog niet zo eenvoudig te zijn. We moesten het aantal van 50.000 leden
zien te bereiken, een begroting opstellen, een doortimmerd beleidsplan schrijven,

op bezoek bij de staatssecretaris van Cultuur, het Commissariaat voor de Media,
de Raad voor Cultuur en de Raad van Bestuur van de Publieke Omroepen. Ik
ben enthousiast aan de slag gegaan. In januari leek het er allemaal goed uit te
gaan zien. We hadden 48.000 leden en nog tot 1 maart 2004 de tijd. Ik dacht: nog
2000 leden werven en we hebben het gehaald.”
Maar?

“Een accountant hielp ons uit de droom. Hij waarschuwde dat het Commissariaat
voor de Media altijd een flinke slag om de arm houdt bij het tellen van het aantal
leden. Het is een wat ingewikkeld verhaal. Het Commissariaat doet altijd een
steekproef onder de leden. Op die manier controleren ze of er wel sprake is van
échte leden. De accountant legde uit dat de stelregel is dat van de 50.000 leden
die je binnen hebt, er door die steekproef 15.000 afvallen. Dat betekende dat we
in plaats van 2000 opeens 17.000 leden te kort kwamen.”
Dus daarom gingen jullie met Nútopia praten.

“Niet alleen daarom. Nútopia wilde een omroep worden voor dieren, natuur en
milieu. Wij vroegen ons al eerder af of we eigenlijk niet heel dicht bij elkaar
stonden. Maar het hielp inderdaad dat ze 18.000 leden hadden. Als we zouden
fuseren, hadden we samen genoeg leden.”
Hoe gingen de fusiebesprekingen?

“In het begin uitstekend. Ik trok namens De Nieuwe Omroep op met Etty. Hij en
ik overlegden met Marianne Thieme en Nico Koffeman. We kwamen snel tot
zaken. De omroep zou De Nieuwe Omroep Nútopia gaan heten (een jaar later
omgedoopt tot LLiNK). Ik zou directeur blijven en Koffeman zou voorzitter van
de Raad van Toezicht worden. Toch ging er al een alarmbelletje rinkelen. Dat
gebeurde toen de samenstelling van de Raad van Toezicht ter sprake kwam. Het
kwam erop neer dat daar vier mensen in zaten die vanuit Nútopia kwamen en
drie vanuit De Nieuwe Omroep. Ik heb daar iets van gezegd. De reactie van
Koffeman was dat hij het ‘echt heel jammer’ vond dat ik op die manier dacht.”
Wat waren uw zorgen?

“In die tijd was de Partij voor de Dieren net opgericht. Thieme was voorzitter.
Een ander lid van de Raad van Toezicht, Bernd Timmerman, was vice-voorzitter
en ook Koffeman behoorde tot de initiatiefnemers van de Partij voor de Dieren.
Ik was bang dat een meerderheid van de Raad van Toezicht van LLiNK een
verlengstuk van die partij wilde maken. Zij verzekerden me dat dit niet geval
was. De introductie van de onafhankelijke Ruud Koornstra als lid van de Raad

van Toezicht moest dit vertrouwen bevestigen. Die had echt niets met de Partij
voor de Dieren te maken, zei Koffeman. Het was een goede gozer en iemand die
als succesvol duurzaam ondernemer iets aan de omroep had toe te voegen. Een
paar weken later hoorde ik diezelfde Koornstra tot mijn grote verbazing in een
radiospotje van de Partij voor de Dieren, waarin hij opriep bij de Europese
verkiezingen in dat jaar op die partij te stemmen.
Kijk, als ik het verhaal nu vertel, lijkt dit soort dingen heel verontrustend. Maar
ik had destijds voldoende vertrouwen in de overige leden van de Raad van
Toezicht. Ik kon me niet voorstellen dat ze zich met de programma’s gingen
bemoeien. Bij De Nieuwe Omroep deed de Raad van Toezicht dat nooit en er
waren wat dat betreft ook nu weer duidelijke afspraken gemaakt. Bovendien had
ik genoeg andere dingen aan mijn hoofd. We moesten keihard voor die
zendmachtiging vechten. Ik zal je de details besparen, maar nadat het
Commissariaat van de Media adviseerde ons toe te laten, lagen de Raad voor
Cultuur en het Bestuur van de Publieke Omroep behoorlijk dwars. Pas eind
november 2004 besloot de staatssecretaris dat we in het bestel mochten.
Vervolgens had ik mijn handen vol aan het ontwikkelen van programma’s en het
opbouwen van de organisatie. We groeiden van acht naar 25 personen.
September 2005 begonnen we met uitzenden.”
Wanneer begonnen voor u de echte problemen?

“Normaal gesproken houdt zo’n Raad van Toezicht afstand en controleert hij
slechts op grote lijnen of het beleid wordt uitgevoerd. Vooral Koffeman wilde
greep hebben op wat er binnen LLiNK gebeurde. Dat merkte ik al in het halfjaar
vóór we met uitzenden begonnen. De Raad van Toezicht bedacht namelijk dat
Koffeman, als ervaren reclameman, een rol als communicatieadviseur zou
krijgen. In de praktijk bleef het niet bij adviseren. Hij bemoeide zich zelfs met de
kleur van de logo’s. Als hij zijn zin niet kreeg, probeerde hij die via een besluit
in de Raad van Toezicht alsnog door te drukken. Hij bemoeide zich verder niet
alleen met de communicatie, hij had ook heel duidelijke opvattingen over de
inhoud van de programma’s.”
Maakte u dan geen bezwaar tegen zijn rol? Als directeur gaat u toch over de keuze van een
communicatieadviseur?

“Ik vond het vanaf het begin een onmogelijke constructie. Als voorzitter van de
Raad van Toezicht was hij mijn baas. Als communicatieadviseur was ik weer zijn
baas. Maar ik kreeg bij de Raad van Toezicht geen gehoor. Ook nu kreeg ik weer
te horen dat het zo jammer was dat ik op die manier dacht. Verder was de

benoeming hun zaak en als directeur was het niet mijn taak hun functioneren te
beoordelen. Dat moest de ledenraad maar doen.”
Wilde hij u al snel na de start kwijt?

“Die indruk had ik zeker niet. Volgens mij zag hij mij als een leuke jonge vrouw
die het goed deed in de media. In die zin was ik heel bruikbaar. Pas toen hij
doorhad hoe eigenwijs ik ben, wilde hij van me af. Als je het positief formuleert,
is hij dus iemand die heel goed weet wat hij wil. Maar als hij zijn zin niet kreeg,
kon hij echt heel onaangenaam zijn. Elke twee weken hadden we overleg. Ik zag
daar al snel als een berg tegenop. Ik moest me steeds verantwoorden. De teneur
van zijn opmerkingen was steeds dat de programma’s die we bedachten en
ontwikkelden te jong en te hip waren en vooral te kritisch ten opzichte van de
milieu- en dierenbeschermingsorganisaties. Het ergste vond hij het programma
Milieuridders van Rob Muntz en Paul Jan van de Windt.”
Kunt u een voorbeeld noemen?

“In een uitzending namen de Milieuridders de Stichting AAP op de korrel.
Koffeman kreeg daarop van zijn vrienden bij die dierenbeschermingsorganisatie
te horen dat hij daar wat aan moest doen. Tijdens het werkoverleg daarop deed
hij dat ook. Ik zei dat hij als voorzitter van de Raad van Toezicht niet over de
programma’s ging, maar dat wenste Koffeman duidelijk niet te accepteren.”
Hoe escaleerde het conflict tussen jullie?

“Dat gebeurde al eerder, in de zomer van 2005. We waren nog steeds niet
begonnen met uitzenden. Muntz werd in de VPRO-gids geïnterviewd over het
programma dat hij ging maken. Hij zei daarin iets naars over de Partij voor de
Dieren. De mensen van die partij zouden volgens Muntz meer van dieren houden
dan van Jezus Christus. Dat lag waarschijnlijk extra gevoelig omdat Koffeman
en Thieme lid zijn van het kerkgenootschap van de Zevendedagsadventisten. Ik
herinner me nog heel goed dat ik kort na die uitspraak met Koffeman ergens op
een terras weer zo’n gedwongen overleg had. Hij vroeg me wat ik met
programmamakers als Muntz dacht te doen. ‘Niets’, antwoordde ik en hield hem
voor dat we als LLiNK de vrijheid van meningsuiting nu eenmaal hoog in het
vaandel hadden staan en dat ik niet zag op welke manier Muntz onze omroep
schade had toegebracht. ‘Als je er zo over denkt, gaan er koppen rollen,’ zei hij.
Waarop ik vroeg: ‘Welke bedoel je? Jouw kop, of die van mij?’ Tijdens de
daaropvolgende vergadering van de Raad van Toezicht maakte ik voor het eerst
mee dat mij verzocht werd de vergadering te verlaten, blijkbaar omdat ze het
over mijn functioneren wilden hebben.”

Wat deed u toen?

“Ik besloot een advocaat te bellen. Dat is een heel belangrijke beslissing
gebleken. Ik voelde aan dat ik het lastig zou kunnen krijgen. Voor mij werd die
advocaat een sparringpartner, veel meer dan een juridisch adviseur. Wat enorm
hielp, was dat hij een man was die veel mensen uit de mediawereld had
bijgestaan. Juridische procedures waren overigens nog niet aan de orde. Achteraf
bleek het wel goed dat ik hem in een vroeg stadium inschakelde. Daardoor
voorkwam hij vergissingen waarmee je in een rechtszaak om de oren kunt
worden geslagen.”
Had u het gevoel er alleen voor te staan?

“Ik sprak natuurlijk met mijn man over de problemen met Koffeman en de Raad
van Toezicht. Maar ik vond niet dat ik hem steeds lastig kon vallen. Mijn werk
trok toch al zo’n zware wissel op het gezinsleven.”
Praatte u niet veel met uw collega’s over de conflicten?

“Als directeur heb je een bijzondere positie in een organisatie. Het hoort niet bij
je rol als directeur permanent je personeel deelgenoot te maken van de conflicten
met een Raad van Toezicht. Je moet de mensen juist motiveren. In die zin was
het lonely at the top. De enige met wie ik bij LLiNK geregeld over mijn zorgen
sprak, was mijn zakelijk leider. Toch werkte het beter als ik er met mijn advocaat
over sprak. Daarmee wil ik niets negatiefs over mijn zakelijk leider zeggen,
hoor. Maar mijn advocaat had het voordeel dat hij een buitenstaander bleef en
daardoor in staat was de situatie relatief onafhankelijk te beoordelen. Buiten
LLiNK praatte ik veel met Lennart van der Meulen. Die was netcoördinator, een
van de belangrijkste functies in de Hilversumse omroepwereld.”
En Etty?

“Binnen de Raad van Toezicht was hij mijn bondgenoot. Hij verzekerde me
telkens dat het wel goed zou komen en dat hij de problemen in de Raad ging
bespreken. Hij heeft dat geloof ik ook wel gedaan. Jammer genoeg had hij in het
begin te veel het idee dat het allemaal wel meeviel. Daardoor is hij te laat voor
mij gaan knokken. Toen hij dat uiteindelijk wel deed, was de situatie al uit de
hand gelopen. Etty heeft het probleem wel verschillende keren in de Raad van
Toezicht aan de orde gesteld, maar dat veranderde niets. Ik weet ook niet hoe die
gesprekken daar verliepen, want bijna altijd werden mijn zakelijk leider en ik
verzocht de vergadering te verlaten.
Ik had bovendien de pech dat Etty druk was en ook nog eens met
privéproblemen kampte. Dat maakte me kwetsbaar, want hij was in feite mijn

enige aanspreekpunt in de Raad van Toezicht. Normaal gesproken zou de
Amsterdamse advocate Babiche Westenbrink zijn rol hebben overgenomen,
maar zij zat voor haar werk vaak in het buitenland en volgde de ontwikkelingen
in het begin niet heel precies.”
U zei dat u het in het begin niet vaak met het personeel over het conflict sprak. We kunnen ons
eigenlijk slecht voorstellen dat ze niet doorhadden wat er speelde.

“O ja, natuurlijk hadden ze door wat er speelde. Ik ben er geloof ik niet zo goed
in over dat soort problemen te zwijgen. Na het gesprek op het terras wilden ze
actie voor me voeren. Ze hadden ook zelf last van de situatie, omdat Koffeman
zich achter mijn rug met allerlei operationele dingen bezig ging houden.”
Heeft u nog geprobeerd de slechte werkrelatie rechtstreeks met Koffeman te bespreken?

“Wel geprobeerd. Helaas werkte dat absoluut niet. Elke keer als Etty of ik die
moeizame samenwerking aankaartten, speelde hij de vermoorde onschuld. Hij
herhaalde dan steeds dat hij het ‘echt héél jammer’ vond dat ik er zo over dacht,
omdat het toch best goed liep. Elke keer zette hij me neer als de wantrouwende
directeur die geen tegenspraak duldt.
Ik moet toegeven dat ik af en toe aan mezelf ging twijfelen. Daarom heb ik mijn
advocaat geregeld de mails doorgestuurd die ik van Koffeman kreeg om te
vragen of hij ook vond dat ze niet door de beugel konden. Een vast patroon in de
boodschappen was de dreigende toon en de neiging zich met de uitvoering te
bemoeien. Het hielp enorm de situatie samen door te spreken en nog eens van
hem te horen dat de manier waarop Koffeman zich opstelde niet normaal was.”
Verwachtte u dat Koffeman en de meerderheid van de Raad van Toezicht vroeg of laat het
vertrouwen in u gingen opzeggen?

“Het klinkt misschien gek, maar daar was ik niet zo mee bezig. Ik had het nog
steeds heel druk. Nou ja, het speelde wel eens door mijn hoofd. Maar dan had ik
altijd het gevoel volledig in mijn recht te staan en dat het dus niet zo’n vaart zou
lopen. Uiteindelijk gebeurde het in september 2005, naar aanleiding van de Mr
Kahoona Positive Happiness Show. Dit programma zou voor LLiNK worden
gemaakt door een productiebedrijf dat altijd samenwerkte met het audiovisuele
bedrijf van mijn vader.”
Van uw vader?

“Ik was me bewust van het risico dat ik kon worden beschuldigd van
belangenverstrengeling. Daarom heb ik vooraf contact gehad met Etty, die de
kwestie aan de Raad van Toezicht zou voorleggen. De boodschap die ik kreeg,
was dat het kon, mits aan een paar voorwaarden werd voldaan. Op de eerste

plaats diende het bedrijf van mijn vader ‘marktconforme prijzen’ te rekenen (dus
niet duurder te zijn dan concurrenten) en mocht het bedrag dat in rekening werd
gebracht niet boven de 25 procent van de totale productiekosten uitkomen. Ik
heb naar iedereen open kaart gespeeld. De onderhandelingen heb ik door mijn
zakelijk directeur laten doen.”
Wat gebeurde er precies?

“Op een feestje na afloop van de eerste show stelde ik mijn vader aan Koffeman
voor. Op het moment dat ik dat deed, zag ik een soort flikkering in zijn ogen
waaruit sprak: dit is mijn kans. Ik wist meteen dat er grote problemen te
verwachten waren. Op datzelfde feestje heb ik Etty gewaarschuwd. Hij zei ook
weer dat alles goed zou komen en beloofde de kwestie met de andere leden van
de Raad van Toezicht te bespreken.
Twee dagen later kreeg ik een brief van de Raad van Toezicht. Men eiste een
mail waarin ik precies uitlegde hoe het zat met de rol van het bedrijf van mijn
vader. Weer twee dagen later moest ik in Amsterdam verschijnen. Met mijn
advocaat overlegde ik over de te volgen strategie. Ik had weinig illusies dat het
gesprek iets positiefs zou opleveren. In Amsterdam sprak ik met twee mensen
van de Raad van Toezicht; dat waren Koornstra en Westenbrink. Koornstra
kondigde een ontslagbrief aan. Ze zagen voor mij nog wel een rol als een soort
boegbeeld, zo probeerde Koornstra me te paaien. Ik deed het immers goed in de
pers. Hoe ze die rol voor ogen hadden, was me overigens niet duidelijk, want ik
mocht voorlopig niet met de pers praten om ‘schade’ aan de omroep te
voorkomen. Bovendien kun je je afvragen wat er van mij als boegbeeld
overbleef als ik vanwege belangenverstrengeling opzij werd gezet. Koornstra
kondigde aan dat ze op zoek gingen naar een nieuwe directeur.’’
Waarom zat Koffeman er niet bij?

“Waarschijnlijk achtte hij het verstandiger anderen de boodschap te laten
overbrengen. Koornstra kondigde wel aan dat Koffeman mijn taken tijdelijk zou
overnemen.”
Was u op dat moment niet helemaal kapot?

“Nee, dat niet. Vreemd genoeg was ik zelfs een beetje blij. Nu gebeurde
eindelijk wat al een tijdje als een dreigende wolk boven mijn hoofd hing. Ik had
iets van: ‘hè, hè, nu kan de echte strijd beginnen.’ Wat ook hielp, is dat ik door
mijn advocaat goed was voorbereid op wat er kon gebeuren. Ik kreeg van hem
een duidelijke opdracht mee. Hij zei: ‘besluit niets, doe nooit zelf de deur dicht,
blijf vriendelijk en zeg dat je er over na wilt denken.’ Ik heb me daaraan precies

gehouden.”
Zo klinkt het bijna alsof het u niets deed.

“Zo was het helaas ook weer niet. Wat me raakte, was dat Westenbrink aan tafel
zat. Zij zat vanuit De Nieuwe Omroep in de Raad van Toezicht en ik beschouwde
haar als een medestander. Achteraf heeft ze wel uitgelegd dat ze daar zat namens
de minderheid die wilde dat ik in functie bleef. Ze zou er alleen maar zitten
omdat de mensen vanuit De Nieuwe Omroep wilden weten wat er allemaal werd
bekokstoofd.”
Niet even gedacht: ik geef de strijd op?

“Er waren wel mensen die me dat adviseerden. Ze waarschuwden me dat de
strijd toch niet te winnen was en dat ik moest oppassen er niet onderdoor te gaan.
Maar LLiNK was mijn kindje. Ik geloofde in die omroep. Een eventuele
vertrekpremie interesseerde me niets. Ik wilde de omroep redden van de mensen
van Nútopia, mijn medewerkers niet aandoen dat ze voor Koffeman moesten
werken. Ik was bereid daarvoor risico te nemen, ook financiële. De kosten voor
mijn advocaat liepen flink op, uiteindelijk tot ongeveer 25.000 euro. Als ik
verloor, moest ik dat bedrag zelf betalen. Ik wilde ervoor zorgen dat niet ik, maar
Koffeman vertrok. Toen mijn advocaat waarschuwde dat zo’n uitkomst er
wellicht niet in zat, antwoordde ik hem dat het wat mij betreft ook goed was als
we samen moesten vertrekken.”
Hebt u het niet ook voor mogelijk gehouden dat Etty toch niet precies aan de andere leden van de
Raad van Toezicht had verteld hoe het zat met de opdracht aan het bedrijf van uw vader? U zei
zelf dat hij druk was en problemen had.

“Eerlijk gezegd sluit ik dat niet helemaal uit. In elk geval was het een grote fout
dat het akkoord van de Raad van Toezicht nooit op papier is gezet. Dat reken ik
ook mezelf aan, want ik had daarop moeten aandringen.”
En of LLiNK niet beter helemaal geen zaken met het bedrijf had kunnen doen?

“Natuurlijk heb ik me dat afgevraagd. Misschien had ik dat inderdaad niet
moeten doen. Dat neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat het de bekende
stok was die gezocht werd om de hond te slaan. Het was uiteindelijk gewoon een
coup. In het jaar daarop zou de Partij voor de Dieren voor het eerst meedoen aan
de Tweede Kamerverkiezingen. Naar mijn idee wilden ze van LLiNK een
reclameplatform van de Partij voor de Dieren maken.”
Wanneer kwam de ontslagbrief?

“Het gekke was dat die steeds maar op zich liet wachten. Mijn advocaat vroeg

daar, meteen na het gesprek, wel om. Koffeman liet zich intussen niet meer zien.
De Raad van Toezicht kwam nog wel eens bij elkaar, maar nooit meer bij ons op
kantoor. Ik kon in het begin alleen maar gissen naar wat zich in de Raad
afspeelde. Die had besloten dat vanwege het juridische conflict niemand van hen
meer met mij mocht praten. Ik werkte dus maar gewoon door. Het was tijd om
mijn managementteam en het personeel volledig op de hoogte te stellen

Sprak u verder met niemand?

“Ik sprak nog wel met het Commissariaat voor de Media. Mijn zakelijk directeur
had hen namelijk gevraagd een objectief onderzoek te doen naar de hele affaire.
Om duidelijk te krijgen dat er integer was gehandeld”

Wat was de uitkomst van het onderzoek?

“Ze kwamen tot de conclusie dat er geen onoirbare dingen waren gebeurd.
Helaas verscheen het eindrapport te laat om in de loop van de gebeurtenissen
nog een rol te spelen.”
Hoorde u echt helemaal niets van de Raad van Toezicht?

“Ergens in november 2005, weer een maand later dus, kreeg ik te horen dat de
Raad die dag toch besloten had de knoop door te hakken. De dag daarop was een
nieuwe bijeenkomst gepland waarop de tekst van de ontslagbrief zou worden
opgesteld. Die avond belde ik meteen met netcoördinator Van der Meulen. Ik
wist dat hij tegen mijn ontslag was, omdat hij vreesde dat wanneer LLiNK in de
problemen kwam, dit niet in het belang van de omroepen was. Nog diezelfde
avond heeft hij met verschillende invloedrijke mensen uit de omroepwereld een
brief opgesteld waarin ze de Raad van Toezicht vroegen van mijn ontslag af te
zien en een bemiddelaar in te schakelen. Dat kon de Raad niet negeren.”
Werd de bemiddeling een succes?

“Nee, dat hele traject bleek een teleurstelling. Koffeman kwam met de naam van
een bemiddelaar. Misschien had ik meteen argwanend moeten zijn, want
dezelfde persoon kreeg van Koffeman al eens de opdracht als ‘onafhankelijke’
voorzitter de ledenvergadering voor te zitten. In elk geval bleek hij het begrip
bemiddeling op een geheel eigen manier in te vullen. In feite probeerde hij me
de kant op te duwen waar de meerderheid van de Raad van Toezicht me ook
heen wilde hebben. Voorop stond dat ik moest terugtreden. Om de pijn te
verzachten, kreeg ik van alles aangeboden. Ik kon met een mooie vertrekpremie
opstappen, een soort chef lege dozen worden en met behoud van salaris de rol
van boegbeeld krijgen. Van een serieuze poging om uit de problemen te komen,
heb ik niets gemerkt.
Toch putte ik moed uit het traject, want ik merkte tijdens de bemiddeling dat de
andere partij de zaken niet op orde had. Ze hadden gewoon onvoldoende
argumenten om me te ontslaan. Ze konden het niet gooien op mijn functioneren,
want daarvoor moet je kunnen aantonen dat dit punt tijdens
functioneringsgesprekken aan de orde is geweest en er officiële waarschuwingen
zijn gegeven. Er was al die tijd niet één functioneringsgesprek geweest. Ze
hadden nog wel een vertrouwensbreuk als argument kunnen gebruiken, maar
vreemd genoeg is dat nooit naar voren gebracht. Het enige punt was de
belangenverstrengeling. Dat moesten ze dan wel hard kunnen maken. Ik
constateerde ook dat ze een paar keer van advocaat wisselden, dossiers niet

hadden, dat soort dingen.”
Was het als jonge en nog onervaren manager niet onmogelijk het vol te houden?

“Ik denk dat de andere partij daarop heeft gespeculeerd. Maar ik bleef strijdbaar.
Ik kon het mentaal alleen opbrengen omdat de medewerkers helemaal achter me
stonden. In het gebouw hingen posters met Anna Moet Blijven! en mijn collega’s
bij LLiNK toonden zich erg solidair. Zonder deze steun had ik mijn spullen
gepakt. Toch zat ik op de grens van wat ik aankon. Ik was in die periode erg
hyper, veel aan het rennen en zelden thuis. De keren dat ik wel thuis was, zat ik
met mijn hoofd bij het werk. Vooral dat laatste vrat aan me. Ik vergeet nooit
Sinterklaas 2005. Die ochtend had ik een mailtje van Koffeman gekregen waarin
hij aankondigde dat de ontslagbrief er nu echt aankwam. In plaats van cadeaus te
kopen en gedichten te schrijven, ben ik meteen naar mijn werk gegaan. Die
avond was ik wel thuis, maar met mijn hoofd ergens anders. Toen het laatste
pakje was uitgepakt, rende ik meteen naar de keuken om mijn advocaat te bellen
voor verder overleg over mijn dreigende ontslag.”
Voelde u zich schuldig ten opzichte van uw kinderen?

“Zij hebben er waarschijnlijk weinig van gemerkt; daarvoor waren ze te jong.
Bovendien hadden mijn partner en de opa’s en oma’s alles van me overgenomen.
Ik had wel een gevoel van: dit wordt te gek.”
Wanneer kwam de ontslagbrief wel?

“Vrijdag 6 januari 2006, drie maanden na de eerste aankondiging. We waren met
vrienden en familie op vakantie in de Ardennen. Vlak voordat we terugkeerden,
belde Etty. Dat mocht hij eigenlijk niet, maar hij kon het niet over zijn hart
verkrijgen me niet te waarschuwen. Koffeman en Koornstra zouden op maandag
9 januari langskomen op ons kantoor in Rotterdam en die brief persoonlijk
overhandigen. Daarna zouden ze het managementteam meedelen dat Koffeman
mijn taken en bevoegdheden tijdelijk overnam. Ik heb alle leden van het
managementteam gemobiliseerd. Die zondag zaten we met elkaar aan tafel. Het
managementteam bleek strijdbaar. Het mobiliseerde alle medewerkers om de
volgende dag de ingang van het kantoor in Rotterdam te bezetten. Koffeman en
Koornstra werden de dag daarop tegengehouden. De medewerkers
overhandigden hun pamflet waarin stond dat ze alleen welkom waren als ze met
de volledige Raad van Toezicht zouden verschijnen. Ik mocht er overigens zelf
ook niet in, want als ik niet binnen kon komen, zouden Koffeman en Koornstra
me ook niet kunnen ontslaan, luidde hun argument.”

Wat gebeurde er vervolgens?

“Koffeman en Koornstra reden linea recta naar de Kamer van Koophandel, lieten
mij en de zakelijk directeur uitschrijven en schreven zichzelf in. Daarmee kregen
ze meteen de betalingsbevoegdheden en hadden ze de mogelijkheid de
uitbetaling van de salarissen van het personeel te blokkeren. Ze hebben daarmee
ook gedreigd.”
Wat we niet begrijpen is wat de rol was van de mensen in de Raad van Toezicht die een
achtergrond hadden in De Nieuwe Omroep.

“Koffeman en Koornstra handelden met hun gang naar de Kamer van
Koophandel op eigen houtje. Na de nieuwe escalatie is op de dinsdag daarop
door de voltallige Raad van Toezicht besloten een spoedvergadering van de
ledenraad bijeen te roepen. Die is woensdag 11 januari in Driebergen gehouden.
Er heerste een gespannen sfeer. Het personeel wilde er graag bij zijn, maar dat
mocht niet. De Raad van Toezicht huurde bewaking in en die had foto’s bij zich
van de mensen die wel en beslist niet naar binnen mochten. Ik mocht mijn
verhaal in vijf minuten voor de leden vertellen en moest daarna de zaal verlaten.
Tijdens die vergadering traden Koffeman en Etty terug, met als argument dat de
Raad van Toezicht met het verdwijnen van deze twee hoofdrolspelers meer
ruimte had om tot een oplossing te komen.”
Is dat afgedwongen door de ledenraad?

“Veel leden waren blij met deze uitkomst en het personeel was ook redelijk
gerustgesteld. De zakelijk leider en ik werden weer ingeschreven door de Kamer
van Koophandel. Toch had ik zelf allerminst het gevoel dat de strijd was
gewonnen.”
Waarom niet?

“De verhoudingen in de Raad van Toezicht waren niet echt veranderd. Eerst
waren het vier mensen met een Nútopia-achtergrond en drie die uit de kring van
De Nieuwe Omroep kwamen. De verhouding was nu 3-2. Bovendien had iemand
met zijn mobiel opgenomen wat Koornstra over mij in de vergadering van de
ledenraad zei. Hij zou niet rusten zolang Anna Visser aan het roer van LLiNK
stond. Het duurde ook niet lang eer hij in telefoontjes en mails met dezelfde
voorstellen kwam als waarmee ze al een tijd probeerden me opzij te schuiven:
het neerleggen van mijn bevoegdheden als directeur, een functie als chef lege
dozen, enzovoort, enzovoort.
Ongeveer twee weken na de ledenvergadering nodigde Koornstra het hele
managementteam uit in een vergaderzaal van café_Stroom in Rotterdam. Hij

deed daar nog eens een persoonlijk beroep op mij om mijn bevoegdheden neer te
leggen en me ‘tijdelijk’ terug te trekken, zodat er ruimte was om de best
mogelijke oplossing te zoeken. Ik vond dat behoorlijk huichelachtig. Alsof het
voor hem een optie was dat ik dan nog terugkeerde.
Weer twee weken later stuurde hij me een sms’je waarin hij me vroeg me de dag
daarop om 12.00 uur weer in café Stroom te melden. Daar zou ik kennismaken
met Koen Alewijnse, die interim-directeur moest worden. Ook Alewijnse
probeerde me te bewegen mijn bevoegdheden neer te leggen. Ik heb nog wel
gezegd dat het wat mij betreft bespreekbaar was dat iemand met dezelfde
bevoegdheden naast me kwam.”
Was dat wijs geweest?

“Ik zou daar geen moeite mee hebben gehad. Dan had die Alewijnse, of iemand
anders, een tijdje kunnen zien hoe ik leiding gaf en me verder kunnen
ondersteunen. We waren daar echt wel uitgekomen, zolang we dan maar die
Raad van Toezicht op afstand hielden. Maar het voorstel was niet genoeg. Ook
Alewijnse vond dat ik eerst mijn bevoegdheden moest neerleggen, daarna zou
dan wel verder worden gezien. Dat weigerde ik. ‘Nou, dan moet ik je ontslaan,’
zei Alewijnse. ‘Doe dat dan in godsnaam,’ antwoordde ik, ‘want daar wacht ik al
vijf maanden op.’ Hij had de ontslagbrief bij zich. Die moest ik echt uit zijn
handen trekken. Vervolgens schorste hij me met onmiddellijke ingang.”
En toen zat u dus toch thuis.

“Mijn advocaat was blij dat er nu een ontslagbrief was, want nu kon hij eindelijk
juridische stappen nemen. Hij spande meteen een kort geding aan tegen de
schorsing. Hij verwachtte dat de zitting een week of vijf later zou plaatsvinden.
Tot mijn grote verrassing stonden we negen dagen later, dus begin februari 2006
al voor de rechter.
De rechtszaak liep voor ons boven verwachting. De Raad van Toezicht had zijn
zaken nog steeds niet op orde. Ze konden op geen enkele manier duidelijk
maken op welke grond mijn ontslag gerechtvaardigd was. Verder maakte de
rechter duidelijk dat Alewijnse als interim-directeur niet bevoegd was me te
ontslaan. Aan alles merkte je dat Alewijnse zich intussen afvroeg: ‘In welk
wespennest ben ik in hemelsnaam terechtgekomen?’”
Wacht even: de Raad van Toezicht voerde toch belangenverstrengeling als motivatie aan om u te
ontslaan?

“Maar ook dat konden ze op geen enkele manier hard maken. Ze hadden wel een
zogeheten audit laten doen om aan te tonen dat ik het bedrijf van mijn vader had

bevoordeeld. Maar het verhaal van die audit was uitermate zwak. Om te
beginnen ontdekten we dat het accountantskantoor waarvan de naam op het
rapport stond van niets wist. De accountant in kwestie was al jaren vertrokken
bij het kantoor. Wat de geloofwaardigheid van de man verder ondermijnde, was
dat hij een vriend van Koornstra was. En dan bleken er ook nog eens enkele
pagina’s van het rapport te ontbreken, onder andere het beginblad waarop de
opdracht stond.
De hele kwestie was nogal gênant voor de Raad van Toezicht. Tijdens de zitting
werd al duidelijk hoe de rechter zou oordelen. Hij zei het opmerkelijk te vinden
dat de Raad van Toezicht me wilde ontslaan, terwijl het personeel me door dik
en dun steunde. Mijn advocaat verliet grijnzend de rechtszaal. Binnen een week
volgde de uitspraak. Die wees uit dat mij niets viel te verwijten en dat ik meteen
weer aan de slag kon. Elke dag dat me de toegang tot het kantoor van LLiNK
werd geweigerd, moest een dwangsom van 5000 euro worden betaald. De
rechter gaf aan dat er geen enkele ontslaggrond was en dat het dus geen zin had
alsnog een ontslagbrief naar de kantonrechter te sturen. Na die uitspraak was
iedereen om me heen heel blij.”
U zelf niet?

“Jawel, maar ik was kapot. Na de escalatie van het conflict met Muntz in de
zomer van 2005 had ik driekwart jaar keihard moeten vechten met een Raad van
Toezicht. Terwijl het zonder die hooglopende ruzie al zwaar genoeg geweest zou
zijn een nieuwe omroep op te bouwen en programma’s te ontwikkelen.
Ik had bedacht dat ik de vijf weken dat ik niet zou werken kon gebruiken om bij
te komen. We zaten met zijn allen in een café om de overwinning te vieren en
het enige wat ik nog kon denken was: ik wil naar huis. Ik kon dat natuurlijk niet
maken ten opzichte van de mensen die me zo ongelooflijk hadden gesteund.
Aanvankelijk dacht ik dat ik gewoon heel moe was. Ik heb nog twee weken
gewerkt. Daarna nam mijn vriend me mee naar Spanje om even bij te komen. Na
terugkeer reed ik van vliegveld Eindhoven naar een afspraak met een
enthousiaste jongen die vol zat met programmaideeën. Maar ik voelde me alleen
maar schuldig. ‘Die jongen komt helemaal uit Amsterdam’, dacht ik, ‘en ik kan
het niet opbrengen naar hem te luisteren. Ik wil alleen maar naar huis. Naar mijn
kinderen. Niet hier in dit café zijn. Naar bed.’
Ook daarna lukte het me niet gewoon te functioneren. Er was inmiddels een
geheel nieuwe Raad van Toezicht benoemd, precies wat ik wilde. Toch liepen de
gesprekken met die nieuwe Raad helemaal niet goed en deze keer lag dat aan

mij. Ik was ongelooflijk achterdochtig geworden. Ik voelde al snel dat het niet
ging werken. Ik was overspannen. Vanaf het moment dat ik niet meer hoefde te
vechten, stortte ik volkomen in. Ik ben naar de bedrijfsarts gegaan. Ik had kort
daarvoor allerlei heftige verhalen gelezen over mensen met een burn-out. Hevig
huilend zei ik tegen hem dat ik bang was dat ik ook een burn-out zou krijgen.
‘Dat hoeft niet,’ zei die man, ‘want die heeft u allang.’ Voor mij was dat wel een
beetje geruststellend, want dan viel zo’n burn-out, in mijn geval, wel mee.
Hoewel, meevallen..... ik kon werkelijk niets meer beslissen. In een restaurant
slaagde ik er zelfs niet in iets van de menukaart te kiezen. Ik zie mezelf als
iemand die zich, als het nodig is, altijd wel een schop onder de kont kan geven
Maar toen heb ik langer dan een maand thuis gezeten. Ik ging naar een therapeut
en kreeg cognitieve gedragstherapie. Ik wilde weer leren onbevangen met
mensen om te gaan.”
Werkte het?

“In het begin vond ik het heel plezierig. Eindelijk kon ik nu met een objectief
iemand over mijn problemen praten. Alleen merkte ik al snel dat we niet verder
kwamen. De achterdocht verminderde niet en ik voelde me nauwelijks beter.
Weet je wat me uiteindelijk het beste hielp? Dat de therapeute voorstelde toch
maar met antidepressiva te beginnen. Daar wilde ik zo ab-so-luut niet aan!
Misschien was het een soort provocatie van haar. Bij mij ontstond in elk geval
daardoor het besef dat ik niet dieper wilde zakken. Het lukte me toch weer
mezelf een schop onder de kont te geven. Dat betekent niet dat ik alles zomaar
ineens achter me liet, maar het gevoel van achterdocht ebde langzaam weg. Na
de zomervakantie kon ik weer volledig aan de slag gaan. Ik ben nog steeds blij
dat dit me gelukt is. Als ik was afgehaakt, zou ik altijd met het gevoel zijn
blijven zitten dat alles mislukt was. Ik heb nu afscheid mogen nemen na een
leuke tijd.”
Waarom stapte u alsnog op?

“Dat was pas na anderhalf jaar en had niets met de hele affaire te maken. Ik
wilde gewoon meer aandacht geven aan mijn gezin. Ik werkte gemiddeld zestig
uur per week. Nou ja, in die zin speelde de affaire wel weer een rol, want ik
vond dat mijn gezin daaronder te lijden had gehad. Toen dat alles speelde, was ik
nooit thuis. En als ik er wel was, vond ik mezelf niet bepaald de leukste moeder
en partner die je je kon bedenken. Ik had dus iets van: zoiets wil ik mijn gezin
niet nog eens aandoen. Op dat moment stond LLiNK weer voor een heel zware
uitdaging. Om in het bestel te kunnen blijven, moesten we tot 100.000 leden

groeien en aantonen dat we terecht in het bestel zaten. De twee jaar daarop
zouden dus weer zeer hectisch worden.”
Hoe kijkt u op de periode terug?

“Ik geloof dat ik die achter me heb gelaten. Met iemand als Thieme zou ik nog
wel eens een gesprek willen hebben. Ik ben nog een keer heel boos op Koffeman
geworden toen hij in een radioprogramma beweerde dat ik veel geld naar het
bedrijf van mijn vader had gesluisd. Mijn advocaat heeft hem een stevige brief
gestuurd. Daarbij is het gebleven.”
Was het niet heel moeilijk te moeten toezien hoe LLiNK later toch ten onder ging?

“Ik heb een paar keer de neiging moeten onderdrukken naar het kantoor te gaan
om me ermee te bemoeien. Dat had ik trouwens ook toen ze inhoudelijk een
ander soort programma’s gingen maken. Tegelijkertijd ben ik altijd heel blij
geweest met de keuze om weg te gaan. De consequentie is dan dat dingen anders
gaan dan wanneer je het zelf nog voor het zeggen zou hebben gehad.”
Wilt u nog wel eens een vergelijkbare baan?

“Kort na mijn afscheid van LLiNK ben ik door GroenLinks gevraagd of ik
kandidaat wilde zijn voor het Europees Parlement. Ik moet toegeven dat ik even
aarzelde. Maar mijn conclusie was toch dat ik voorlopig geen baan meer wil die
me helemaal opslokt. Dat wil ik mijn gezin en mezelf niet meer aandoen. Ik ben
door de afweging die ik moest maken wel geïnspireerd geraakt om het boek
Nieuwe Vrouwen te schrijven. Er zijn namelijk meer vrouwen die worstelen met
de balans tussen werk en hun privéleven. Voor dat boek heb ik een aantal van
hen geïnterviewd.”
Was het schrijven van het boek een manier om de periode bij LLiNK te verwerken?

“Als een soort therapie? Nee hoor. Het boek gaat daar ook niet over. Het is wel
zo dat ik met mijn werk tegen iets aanliep waar andere vrouwen mee worstelen.”
Hebt u de balans tussen werk en privéleven nu beter gevonden?

“Ja, en daarom ben ik nog steeds blij met de keuze mijn baan bij LLiNK op te
geven. Dat boek kon ik gewoon thuis schrijven. Dat voelde als een luxe.
Inmiddels ben ik samen met een vriendin een warenhuis in duurzame producten
begonnen, een winkel en een webshop. En ik ben ook verder niet stil gaan zitten
hoor. Ik ben lid van de lokale ondernemersvereniging en ik zit in de Rotterdamse
mediacommissie. Wie weet ga ik ooit alsnog de politiek in. Ambities genoeg.”
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Offer
Op zijn 32ste jaar is Jos van Deursen al luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht. Dan
stapt hij over naar de politie en wordt concerncontroller bij het korps Rotterdam-Rijnmond.
Enkele jaren later is hij plaatsvervangend korpschef van de politieregio Gelderland-Midden.
Net als in Rotterdam manifesteert hij zich als een bekwaam organisator en leidinggevende. In
2003 volgt hij zijn baas op. Maar nog geen drie jaar later zit hij thuis.

Was de overstap naar de politie achteraf te riskant?

“Als ik voor de veilige weg had gekozen, was ik bij Defensie gebleven. Dat was
voor mij een vertrouwde omgeving. Maar ik was toe aan een baan bij een
organisatie die meer met de dynamiek van de samenleving te maken kreeg.
Vergeet niet dat het de periode van net na de Koude Oorlog was. De traditionele
vijand verdween uit zicht en de krijgsmacht ging krimpen, waardoor de energie
meer naar binnen werd gericht. Ik was midden dertig en aan een nieuwe
uitdaging toe.”
Waarom koos u voor de politie?

“Dat was voor een deel toeval. Ik stond open voor iets anders, maar was niet
gericht aan het zoeken. In de krant zag ik een advertentie staan voor een vacature
bij de politie Rotterdam-Rijnmond, een functie op het gebied van personeel en
organisatie. Ik schreef een brief en kreeg een uitnodiging. Overigens ben ik
aangenomen op een andere functie: die van concerncontroller.”
Deed u daarmee geen stapje terug? U was luitenant-kolonel.

“De functies waren qua niveau vergelijkbaar. In salaris ging ik er stevig op
vooruit en bij de politie waren ook goede perspectieven om door te groeien.”
Was het geen grote omschakeling om bij de politie te gaan werken?

“Ja en nee. De politie is een organisatie die veel meer midden in de samenleving
staat dan de krijgsmacht. Precies het soort werkomgeving waar ik naar zocht.
Tegelijkertijd sloot mijn functie aan bij mijn ervaringen bij Defensie. Op de
Koninklijke Militaire Academie (KMA) koos ik voor een bedrijfseconomische

studierichting. Een functie bij de infanterie of cavalerie had niet mijn voorkeur.
Ik was vooral geïnteresseerd in wat je in mijn vak de ondersteuning van het
primaire proces noemt: de organisatiekant van het operationele werk. Misschien
heeft het ook wel met mijn achtergrond te maken. Ik kom niet uit een militaire
familie. Ik zou ook nooit bij de landmacht terechtgekomen zijn als ik niet
toevallig met een vriendje naar een informatiedag van de KMA was gegaan.
‘Goh,’dacht ik. ‘Het lijkt me wel leuk sporten en studeren te combineren’. Na de
KMA ben ik in de avonduren bedrijfseconomie gaan studeren. Mede daardoor is
mijn carrière bij Defensie in een stroomversnelling gekomen.”
Als u het zo stelt, krijgen we niet het gevoel dat u het avontuur zocht.

“Dan hebben jullie geen goed beeld van waar ik bij de politie mee te maken
kreeg. Het was in alle opzichten een spannende tijd. Midden jaren negentig was
er sprake van een sterke stijging van de criminaliteit. Het was aan de politie daar
een antwoord op te geven. Als concerncontroller zat je midden in dat proces; ik
werkte intensief samen met een groot aantal districtschefs. Bovendien kon ik bij
de Rotterdamse politie de dingen doen die in mijn vakgebied leuk en interessant
waren. Er was net een nieuw beleidsplan ontwikkeld, waarin meer de nadruk
werd gelegd op de te bereiken resultaten en effecten van ons werk. De
korpsleiding schakelde professor Arie van de Zwan daarvoor in. Die legde de lat
behoorlijk hoog; een uitdagende opdracht om hier als concerncontroller
invulling aan te geven. Na anderhalf jaar heb ik Van der Zwan uitgenodigd om te
laten zien wat we in een relatief korte periode hadden bereikt. Wie Van der Zwan
kent, weet dat voor hem iets niet snel goed genoeg is. Hij vertrok met een brede
lach op zijn gezicht.”
Waar vindt u zichzelf goed in?

“Het is altijd lastig daarop te antwoorden. Het klinkt dan al snel pocherig.”
Doe toch maar.

“Goed dan: ik ben analytisch, resultaatgericht, ondernemend en pragmatisch,
maar ook een rasoptimist. Ik had het voordeel dat ik veel wist van een terrein dat
bij de politie redelijk onontgonnen was. Er waren chefs die dachten dat
politiewerk nu eenmaal niet te plannen was. Ook het denken in termen van
performance en een meer bedrijfsmatige sturing stond nog in de kinderschoenen.
Ik ben daarnaast in welke rol dan ook heel toegankelijk en altijd bereid te
luisteren.’’
Was het uw bedoeling bij de politie te blijven werken?

“Op voorspraak van Van der Zwan ben ik door de gemeente Rotterdam in 1997
gevraagd programmadirecteur bedrijfsvoering te worden. In dat geval was ik
gemeenteambtenaar geworden. Hoewel ik me erg gevleid voelde, heb ik daar nee
tegen gezegd. Ik zat pas anderhalf jaar bij de politie en voelde me er als een vis
in het water. Het was echt een mooie periode in Rotterdam, waarin ik bovendien
de politie goed leerde kennen. Ik kreeg de ruimte naar eigen inzicht iets op te
bouwen. Ik ging me ook landelijk profileren als deskundige op het gebied van
bedrijfsvoering. Toen ik vijf jaar bij de politie zat, ben ik met het bureau LMD
(Landelijk Management en Development politie en brandweer) gaan praten. Ik
bleef per slot van rekening iemand van buiten. Ik wilde weten hoe ik mij als
‘burger’ en als zogeheten zijinstromer verder kon ontwikkelen.”
Wat was de conclusie van het gesprek?

“Dat ze daar het gevoel hadden dat ik op het gebied van bedrijfsvoering echt iets
voor de politie kon betekenen. Ik was blij dat ze bij LMD zo enthousiast over me
waren.”
Waarom waren ze enthousiast over u?

“Ik bracht een expertise in die de politie toen hard nodig had. De
professionalisering waar ik het net over had, kreeg in die tijd landelijke
prioriteit.”
Bent u via het bureau LMD in de korpsleiding van Gelderland-Midden terechtgekomen?

“Nee, zo werkte het niet. Op een bijeenkomst in Ede kwam ik bij toeval Kees
Bakker tegen, korpschef van de politieregio Gelderland-Midden. Hij had een
vacature voor de functie van directeur bedrijfsvoering en hij vroeg me te
solliciteren. Ik zei dat het voor mij niet zo interessant leek. Het zou erop
neerkomen dat ik bij een kleiner korps hetzelfde soort werk ging doen. Daarop
nodigde hij me uit eens een hapje te gaan eten.”
Hoe trok hij u toch over de streep?

“Bakker vroeg: en als we je nu eens in het blauw zouden hijsen?”
In het blauw hijsen?

“Dat ik als directeur bedrijfsvoering commissaris van politie en lid van de
korpsleiding zou worden met een aantal operationele portefeuilles. De
districtschef van Arnhem ging rechtstreeks aan mij rapporteren. Ik was verder
verantwoordelijk voor de divisie Executieve Ondersteuning. Denk dan aan zaken
als de meldkamer, conflict- en crisisbeheersing en de arrestantenzorg. Bovendien
kreeg ik van Bakker de gelegenheid een aantal modules aan de politieacademie

te volgen, zodat ik ook in de theorie van het politievak werd bijgespijkerd.”
Voelde u zich meteen op uw plek in de korpsleiding?

“Het klikte met korpschef Bakker en het lukte ons binnen een half jaar een groot
aantal vernieuwingen door te voeren. De bestuurders in de regio vonden dat het
korps goed werd gemanaged. Ook financieel hadden we de zaak op orde,
ondanks het feit dat we aangemerkt waren als ‘krimpkorps’, wat betekent dat je
als korps minder geld van het rijk krijgt.”
Was al snel duidelijk dat u de kandidaat was om Bakker op te volgen?

“Ik wist wel dat Bakker en zijn plaatsvervanger vrij snel met pensioen gingen.
Maar het lag niet voor de hand dat ik de hoogste man zou worden.”
Waarom niet?

“Normaal gesproken geldt voor de Nederlandse politie de regel dat iemand van
buiten een korps tot hoogste baas wordt benoemd. Dat is om bestuurlijke inteelt
te voorkomen. Ik was dan ook nogal verbaasd toen Kees Bakker me eind 2002
vroeg of ik er niet voor voelde hem op te volgen. Ik voelde me zeer gevleid.”
Hoe ging de benoeming in zijn werk?

“Begin 2003 was ik met de Arnhemse burgemeester Pauline Krikke op een
studiereis in Newcastle. Zij had een belangrijke stem in de opvolging van Kees
Bakker. Zij was de korpsbeheerder van Gelderland-Midden en daarmee
bestuurlijk verantwoordelijk. Tijdens de reis kwam ook mijn kandidatuur ter
sprake.”
Merkte u iets van twijfel bij haar?

“Integendeel. Zij toonde zich erg enthousiast over mijn kandidatuur en dat gaf
mij vertrouwen.”
Waarom koos ze voor u?

“Ze behoorde tot de mensen die vonden dat het korps goed werd geleid. Als lid
van de korpsleiding waren we elkaar geregeld tegengekomen, bijvoorbeeld als ik
meekwam naar de vergaderingen van de driehoek (daarin zitten de korpschef, de
korpsbeheerder en de hoofdofficier van justitie) en we konden goed met elkaar
overweg. Ik denk dat ze ook uit overwegingen van continuïteit voor mij koos. Ik
denk dat ze wilde voorkomen dat ik naar een ander korps zou vertrekken als
iemand van elders werd aangetrokken. Van Bakker had ze gehoord dat er binnen
het korps veel steun voor me was.”
Dus ze stond echt volledig achter uw benoeming?

“Dat bleek wel toen minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken dwars ging
liggen. Hij stond op een benoeming van buitenaf. Ze heeft keihard voor mijn
benoeming gevochten.”
Heeft ze in de gesprekken duidelijk gemaakt wat ze van u verwachtte?

“Ze was tevreden over hoe het met het korps ging. Er waren geen problemen
waarvan ze vond dat die moesten worden opgelost. Verder is het iemand die je
als korpschef alle ruimte laat. Niet dat ze veiligheid onbelangrijk vond, maar ze
is geen type dat er vervolgens bovenop zit.”
Hoe won Krikke de strijd van Remkes?

“In november 2003 trad Bakker terug en op dat moment was er nog steeds geen
opvolger. Er waren wel andere kandidaten in beeld geweest, maar die vielen een
voor een af. Ik werd daarom waarnemend korpschef. De druk om mij toch te
benoemen, groeide. Het managementteam ging zich ermee bemoeien, de
ondernemingsraad ook. Uiteindelijk ging Remkes door de knieën. Oktober 2004
werd ik geïnstalleerd.”
En toen begonnen de problemen?

“Er speelden voor mijn aantreden al een paar incidenten. Er lag een conflict over
een sale & leasebackconstructie. Het korps had eind jaren negentig onder het
bewind van Bakker een paar gebouwen verkocht en die weer van de koper
gehuurd. Op die manier probeerde de korpsleiding de financiële positie van het
korps te verbeteren. Daar was kritiek op. Een aantal sleutelfunctionarissen vond
de prijs waarvoor de panden van de hand werden gedaan te laag en de huurprijs
die we gingen betalen juist te hoog. De ondernemingsraad wilde weten of alles
wel integer was verlopen. De verhoudingen tussen de korpsleiding en het bedrijf
dat de panden kocht en verhuurde, zouden te innig zijn geweest. Het woord
vriendjespolitiek viel.
Het hoofd Bureau Interne Zaken speelde een grote rol in het conflict. Hij
waarschuwde tegen de afspraken en had het gevoel dat korpschef Bakker
onvoldoende naar hem luisterde. Daarnaast speelden er nog wat kleinere dingen.
De plaatsvervangend korpschef, André de Vries, importeerde in zijn vrije tijd
wijn uit Slovenië. Het gerucht ging dat hij die voor een deel doorverkocht aan
zijn eigen korps voor de kerstpakketten. Ook zou de korpsleiding te nauwe
banden hebben met de voetbalclub Vitesse. Kortom, de suggestie werd gewekt
dat er zaken aan de hand waren die niet helemaal door de beugel konden.”
Waren het alleen geruchten?

“Het was niet zo dat de voormalige korpsleiding niet integer was. Uit latere
onderzoeken is dat volkomen duidelijk geworden. De geruchten waren natuurlijk
wel een symptoom dat er iets niet goed zat in het korps.”
U zei toch dat het juist goed ging met het korps?

“Zeker. De operationele resultaten van het korps waren goed en de
bedrijfsvoering was prima op orde. Ik werkte met een uitstekend team. Ik geloof
niet dat er in Nederland een korps was waar ze het op het terrein van
bedrijfsvoering beter voor elkaar hadden. Verder hadden we eind 2003 het
gevoel dat de problemen waar ik net over sprak uit de wereld waren.
Maar op het gebied van personeel en organisatie waren er wel problemen. Een
aantal leidinggevenden zat al veel te lang op dezelfde positie. Er waren
koninkrijkjes ontstaan. Chefs voelden zich sterker verbonden met hun eigen
district dan met het korps als geheel. De animositeit aan de top was groot,
mensen gingen hun eigen gang.”
Wanneer werd u daarmee geconfronteerd?

“Eigenlijk meteen toen ik de problemen wilde aanpakken. Ik verwachtte van de
leden van mijn managementteam dat ze zich loyaal opstelden ten opzichte van
elkaar en het korps. De driehoek steunde me daarin. Ik zat er nog geen maand en
ik moest de districtschef van Arnhem een stevige waarschuwing geven omdat hij
bezig was achter mijn rug om allerlei dingen te regelen. Dat hoorde ook bij de
cultuur die er heerste. Als je een afspraak maakte, had iedereen zijn eigen
interpretatie. De districtschef van Ede heb ik zelfs per direct op non-actief
gesteld. Mij raak je als je het vertikt je te houden aan gemaakte afspraken.”
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

“We waren ontevreden over de resultaten van het district. Er moesten
verbeteringen komen. Daarover maakten we in het managementteam afspraken.
Maar toen kwam ik erachter dat de districtschef vooral bezig was het belang van
die afspraken tegenover zijn eigen mensen in het district te bagatelliseren. Ik
vond dat ik dat niet over mijn kant kon laten gaan en heb de twee districtschefs
meteen bij me geroepen. Ik heb duidelijk gemaakt hoezeer me dat heeft geraakt.”
Hoe ging uw voorganger met dat soort situaties om?

“Soepeler. Of nou ja, hij had een heel andere stijl van leiderschap. Ik houd van
openheid en duidelijkheid. Dat betekent: geen gesodemieter, als we willen
bewegen dan moeten we dat met elkáár doen! Wat ook een rol speelde, is dat er
vanuit de politiek veel meer druk kwam op de prestaties van de politie. Je kunt je

niet permitteren daar onvoldoende scherp op te zijn.”
Hoe was de reactie op uw opstelling?

“De districtschef van Ede was geschokt en reageerde emotioneel. Blijkbaar was
mijn directe confrontatie anders dan hij gewend was. Ik vind het jammer dat hij
mij niet op eenzelfde wijze is tegemoet getreden, zodat we dit, vanuit onze
voorbeeldfunctie, op een constructieve manier konden oplossen. Het werd direct
en scherp als conflict neergezet en op die manier naar De Gelderlander, de
meest gelezen krant in de regio, gelekt.”
Denkt u achteraf niet: dit had ik anders moeten aanpakken?

“Ik was op bestuurlijk niveau minder ervaren dan nu, ik doorzag minder. En ik
had dat gesprek nooit in mijn eentje moeten doen. Daardoor werd het zijn woord
tegen het mijne en ontstond er ruimte voor allerlei versies. Dat is een fout die ik
mezelf kan aanrekenen. Aan de andere kant vind ik nog steeds dat je niet kunt
accepteren dat je mensen eerst A zeggen en dan B doen.”
Was dat de opmaat tot volgende conflicten?

“Zo mag je het niet stellen. Maar het was wel zo dat zich al snel een ander
probleem aandiende. Dat had te maken met een Turkse tolk. Die zou volgens de
AIVD lekken uit politiedossiers en connecties met de Turkse overheid hebben.
De AIVD deed onderzoek en de conclusies in het officiële ambtsbericht logen er
niet om. Toen ik het las, dacht ik: al is maar vijftig procent waar, dan is dit heel
ernstig.’ Vanuit mijn positie kon ik niets anders dan de man uit zijn functie
zetten. Hij was in alle staten en ontkende alles.”
Pijnlijk. Maar dat is dan toch einde verhaal?

“Dat zou het zijn geweest als drie leidinggevenden geen brief aan mij hadden
geschreven. Zij verzetten zich fel tegen de uitkomsten van het AIVD-onderzoek.
In de brief van de drie stonden ook nog impliciete en expliciete
verdachtmakingen aan het hoofd P&O en het hoofd Justitiële Zaken. De tolk zou
onder andere zwart zijn gemaakt omdat de partner van het hoofd Justitiële Zaken
dan de kans kreeg het werk als tolk over te nemen.”
En het waren niet zomaar drie leidinggevenden, maar mensen die in het korps belangrijke
posities vervulden.

“Een van hen was hoofd van het Bureau Interne Zaken, die dus ook al een
sleutelrol vertolkte in de ruzie over de sale & leasebackconstructie. De andere
twee waren het hoofd van de RID (Regionale Inlichtingendienst) en het hoofd
van de CID (Criminele Inlichtingendienst).”

Wat deed u vervolgens?

“Ik kon en wilde niets anders dan de brief meteen met de twee beschuldigden
bespreken. Dat werd me natuurlijk door de briefschrijvers bijzonder kwalijk
genomen. Maar als ik dat niet had gedaan, wat was er dan nog overgebleven van
de open werkrelatie die ik met mijn hoofd P&O en het hoofd Justitiële Zaken
had? Er volgden nog meer brieven. Met alle drie de briefschrijvers heb ik apart
gesproken. De conclusies van deze gesprekken heb ik kort samengevat in een
brief aan de betrokkenen. Elementen daarvan las ik later in De Gelderlander
terug.”
Was u nu niet te lankmoedig?

“De voormalige Amsterdamse politiecommissaris Jelle Kuiper, die mij na mijn
vertrek tijdelijk verving, zei later tegen een van de drie betrokkenen: als jullie
mij zo’n brief hadden gestuurd, zou ik jullie met een eind hout de deur uit
hebben geslagen.”
Had u dat niet moeten doen?

“In mijn hoofd speelde het conflict met de twee districtschefs mee. Vooral na de
escalatie van het conflict met de districtschef van Ede wilde ik er niet weer
meteen invliegen. Vergeet niet dat het hoofd Bureau Interne Zaken in het korps
een man was met een grote reputatie op het gebied van integriteit. Moest ik die
er dan maar meteen uitgooien? Bovendien wilde ik zorgvuldig met de klachten
van de drie omgaan.”
Toch kunnen we ons slecht voorstellen dat u later niet eens heeft gedacht: had ik dat eind hout
maar gepakt.

“De vraag is wat effectief is. Als er iets is dat ik mezelf kwalijk heb genomen,
dan is het dat ik bij mijn aantreden als korpschef heb onderschat hoeveel oud
zeer er bij een aantal functionarissen in het middenmanagement zat. De drie
briefschrijvers hadden het gevoel dat ze bij promoties gepasseerd waren en dat er
te weinig naar hen werd geluisterd. Dat gevoel leidde tot een sfeer van roddel en
achterklap en nog ergere dingen.”
Wat bedoelt u?

“De
AIVD
voert
periodiek
veiligheidsonderzoeken
uit
voor
sleutelfunctionarissen binnen de politie. Ik heb het vermoeden dat de
medewerkers van de AIVD door de drie, maar ook door een aantal andere
functionarissen, zijn bestookt met belastende ‘informatie’ over hun collega’s. Ik
heb de mensen van de AIVD gewaarschuwd voor de spelletjes die werden
gespeeld. Helaas had dat geen enkel resultaat. Op een gegeven moment stond

een deel van mijn management onder verdenking.”
Klopte er dan echt niets van de beschuldigingen?

“Een van de districtschefs is een paar jaar later (2006) op basis van de
bevindingen uit het veiligheidsonderzoek uit zijn functie gezet. Uiteindelijk heeft
de rechter vastgesteld dat dit is gebaseerd op valse beschuldigingen. Hij heeft
een enorme schadevergoeding gekregen. Maar die uitspraak werd veel later
gedaan (2009). In 2006 werkte de lastercampagne echter zéér ondermijnend.
Ondertussen werd volop gelekt naar de pers en kregen de drie medestanders in
de ondernemingsraad. In die sfeer ontstond wéér een nieuw conflict.”
Waar ging dat over?

“Dat ging om een groepschef van Marokkaanse afkomst. We waren niet tevreden
over zijn functioneren als leider van een project wat als doel had de overlast van
een groep allochtone jongeren in Ede te verminderen. Hij is ook van dat project
afgehaald. De waarnemend districtschef heeft hem, in aanwezigheid van het
hoofd P & O, in een gesprek nogal stevig gekritiseerd. Niet lang daarna vertrok
de man bij het korps. Het zogeheten exitgesprek met datzelfde hoofd P & O
verliep zo onplezierig dat de groepschef een klacht indiende omdat hij zich
geïntimideerd voelde. Helaas heeft dat onderzoek veel te lang geduurd: ongeveer
zes maanden. Dat was een periode waarin opnieuw sprake was van roddels en
geruchten.”
Wat kwam er uit het onderzoek?

“Er was wel wat aan te merken op het optreden van het hoofd P & O. Ik heb veel
waardering voor hem en ik reken hem nog steeds tot mijn vrienden. Maar hij is
erg direct, diplomatie is niet zijn grootste kwaliteit. Hij is groot, stevig gebouwd.
Ik kan me voorstellen dat van hem een intimiderende werking uit kan gaan. De
belangrijkste conclusie is echter dat er geen dingen zijn gebeurd die niet door de
beugel konden.
Met die conclusie ging de voormalige groepschef echter niet akkoord. In de brief
die hij als reactie aan de korpsleiding schreef, viel voor de eerste keer het woord
discriminatie.”
En dan?

“Dan zijn de gemoederen verhit. Dat kwam ook door het continu lekken naar de
pers. Als regionale driehoek besloten we een onafhankelijke commissie te
vragen onderzoek te doen. Die werd geleid door een voormalig officier van
justitie, Tina Tragter.”

Waarom bracht het instellen van die commissie geen rust in de organisatie?

“Het onderzoek liet lang op zich wachten. Te lang, omdat de negatieve
publiciteit doorging. Maar de grote fout is dat we als regionale beheersdriehoek
(het overleg tussen de korpsbeheerder, de korpschef en de hoofdofficier van
justitie) hebben toegestaan dat de opdracht op verzoek van de ondernemingsraad
werd verbreed. Het was maar een klein zinnetje, dat de ruimte bood eventuele
andere klachten te onderzoeken. Hoe gevaarlijk dat was, bleek toen de
commissie in juni 2006, nadat ze ruim vier maanden aan het werk was geweest,
met een tussenrapportage kwam.”
Had u tot dat moment de volledige steun van Pauline Krikke?

“Tot juni 2006 hebben we fantastisch samengewerkt. En ook in deze kwestie zat
ik met haar op één lijn. Ik heb Krikke en de hoofdofficier van justitie heel
precies op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Ik verwachtte niet dat
ze me zouden laten vallen.”

Hoe kon de houding dan omslaan?

“Dat had te maken met de inhoud van de tussenrapportage. Ik verwachtte dat de
commissie-Tragter vooral over de kwestie van de voormalige groepschef zou
schrijven. Maar tot mijn schrik bleek ze haar opdracht heel anders te hebben
ingevuld. De commissie rakelde allerlei oude kwesties op, zoals de kwestie van
de wijnimport van de plaatsvervangend korpschef en de sale &
leasebackconstructie. In plaats van feiten te onderzoeken, had de commissie het
over ‘beelden’. Daarbij tekende ze vooral de geluiden op van een kleine groep
collega’s en de ondernemingsraad. Er werd gesproken over een sfeer van
‘wanhoop en wantrouwen’. Mijn eerste reactie was: voor een groot deel is dit
allemaal van voor mijn tijd en voor de rest bestaat het uit subjectieve beelden,

halve waarheden en regelrechte onwaarheden. Ik wilde de onjuiste kritiek
weerleggen.”
Kunt u zich herinneren hoe Krikke reageerde?

“Ze zei dat ik de urgentie onderschatte, maar het tegendeel was waar. Haar
reactie gaf mij geen goed gevoel. Op zo’n moment hoop je op steun van de
mensen met wie je verantwoordelijkheid draagt. Ik merkte dat zij, en met haar de
hoofdofficier van justitie, Albert van der Kerk, een stapje achteruit deden.”
U voelde zich in de steek gelaten?

“Natuurlijk voelde ik me dat. Ik ben altijd loyaal gebleven aan haar. Zelf wilde
ik in de maanden daarvoor graag reageren op de beschuldigingen die in de pers
verschenen, maar Krikke vond dat ik moest wachten op het rapport. Zij en Van
der Kerk legden de verantwoordelijkheid heel nadrukkelijk bij mij. Ik moest snel
maatregelen voorstellen die rust zouden brengen. Toen ik dat na een paar dagen
deed, vond Krikke dat onvoldoende. Toen ik vroeg waar zij zelf dan aan dacht,
was het antwoord: ‘daar ga jij over’. Ze voegde daar, bijna als ultimatum, aan
toe dat de rust in het korps eind augustus moest zijn teruggekeerd.”
U wekt de indruk dat u alleen stond. Had u geen mensen die u steunden?

“Die waren er zeker wel. Maar het lastige was dat de AIVD bij vier of vijf leden
van het managementteam (MT) een veiligheidsonderzoek uitvoerde. Ik kon van
hen in die fase moeilijk echte steun verwachten; zij hadden te veel eigen sores
aan hun hoofd.”
Was dat de reden dat u uw positie ter beschikking stelde?

“Ik heb tegen de andere leden van de driehoek gezegd dat ik me over mijn
positie zou beraden als ze hun standpunt niet wijzigden. Op dat moment was ik
behoorlijk murw gebeukt. Het was alles bij elkaar een dodelijke cocktail. De
spanningen in het korps, de AIVD-onderzoeken naar collega’s en het oprakelen
van oude affaires. Bovendien steeds het lekken naar de pers en de negatieve
publiciteit. Je moet je voorstellen dat De Gelderlander de krant opende met de
kop: Korpsleiding politie Gelderland-Midden beticht van racisme. Ik trok me dat
enorm aan. En de beschuldigingen gingen maar door. Ik sloeg de krant met
trillende handen open. De beschuldigingen klopten niet, maar veel mensen
nemen ze voor waar aan. Het druiste enorm in tegen mijn gevoel van
rechtvaardigheid.”
Was het een strategische zet uw positie in beraad te nemen?

“Absoluut. Het was een ultieme poging de andere leden van de driehoek voor

mij te laten kiezen. Ook hoopte ik nog dat de ondernemingsraad het voor me zou
opnemen.”
Waarom bent u niet de volle confrontatie aangegaan? U had ook kunnen zeggen: ik doe het op
mijn manier. En als dat jullie niet bevalt, moeten jullie me maar ontslaan.

“Misschien had ik dat moeten doen. Ik geloof niet dat Krikke dan had doorgezet.
En dat geldt ook voor Van der Kerk. Ik had nog nooit zo’n situatie meegemaakt.
Ik had veel sterker positie moeten kiezen. Ik ben te loyaal geweest door op
verzoek van Krikke niet op de negatieve publiciteit te reageren. En verder zou ik
nooit meer accepteren dat een commissie zo’n ruime opdracht krijgt. Daardoor
was het proces onbeheersbaar.”
Kan Krikke niet gewoon hebben gedacht: deze man gaat de problemen niet oplossen?

“Dat kan best, maar dat is speculatief. Je kunt ook niet zeggen dat mijn vertrek
veel oploste. Het duurde heel lang eer een vervanger werd gevonden. In de
tussenperiode is Jelle Kuiper benoemd, een man met een grote reputatie. Als
Krikke mij was blijven steunen en we samen waren opgetrokken, waren we er
volgens mij doorheen gekomen. Uiteindelijk veroorzaakte een kleine minderheid
de problemen.”
U noemt het een fout dat u loyaal was. U kunt er toch ook trots op zijn?

“Uiteindelijk ben ik er kwetsbaar door geworden. En het heeft Krikke ook niet
verder geholpen. Ook naar een aantal mensen in het korps ben ik te loyaal
geweest. Ik ben naar buiten toe altijd voor honderd procent achter de mensen in
mijn korps blijven staan. Maar daarmee schoot ik mezelf wel in de voet.”
Was u ook niet doodgewoon razend?

“Ik was kwaad, ja. Vooral toen de burgemeester op de dag van mijn terugtreden
op de televisie verscheen en zei dat mijn benoeming wellicht een vergissing was
geweest. Alsof ze niet zelf een jaar vocht om me op die positie te krijgen.”
Zou u het nu anders doen?

“Achteraf … tja. Ik heb het gedaan zoals ik het deed, voor mij is mijn integriteit
nooit een item geweest. Onervarenheid speelde absoluut een rol. Mijn collega’s
bij de politie die ik om advies vroeg, zeiden vrijwel allemaal: dit conflict verlies
je altijd. De politiek verantwoordelijke bestuurder wint het altijd van een
korpschef.”
Hoe gaat het nu in het korps?

“De problemen zijn achter de rug en de huidige korpschef heeft de zaak volgens
mij goed onder controle. Wat ongetwijfeld een rol speelt, is dat een aantal

verstorende elementen inmiddels is vertrokken.”
Had u geen steun moeten zoeken?

“Oh, die heb ik wel degelijk gezocht - en gevonden. Zo heb ik de hulp van een
coach ingeroepen. Die was me aangeraden door mijn plaatsvervangend
korpschef. De gesprekken hielpen in het begin wel, maar uiteindelijk vond ik het
toch lastig dat die man mijn plaatsvervanger goed kende. Ik twijfelde niet aan
zijn integriteit, maar goed voelde het niet. Het was wellicht beter geweest als ik
een echte buitenstaander als coach had genomen.”
Wat deed u na uw vertrek in juli?

“Mijn echte vertrek volgde later. Ik ben eerst op vakantie gegaan. Op 20 juli
kwam ik terug. Helaas was er niets veranderd. Ik heb nog wel nieuwe
voorstellen gedaan om de problemen aan te pakken. Daarvoor kreeg ik opnieuw
geen steun.”
En de ondernemingsraad sprong niet voor u in de bres?

“Nee, integendeel. De ondernemingsraad schreef wel een brief aan Krikke.
Daarin drong de raad aan op snelle maatregelen, omdat een situatie waarin een
korpschef zijn functie in beraad heeft niet kon voortduren. In feite is daar het
laatste zetje gegeven. Op 16 augustus 2006 ben ik teruggetreden.”
U moet gebroken zijn geweest.

“Ik was ongelooflijk teleurgesteld. Anderzijds, het klinkt misschien raar, maar er
is geen dag geweest dat ik met tegenzin naar mijn werk ben gegaan. Dus ik vond
het jammer dat ik de klus niet kon afmaken.”
Voelde uw vertrek niet ook als een bevrijding?

“Ik herinner me dat ik een paar dagen later met mijn vrouw op een terrasje zat en
ik tegen haar zei dat ik blij was dat het voorbij was. Ik realiseerde me hoe
belangrijk het voor me was dat op het thuisfront alles goed zat, ook al waren er
periodes dat ze me thuis weinig zagen. Voor mijn vrouw is het waarschijnlijk
veel zwaarder geweest. Zij zag hoe ik onder alles gebukt ging en ze was heel
opgelucht toen het allemaal achter de rug was.’’
U voelde zich niet afgeschreven?

“Wat moeilijk voor me was, is dat ik niet meteen weer aan het werk kon.”
Waarom kon dat niet?

“Er liepen nog allerlei onderzoeken naar wat in het korps was gebeurd. De
Nationale Ombudsman onderzocht nog een klacht naar aanleiding van het

ontslag van de groepschef, de commissie-Tragter was nog bezig en door het
ministerie van Binnenlandse Zaken was een commissie onder leiding van
Clemens Cornielje (VVD’er en Commissaris van de Koningin in Gelderland)
aan het werk gegaan om de gebeurtenissen die tot mijn ontslag leidden te
onderzoeken. Al snel was ik met de KLPD in gesprek om daar directeur
bedrijfsvoering te worden. Dat zou voor iedereen een goede oplossing zijn
geweest. Ik kon dan weer aan het werk en Krikke zou niet meer hoeven
opdraaien voor mijn salariskosten. Dat ketste dus af vanwege de lopende
onderzoeken. Bij Binnenlandse Zaken wilden ze niet het risico nemen dat later
zou blijken dat er toch iets zou kloppen van de beschuldiging van discriminatie.”
Wat deed u in de periode dat de onderzoeken nog liepen?

“Ik heb me niet teruggetrokken. Als je dat doet, word je snel vergeten. Dat
bedoel ik niet negatief: zo gaat dat gewoon. Ik heb dus in plaats van een stap
naar achteren drie stappen naar voren gedaan. Ik maakte een groot aantal
afspraken, ging met oud-collega’s een hapje eten en oriënteerde mij op de
arbeidsmarkt. Wat mij in die periode enorm heeft geholpen, is dat ik optimistisch
van aard ben. Ik zie altijd overal kansen, soms op het naïeve af. Ik wilde
iedereen graag vertellen wat er was gebeurd. Ik vond dat ik niets te verbergen
had. Enkele weken na mijn vertrek ben ik zelfs in uniform naar een
afscheidsreceptie van een collega gegaan. Een pure verzetsdaad. Ik kon dat
overigens doen omdat ik formeel nog korpschef was.
Wat me goed deed, was dat ik merkte dat ik niet had afgedaan. Collega’s
stuurden bloemen, berichten en belden om me te steunen. Ik merkte ook dat de
verontwaardiging bij hen groot was. De situatie was voor velen zeer herkenbaar.
Ik was niet de eerste korpschef die werd geofferd.
In maart 2007 kwam de commissie-Cornielje met haar rapport. Dat was een
volledige rehabilitatie. De commissie bevestigde dat het korps in feite is
gegijzeld door een groep van circa vijftien ontevreden mensen die een
onevenredige invloed hadden in de ondernemingsraad. Cornielje had ook stevige
kritiek op zijn partijgenote Krikke; hij begreep niet waarom ze niet meer had
gedaan om alle onterechte verwijten en negatieve beeldvorming tegen te
spreken.”
Maar u keerde niet terug naar de politie.

“Dat is wel aan de orde geweest. In 2007 was ik nog kandidaat voor de functie
van korpschef Noord-Holland Noord. Met mijn coach, ik had inmiddels een
andere, heb ik er lang over gesproken. Die heeft me goed een spiegel

voorgehouden. ‘Waarom zou je eigenlijk terug willen naar de politie? Wat wil je
bewijzen?’ In die periode is de knop bij mij omgegaan.
Kort na mijn rehabilitatie ben ik als interim-manager begonnen. De eerste
opdracht was bij de NMA als directeur concurrentietoezicht; opsporen van
kartels en fusies en overnames beoordelen. Gevolgd door een interim-opdracht
als lid van het college van bestuur van de Vrije Universiteit en de Hogeschool
Windesheim. Interessante, complexe opdrachten in voor mij ‘nieuwe werelden’.
Bij beide opdrachten kreeg ik weer waardering en voelde ik respect. Dat zijn
dingen die voor mij erg belangrijk zijn.”
Gaf het ook geen genoegdoening dat u met een mooie financiële regeling wegkwam?

“Ik zal niet ontkennen dat ik tevreden was over de regeling, maar ik zag dat niet
als genoegdoening. Als het aan mij had gelegen, had het niet zo ver hoeven
komen. Toen ik merkte dat Krikke afstand van me nam, heb ik voorgesteld een
andere baan te zoeken. Wat mij betreft waren we dan snel klaar geweest. De
voldoening kwam met het rapport van de commissie-Cornielje. En ook de
verklaring van minister Guusje ter Horst over het rapport deed me veel. Voor het
oog van de camera werd ik volledig gerehabiliteerd.”
Waarom duurde het nog zo lang voordat de ontslagregeling rond kwam?

“Eerst moest het onderzoek van de commissie-Cornielje worden afgewacht. En
daarna verliep het overleg over die regeling niet gemakkelijk. Wat ongetwijfeld
meespeelde, is dat Krikke hoopte dat ik snel een vaste baan zou krijgen. In dat
geval zou ze niet of veel minder hoeven te betalen. Ik heb ervoor gekozen,
lopende het overleg over de regeling, alleen tijdelijke opdrachten aan te nemen.”
Was die harde opstelling onderdeel van uw rouwverwerking?

“Niet bepaald. Zo lang een dergelijke procedure loopt, kun je zo’n periode niet
achter je laten. Op het moment dat de afspraken uiteindelijk rond waren, voelde
ik een grote opluchting.”
Toen kon u het achter u laten?

“Bijna. Voor mij was heel belangrijk dat ik de politie door de voordeur zou
verlaten. In maart 2009 heb ik een afscheidsreceptie gekregen waar honderden
collega’s kwamen. Ook Krikke en Van der Kerk waren er. Daarna was het voor
mij klaar.”
We hebben begrepen dat in het jaar na uw aftreden uw zoon door een ongeluk is overleden.
Andere mensen zouden na zo’n gebeurtenis definitief in de put raken.

“Rens was negen jaar toen hij stierf. Hij was in het bos tussen omgehakte bomen

aan het spelen. Een boom is losgeraakt en hij is daar bekneld onder geraakt. Het
is het grootste drama in mijn leven, een gebeurtenis die in geen verhouding staat
tot de problemen die ik daarvoor heb gehad.”
Ging u de problemen van uw werk relativeren?

“Je ziet er inderdaad de betrekkelijkheid van in. Ik geloof dat er niets is waarmee
we het verlies van Rens kunnen vergelijken. Het is voor ons gezin zo’n enorme
klap geweest. Maar op de een of andere manier zijn de gebeurtenissen voor mij
wel aan elkaar gekoppeld. Door de eerste, achteraf relatief kleine, tragedie lukte
het me beter de tweede te verwerken. Nee, verwerken is niet het woord. Het
verdriet van het verlies raak je nooit kwijt en toch…. Ik wist dat ik ook nu juist
contact met mensen moest zoeken. Net als na de problemen waarin ik als
politiechef terechtkwam. Dat hebben mijn vrouw en ik ook gedaan. We hebben
de ouders en kinderen op de school een brief geschreven om ze duidelijk te
maken dat we het op prijs stelden iets van ze te horen. We zijn met mensen
blijven afspreken.
Toevallig las ik een half jaar voor het ongeluk van Rens het boek De dood en de
jongen van Tjitske Waanders. Dat is het verhaal van een moeder van een
politieagent die door een verkeersongeluk is omgekomen. Ik heb het in één ruk
uitgelezen. Na de dood van Rens heb ik er dertig exemplaren van gekocht en
uitgedeeld aan mensen die veel voor ons betekenden. Ik wilde dat ze begrepen
wat het betekent als je je kind verliest.”
Kunt u zeggen dat u uw leven weer hebt opgepakt?

“Ja absoluut. Het mooie is dat het in ons gezin goed is gebleven. En natuurlijk
zal Rens op de een of andere manier altijd bij ons blijven.”
Denkt u niet wel eens: ik zou nog wel eens willen laten zien dat ik een goede korpschef ben?

“Onder andere door er veel met anderen over te praten, heb ik het nu helemaal
achter me kunnen laten. Wat ook helpt, is dat ik weer heel interessant en
verantwoordelijk werk heb. Voor een deel heeft dat met mijn oude werk te
maken. Ik heb een klus afgerond als programmadirecteur ad interim bij het
Openbaar Ministerie. Ik ben alweer aan een andere opdracht begonnen: als
directeur veiligheid ad interim van de gemeente Eindhoven. Daarnaast ben ik
directeur bij Van Ede en Partners in Arnhem, een bureau voor coaching,
loopbaanbegeleiding en outplacement.”
Wordt u nog wel eens boos als u aan de rol van Krikke denkt?

“Nee, helemaal niet. Ik geloof trouwens dat ik nooit vreselijk kwaad ben

geweest. Zelfs op het hoogtepunt van het conflict wilde ik begrijpen waarom ze
deed wat ze deed. Ik weet niet of ik daar goed aan heb gedaan. Soms kun je maar
beter gewoon kwaad worden.”

Jos van Deursen
Geboren

Eindhoven, 31 juli 1959

Burgerlijke staat

Gehuwd, vijf kinderen; Zoon Rens is op negenjarige
leeftijd in 2007 overleden

Middelbare school

Eckart College, Eindhoven

Vervolgopleidingen

Officiersopleiding Koninklijke Landmacht, Koninklijke
Militaire Academie, Breda Bedrijfseconomie, Universiteit
van Amsterdam Diverse universitaire leergangen op het
gebied van management en organisatie

Gedaan in het verleden

Diverse bedrijfskundige- en bedrijfseconomische functies
binnen Koninklijke Landmacht
Concerncontroller, Politieregio Rotterdam-Rijnmond
Directeur Bedrijfsvoering, Politieregio Gelderland-Midden
Korpschef, Politieregio Gelderland
Directeur Concurrentietoezicht a.i., Nederlandse
Mededingingsautoriteit
Lid College van Bestuur a.i., Vrije Universiteit Amsterdam
en Hogeschool Windesheim Zwolle Programmadirecteur
Bedrijfsvoering a.i., Openbaar Ministerie (2010)
Directeur Veiligheid a.i., Gemeente Eindhoven

Nu

Directeur Van Deursen interim-management, coaching en
advies, Huissen
Directeur Van Ede & Partners, Arnhem

Maatschappelijke functies

Voorzitter HCM Arnhem (hockey)
Lid Tweede Kamer Fractie Adviescommissie
Openbare Orde en Veiligheid, CDA

Sturen in de mist
Met tomeloze energie begon Anne Stanneveld bij het Koninklijk Instituut van de Tropen (KIT)
als hoofd van de afdeling Agriculture and Enterprise Development. Die energie werd binnen
twee jaar geheel weggezogen.

Stel dat we u zouden vragen een recept te schrijven. Geen gewoon recept, maar een waardoor je
als leidinggevende in een diepe crisis raakt. Wat zouden dan de ingrediënten zijn?

“Hoe je in een crisis komt? Ik denk dat je dan in de eerste plaats moet weten
waar je aan begint. Of, om jullie vraag precies te beantwoorden, dat je niet moet
weten waar je aan begint.”
Dat wist u niet toen u bij het KIT ging werken?

“Ik wist bijvoorbeeld niet hoe de afdeling die ik ging leiden er financieel
voorstond.”
Had u daar niet naar gevraagd?

“Nadat ik in 1998 door een headhunter was benaderd, heb ik bij vrienden die het
KIT goed kenden informatie ingewonnen. Ze waarschuwden me dat er
waarschijnlijk bezuinigd moest worden. In de gesprekken die ik later met de
twee directeuren had, vroeg ik daarom een paar keer met nadruk hoe gezond de
afdeling was. Hun boodschap was dat ik me niet te veel zorgen hoefde te maken.
Maar eerlijk gezegd waren hun antwoorden weinig concreet.”
Waarom liet u zich dan toch verleiden?

“Ik heb er wel even tegenaan gehikt, hoor. Ik had een eigen bureau, Ceres
Consultants, en vond het jammer mijn onafhankelijkheid te moeten inleveren.
Maar het leek me toch een leuke uitdaging. Het KIT is een organisatie met een
grote reputatie op het gebied van internationale samenwerking. Ik verheugde me
er enorm op in dat schitterende gebouw te mogen werken. Inhoudelijk leek de
baan mij bovendien op het lijf geschreven. Ik zou hoofd worden van de afdeling
Agriculture and Enterprise Development.”

Op het lijf geschreven?

“Ik heb in Groningen landbouw- en ontwikkelingseconomie gestudeerd.
Toentertijd was ik helemaal gegrepen door het ideaal de wereld te verbeteren.
Begin jaren zeventig heb ik twee jaar in Ivoorkust gewerkt en ben na terugkomst
weer gaan studeren. Vanwege die ervaring ben ik in de jaren tachtig gevraagd
aan een groot onderzoeksproject van de Universiteit van Groningen in Burkina
Faso mee te werken. Ik was daarna altijd bezig geweest met ontwikkelingswerk
en richtte me daarbij onder andere op rurale ontwikkeling. Ook Ceres
Consultants was op dat terrein actief. Jullie weten toch dat Ceres de godin is van
de landbouw, de creativiteit en de oogst?
In mijn overweging naar het KIT te gaan, speelde mee dat de vooruitzichten
voor mijn bedrijf niet florissant waren. Ik was altijd goed geweest in het
binnenhalen van opdrachten. We deden veel projecten op gebieden als
organisatieontwikkeling, monitoring en evaluatie. Begin 1998 werd de acquisitie
moeizamer. De toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking, Eveline
Herfkens, richtte zich meer op internationale organisaties. Er ging dus meer geld
naar de Verenigde Naties en de Europese Unie, waardoor er minder werk vanuit
Buitenlandse Zaken kwam. Voor mezelf waren er nog wel voldoende
opdrachten, maar voor mijn medewerkers lag dat helaas anders. Bij mijn
aantreden kon ik gelukkig regelen dat een belangrijk deel van de lopende
projecten en de medewerkers door het KIT werd overgenomen.”
Twijfelde u niet of u de baan aankon?

“Nee, ik barstte van het zelfvertrouwen. Toen ik 1 januari 1999 aantrad, dacht ik:
laat die problemen maar komen. Waarschijnlijk zou ik het ook wel hebben gered
als ik alleen met financiële problemen te maken had gekregen. Maar zo is dat
met een recept hè, dat bestaat uit verschillende ingrediënten.”
Noem nog eens een belangrijk ingrediënt.

“Als je in de problemen wil komen, moet vooraf onduidelijk zijn aan wie je
verantwoording aflegt. Ik zei al dat ik bij de sollicitatie met twee mensen
afzonderlijk heb gesproken. De eerste, Klaas Vink, was de algemeen directeur
van de hele organisatie, inclusief het theater, het museum, etcetera. Joop Vianen
was verantwoordelijk voor de afdelingen waar de projecten in het buitenland
onder vielen.”
Dan was toch duidelijk dat Vianen uw directe baas zou zijn?

“In het begin was dat inderdaad zo. Vóór ik in dienst trad, sprak ik vooral met
Vianen. Volgens mij heb ik niet meer dan één keer met Vink om de tafel gezeten.

Het eerste halfjaar was Vianen mijn vaste gesprekspartner. De sfeer was altijd
goed. Hij is een rustige en aimabele man die zich altijd tevreden toonde met wat
ik deed. Maar in oktober 1999 was hij van de ene op de andere dag verdwenen.
Toen bleek dat de beide directeuren een hooglopend conflict hadden en daarbij
trok Vianen aan het kortste eind. Vink nam zijn taken over en vanaf dat moment
had ik met hem te maken. Aanvankelijk ging dat niet slecht. Maar het werd al
anders toen we een maand later aan de slag gingen met de begroting voor 2000.”
De extra bezuinigingen verrasten u?

“Ik kwam er na mijn aantreden achter dat mijn afdeling op termijn in de rode
cijfers dreigde te komen. Met Vianen had ik al afgesproken jaarlijks twee
mensen te laten afvloeien. Dat zou met natuurlijk verloop lukken. We draaiden
met tachtig mensen een omzet van twaalf miljoen gulden per jaar. Volgens
Vianen kon ik de problemen verder oplossen door de omzet van de afdeling met
één procent te verhogen. Dat lijkt allemaal misschien concreet, maar eigenlijk
gaf hij me weinig houvast. Hij had geen idee hoe we dat in de praktijk konden
realiseren. Als ik om de cijfers vroeg waarmee ik me een goed beeld kon vormen
van de financiële positie van de afdeling, moest ik het vooral doen met de
verzekering dat het heus allemaal goed kwam. Ik denk dat dit in het hele verhaal
cruciaal is. Dat zouden we ook aan het recept kunnen toevoegen: dat je niet de
informatie te pakken krijgt die je nodig hebt om effectief te kunnen sturen.”
U had toch wel jaarcijfers van de afdeling?

“Maar die waren veel te globaal en gaven onvoldoende inzicht. Om de afdeling
structureel echt rendabel te maken, had ik betere informatie nodig. Als je een
hogere omzet wilt halen, moet je inzicht hebben in wat de mensen doen en hoe
productief ze zijn. Dat kon ik op geen enkele manier krijgen. De berekening van
de overhead bleef ook volkomen onduidelijk, terwijl ik als econoom behoorlijk
kien op cijfers ben. Veel zaken werden door andere diensten uitgevoerd en aan
ons doorberekend. Dat gebeurde, via een onduidelijke verdeelsleutel, ook met de
huisvestingskosten.”
Deed u dan niets om grip op de cijfers te krijgen?

“Deed ik daar niets aan? Vanaf dag één slokte het een groot deel van mijn tijd
op. En niemand kon me helpen. Vianen was een lieve man, maar als het om
cijfers ging, had ik weinig aan hem. Ook aan mijn voorganger heb ik niet veel
gehad. Van een serieuze overdracht was geen sprake. Ze zat bij mijn aankomst in
het buitenland en liet een bureau vol met dossiers die niet waren afgehandeld
achter. Ik ging daar direct mee aan de slag, maar ik kreeg mijn bureau maar niet

schoon. Probeerde ik de ene zaak op te lossen, dan stuitte ik weer op een nieuw
probleem.”
Wat waren de belangrijkste dingen waar u tegenaan liep?

“In het begin keek ik onder andere naar de bronnen van inkomsten van de
afdeling. Als we onze omzet wilden verhogen, was het belangrijk langlopende
projecten binnen te halen. Die renderen veel beter dan kortlopende. Bij het KIT
waren ze zich ook wel bewust van het belang van die langlopende projecten. Als
je werd aangenomen, moest je vooraf tekenen dat je daarvoor beschikbaar was.
Maar onderling regelden de medewerkers het zo dat je slechts voor een langere
periode naar het buitenland ging als je geen kinderen had of kinderen die nog
niet naar school gingen. Daardoor had het KIT onvoldoende mensen voor
langlopende projecten beschikbaar en moesten voor nieuwe projecten geregeld
mensen van buitenaf worden aangenomen. Je begrijpt dat de productiviteit
daardoor niet geweldig was.
Het werd me ook snel duidelijk dat niet iedereen in de afdeling gemotiveerd was
voor de kortlopende projecten. Velen waren er bovendien niet erg geschikt voor.
Kortlopende inzet als consultant vereist nu eenmaal andere capaciteiten dan als
‘expert’ in een langlopend project werken. Daarbij waren sommigen een jaar
onbetaald bezig met het uitwerken van een onderzoek dat ze in het buitenland
hadden gedaan. Dat was dan in het kader van een publicatie van de uitgeverij
van het KIT, waarvan je je kon afvragen of er veel belangstelling voor zou zijn.
Kern van het probleem was dat het op de afdeling een vrijgevochten bende was.
Eén medewerker woonde in Zuid-Frankrijk. Hij kwam alleen naar Amsterdam
als het echt nodig was en wij zijn vlucht betaalden.
Van de personeelsdossiers werd ik ook al niet veel wijzer. Het bleek dat al in
geen jaren functioneringsgesprekken waren gevoerd. In juni ben ik daarmee
begonnen. In die gesprekken maakte ik zo concreet mogelijke afspraken over de
verwachtingen voor het komende jaar en over de manier waarop daaraan zou
worden voldaan.”
Was er veel weerstand onder de mensen op uw afdeling toen u aan de privileges een einde
maakte?

“De sfeer op mijn afdeling was eigenlijk wel goed. De meeste mensen, dat moet
gezegd, werkten keihard. Ze begrepen ook wel dat er iets moest gebeuren. Het
was geen geheim dat de subsidie van Buitenlandse Zaken minder kon worden of
zelfs kon worden stopgezet. Het gevoel van urgentie maakte het gemakkelijker
met de mensen zaken in gang te zetten.

Een van de eerste stappen was het uitzetten van een nieuwe strategische visie.
Met de hulp van enkele tijdelijke krachten uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika
hebben we bij de Nederlandse ambassades in de desbetreffende regio
geïnventariseerd waar behoefte aan was. Daar rolden vijf ‘producten’ uit die we
zouden ontwikkelen. We gingen ook aan de slag met de ontwikkeling van de
medewerkers. Een extern bureau nam bij alle medewerkers een assessment af:
wat waren de kwaliteiten van de mensen en waar was verdere ontwikkeling
nodig? Zouden we ze kunnen gebruiken bij de ontwikkeling en uitvoering van de
nieuwe producten? Waar konden ze in de toekomst het beste worden ingezet?
De assessments vormden een goede aanvulling op de eigen indrukken die ik van
mijn tachtig mensen had. Ik zocht ook mensen die mij als afdelingshoofd konden
ondersteunen. Het leidde tot de benoeming van twee coördinatoren. Zij zouden
zich bezighouden met het dagelijkse management van de projecten en de directe
acquisitie. Ik kon me zo helemaal richten op de verdere reorganisatie en het
uitvoeren van de nieuwe strategie, die erop neerkwam dat we veel
marktgerichter gingen werken.”
Kon u terecht bij andere afdelingshoofden met soortgelijke problemen?

“Ik kon het met mijn collega’s van Gezondheidszorg en Trainingen goed vinden.
We deden alle drie op ons eigen beleidsterrein projecten en onderzoek in het
buitenland. We waren bovendien ongeveer tegelijkertijd begonnen, hadden
weinig ervaring met het leiden van grote organisaties en compenseerden dat met
enthousiasme en motivatie. Dan waren er nog vier andere afdelingen: het
museum, het theater, de uitgeverij en de bibliotheek, waar ik minder mee van
doen had.”
Met die hoofden was de relatie minder?

“Ach, het is onvermijdelijk dat tussen al die onderdelen spanningen ontstaan als
er flink moet worden bezuinigd. Er werd ook een sfeer gecreëerd waarbij men
elkaar ging zien als concurrenten die vechten om dezelfde pot.”
Was het voor u gemakkelijker geweest als Vianen zou zijn gebleven?

“Dat denk ik wel.”
Wat was het probleem: dat u van Vink veel meer moest bezuinigen?

“Hét probleem was dat hij me onvoldoende ruimte gaf.”
U zei toch dat de samenwerking in het begin goed was?

“Toen kreeg ik nog wel de ruimte om de meer marktgerichte strategie uit te
voeren. Wat overigens iets anders was dan dat hij die steunde. Van hem hoefde

het namelijk niet. Ik mocht van Vink ook aan de slag met het op poten zetten van
een systeem voor projectmanagement en een systeem voor managementinformatie. Op die manier hoopte ik inzicht te krijgen in de projecten en de
productiviteit van de individuele werknemer.”
Begon het conflict vanaf het moment dat u mensen moest ontslaan?

“Dat was het probleem niet eens. Ik begreep heus wel dat we iets moesten doen.
Halverwege 2000 had een aantal goed betaalde senior-medewerkers geen
projecten meer onderhanden. In 2001 dreigde daardoor een fors tekort. Ons
meningsverschil begon pas toen we moesten besluiten wie er moest worden
ontslagen. Ik gebruikte daarbij de uitslagen van de assessments. Voor mij was de
afweging simpel: we kozen vooral voor mensen die geschikt en bereid waren
langdurig te worden uitgezonden. In afwachting van zo’n uitzending moesten ze
beschikbaar zijn voor kortere projecten. Wilden ze dat niet, moesten ze op zoek
naar een andere baan.
Als je zulke harde keuzes maakt, is het belangrijk dat je je volledig door je
hoogste baas gesteund voelt. Dat was niet zo. We zaten bij de keuze van de
mensen die weg moesten niet op één lijn. Vink vond de assessments altijd al
onzin. Hij wist zó wel wie wel en wie niet goed functioneerde. Bovendien viel
over het ontslag van een aantal medewerkers niet te praten. Dat waren mensen
die Vink in de jaren tachtig, toen hij het hoofd was van mijn afdeling,
persoonlijk had aangenomen. Ik voelde aan mijn water dat hij met hen informeel
had afgesproken dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Wat ik ook heel
vervelend vond, is dat hij steeds meer begon te mopperen over de beslissingen
die ik op mijn afdeling nam, bijvoorbeeld over de benoeming van de
coördinatoren.”
Jullie kwamen er uiteindelijk wel uit?

“Toen nog wel. De eerste helft van 2000 stond helemaal in het teken van de
bezuinigingen en de daarbij horende reorganisatie. Het was loodzwaar. Er waren
clustervergaderingen, bilaterale overleggen met de verschillende medewerkers,
plenaire vergaderingen op de afdeling. Elke week besprak ik de voortgang met
Vink. In juli van dat jaar volgde ten slotte een ontslagronde. Uiteindelijk heb ik
zelf een lijst van twaalf mensen opgesteld. Vink keurde die goed en maakte
afspraken over de afvloeiingsregeling. Maar nog voordat die eerste ronde goed
en wel was afgehandeld, zei hij dat een tweede ontslagronde nodig was.”
Zette u de hakken in het zand?

“Helaas niet voldoende. Achteraf bezien heb ik veel ellende over mezelf

afgeroepen door niet duidelijker mijn grenzen te stellen. Dat kun je gerust een
belangrijk ingrediënt noemen.”
Verzette u zich helemaal niet?

“Dat deed ik wel. In die periode vond ook de verwijdering tussen Vink en mij
plaats. Er waren verschillende dingen waar ik grote moeite mee had. Zo wilde ik
eindelijk duidelijkheid over de verdeling van de overheadkosten, zodat we een
reëlere indruk kregen van de kosten voor onze afdeling. Dat totaaloverzicht, dus
van het hele KIT, kwam pas in augustus. Ik vond verder vooral dat we niet te
snel met zo’n tweede ronde moesten beginnen. Het jaar 2000 was door die eerste
ontslagronde en de reorganisatie al een hels jaar voor iedereen. Ik voorzag dat
ook zonder ontslagen nog mensen zouden verdwijnen, omdat ze niet wilden of
konden voldoen aan de eis dat ze beschikbaar moesten zijn voor projecten in het
buitenland. Veel medewerkers trokken om privéredenen zelf hun conclusie,
omdat ze vanwege de kinderen niet te lang weg wilden zijn. Maar wat ik ook zei,
hij bleef een tweede ontslagronde eisen.”

En met die eis ging hij over uw grens heen?

“Het grootste probleem was dat hij wilde dat ik meewerkte aan het ontslaan van
mensen waarbij ik dacht: dit lost niets op. Zelfs voor de begroting van het KIT
maakt het nauwelijks iets uit. Het ontslaan van mensen kost namelijk geld. In
veel gevallen waren we net zo veel kwijt aan wachtgeldregelingen en het
uitbetalen van pre-pensioenen. Ik had al snel uitgerekend dat het veel zinvoller
was ze toch in dienst te houden, ook al waren ze minder productief dan hun
collega’s. Vink wilde niet eens op mijn argumenten ingaan. Ik kon dan misschien
beter rekenen, zei hij tijdens een van de discussies, maar we doen het toch zo. De
sfeer van de gesprekken werd steeds onaangenamer. Hij kon dingen zeggen als:
‘Het liefst zou ik die hele afdeling van jou meteen opheffen.’”

Waarom wilde Vink mensen ontslaan als dat voor het KIT nauwelijks iets oploste?

“Er was veel onrust binnen het KIT. Niet alleen bij ons, ook op andere
afdelingen dreigden tekorten. Een slecht teken was dat de directeur Financiën
van de ene op de andere dag was verdwenen. In dezelfde periode werd de
directeur van het museum min of meer gedwongen te vertrekken. Ik denk dat
Vink onder druk stond. Ik vermoed dat hij zich bij het college van bestuur had
vastgelegd op targets: hoeveel moest er per afdeling worden gesaneerd. Hij
wilde laten zien dat Agriculture and Enterprise Development op orde was.”
Waarom gaf u toch toe?

“Daar kan ik niet één verklaring voor geven. Voor een deel kwam het doordat
Vink goed wist hoe je de druk op iemand moet opvoeren. In september 2001
ging ik een week naar Mali voor een project waarvoor ik persoonlijk was
benaderd en dat uitstekend binnen onze nieuwe productontwikkeling paste. Kort
na aankomst daar kreeg ik een lange mail van Vink. Hij schreef dat ik mijn
verantwoordelijkheid uit de weg ging door naar Mali te gaan in plaats van werk
te maken van die tweede ontslagronde. In die mail stond nog een aantal andere
verwijten. Die nieuwe strategie van mij was tijdverspilling, de assessments
waren duur en nutteloos - dat soort dingen. Ik voelde dat hij een dossier aan het
opbouwen was voor een eventueel ontslag. Na mijn terugkeer begon hij meteen
over die tweede ontslagronde die niet snel genoeg ging.
Ik had misschien meer tegenspel kunnen geven als niet ook in een ander opzicht
2001 heel zwaar was geweest. Anderhalf jaar eerder was bij mijn oudste zus de
spierziekte ALS geconstateerd. Het was een afschuwelijk aftakelingsproces.
Totdat ze stierf, in december, ging ik zo vaak mogelijk naar haar toe. Ik leefde in
het ritme: in het weekend bij haar en op maandag weer op kantoor, waar de sfeer
om te snijden was. Ik liep op mijn wenkbrauwen, was door mijn rug gegaan en
door de stress had ik een paar weken geen stem meer. Daar kwam nog bij dat in
oktober mijn moeder overleed.”
Waarom meldde u zich niet gewoon ziek?

“Ik ben na de dood van mijn moeder een paar dagen thuis gebleven, maar opeens
stond Vink voor mijn deur in Amsterdam. Hij zei zich grote zorgen te maken en
benadrukte dat die tweede ronde er MOEST komen. Die werd dus ook het eerste
onderwerp van gesprek toen ik weer op mijn werk kwam, de dag na de crematie
van mijn moeder. Ik heb me lang afgevraagd of hij dat moment bewust heeft
gekozen. Hij zette door. In het gesprek bleek opnieuw dat de mensen die destijds
door hem waren aangenomen een beschermde positie hadden. Ik was zo murw

gebeukt dat ik met zijn eisen akkoord ging. Ik bleef daarna met een rotgevoel
zitten. Het ontslaan van mensen is altijd zwaar. Het is helemaal moeilijk daar de
energie voor op te brengen als je er niet achter kunt staan.”
Overwoog u niet zelf ontslag te nemen?

“Nee, ik hoopte dat na deze twee ontslagrondes eindelijk een moment zou
aanbreken om vooruit te kijken. Helaas waren er veel signalen dat het helemaal
de verkeerde kant op ging. Ik zei al dat de sfeer binnen het KIT door alle
bezuinigingen om te snijden was. Er waren steeds sterkere geruchten dat nog
meer in de kosten zou worden gesneden. Ik hoorde van een collega-hoofd dat het
gerucht de ronde deed dat óf mijn collega Gezondheidszorg óf ik op termijn weg
zou moeten. Ik voelde me heel onveilig, het was alsof ik elk moment in de rug
kon worden aangevallen. Dat ondermijnde mijn zelfvertrouwen. April 2001
kwamen eindelijk harde cijfers over het gehele KIT op tafel. Extra bezuinigingen
waren onvermijdelijk. Veel afdelingen leden verlies en er werd ingeteerd op de
reserves. Op een bijeenkomst met alle medewerkers kregen we van Vink te
horen dat het vijf voor twaalf was. Het verontrustte mij dat er totaal geen visie of
strategie was waarmee we als organisatie verder konden. Ik heb op die
bijeenkomst voorgesteld daartoe een voorzet te maken. Daar wilden Vink en een
aantal collega’s niets van weten.
Toch bleef ik zelfs toen nog hoop houden dat ik het tij voor mijn afdeling kon
keren. Eind april ben ik met de afdeling twee dagen naar een conferentieoord aan
zee gegaan om de plannen voor het komende jaar te maken. We dachten dat we
onze bijdrage aan de bezuinigingen inmiddels wel hadden geleverd. Er was zelfs
een gevoel van: we gaan weer aan de slag, het wordt weer leuk! Meegesleept
door dat optimisme nam ik me voor te investeren in een betere relatie met Vink.
Als ik aan die tijd terugdenk, realiseer ik me dat het wel heel druk in mijn hoofd
was. Ik was voortdurend bezig met de toekomst van mijn medewerkers. Ik sliep
in die periode nauwelijks. Je kunt zeggen dat ik totaal uit balans was. Dat is ook
een factor die bijdroeg aan het soort crisis waarin ik raakte.”
Lukte het u de relatie met Vink te verbeteren?

“Daar kreeg ik de kans niet toe. Meteen na terugkeer riep hij mij bij zich en zei,
zonder verdere toelichting, dat hij geen vertrouwen meer in me had. Het liefst
zou hij de hele afdeling sluiten, zei hij weer. Maar ‘helaas’ had hij daarvoor op
dat moment onvoldoende steun binnen de Raad van Commissarissen. Dus
restten voor mij wat hem betrof twee mogelijkheden: mijn functie opgeven of
helemaal vertrekken. Ik was totaal flabbergasted. Het enige dat ik kon

uitbrengen, was dat hij een lousy manager was en dat mijn advocaat de zaken
verder wel met hem zou regelen. Daarna heb ik hem nooit meer gezien.
Ik heb meteen een gesprek aangevraagd met het Hoofd Personeel. Die zei dat ik
het beste rustig naar huis kon gaan en dat alles wel goed zou komen. Vink
stuurde er wel vaker mensen uit, die dan de volgende dag weer gewoon op hun
werk verschenen. Inderdaad hoorde ik korte tijd later dat Vink met me wilde
praten en dat mijn vertrek niet de bedoeling was geweest. Het Hoofd Personeel
bood aan te bemiddelen.”
Dit vinden we eerlijk gezegd onbegrijpelijk. Waar was Vink dan op uit?

“Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Misschien wilde hij me niet op die
manier kwijt. Volgens het Hoofd Personeel wilde Vink laten zien dat hij
daadkrachtig kon zijn, in de hoop dat ik zou meewerken aan zijn verdere
plannen. Maar misschien wilde hij toch van de afdeling af en was ik een sta-inde-weg. Na mijn vertrek moest mijn afdeling fuseren met de afdeling
Gezondheidszorg.”
Van bemiddeling tussen Vink en u is het nooit gekomen?

“Toen ik op 1 mei thuiskwam, kreeg ik een enorme huilbui. Daarna voelde ik
alleen maar opluchting. Daardoor wist ik dat ik nooit meer voor het KIT wilde
werken. Vergelijk het maar met een ballon waarin net zo lang lucht wordt
geblazen tot hij knapt.
Ik kon ook niet terug, ik voelde me zo verschrikkelijk moe dat ik naar de huisarts
ging. Haar diagnose luidde: zwaar overwerkt. Ik was niet ziek, zei ze, maar ik
zat wel in een heel ziekmakende situatie. Ze raadde me aan thuis te blijven om te
voorkomen dat ik helemaal in zou storten. Ik heb nooit officieel afscheid
genomen. Met mijn advocaat zijn afspraken gemaakt voor een afkoopregeling.”
Stel dat we u een recept zouden vragen waarmee je weer uit een crisis komt. Waar zou u dan
mee beginnen?

“Geen idee. Dat wekt toch de indruk dat je gewoon een, of een paar middeltjes
neemt en dan weer snel de oude bent. Dat was in mijn geval niet zo.”
Wat deed u na uw ontslag?

“Na mijn vertrek bij het KIT nam ik mij allereerst voor nóóit meer iets op het
terrein van ontwikkelingssamenwerking te doen. De volgende beslissing die ik
nam, was eerst een sabbatical year te nemen. Mijn partner Haidy drong daar op
aan. Ik merkte tijdens die sabbatical pas goed hoe diep ik was gegaan. Ik bleef
moe, hoeveel tijd ik ook nam om tot rust te komen. Ik werkte wel wat in de tuin.

Daarna kwam het project ‘huisdieren’; ik nam een hond en een kat. En ik stortte
me op mijn sociale leven. Ons grote huis in Amsterdam werd een logeerplek
voor vrienden die ik overal op de wereld had. Hoe mijn vriendin het met me
volhield, is een raadsel. Aanvankelijk was ik nooit thuis. En dan weer trof ze na
een dag hard werken, geregeld een huis vol vrienden aan die gezellig aan een
wijntje zaten.”
U dacht in dat jaar helemaal niet na over ander werk?

“In het begin zeker niet. Als onderdeel van mijn ontslagregeling had ik wel een
traject voor outplacement bedongen. Helaas had ik niets met de coach die me
begeleidde. Veel verder dan de opmerking dat ik, net als veel vrouwen, te veel
op de inhoud was gericht en dat ik moest leren meer met de flow mee te gaan,
kwam het niet. Het is jammer dat ik niet iemand trof met wie ik een beter contact
had, dan zou ik wellicht eerder mijn weg weer hebben gevonden. Ik heb wel een
paar jaar geworsteld met de vraag wat ik de rest van mijn leven wilde. Ik was
inmiddels boven de vijftig en wilde mijn leven een nieuwe richting geven.
De eerste jaren ben ik zoekende gebleven. Na mijn sabbatical begon ik, vanuit
mijn huis, met de verkoop en marketing van gezondheidsproducten. Ik wilde een
systeem opzetten om die overal in de wereld te verkopen. Na een jaar of twee
kwam ik erachter dat daar toch niet mijn passie lag. Ik heb daarna nog een
opleiding tot coach gevolgd. Dat ligt me meer. Met veel plezier heb ik jonge
ondernemers begeleid. Maar het bleek lastig daar een volledige broodwinning
van te maken. Ik ben in die jaren een paar keer benaderd voor een
managementfunctie, ook in de sector ontwikkelingssamenwerking. Dat heb ik
uiteindelijk niet gedaan. Volgens mij was dat niet meer haalbaar. Ik was bang het
niet aan te kunnen of weer volkomen door mijn werk te worden opgeslokt.”
Kreeg u na verloop van tijd niet toch heimwee naar ontwikkelingssamenwerking?

“Ik kwam er inderdaad achter dat daar mijn passie ligt. Ik ging weer aan de slag
met Ceres Consultants, nu als eenmansbedrijf, als zzp’er. In het begin was dat
lastig, omdat ik weer een netwerk moest opbouwen. Ik heb de draad weer aardig
opgepakt en doe verschillende projecten. Zo heb ik, naast wat kortlopende
opdrachten, afgelopen jaar een project opgezet binnen VluchtelingenwerkZaanstad en ik geef ondersteuning aan een van de afdelingen binnen
Buitenlandse Zaken.”
Betekent uw terugkeer dat u de crisis hebt verwerkt?

“Dan kom ik terug op wat ik eerder zei: ik kan niet zeggen dat ik weer de oude
ben geworden. Door de ervaringen met het KIT ben ik definitief veranderd. Voor

een deel ben ik daar blij om. Ik heb geen leven meer waarin ik helemaal door
mijn werk word opgeslokt. Een baan en geld verdienen zijn minder belangrijk
geworden. Gelukkig kan ik me dat veroorloven, omdat we in 2004 ons huis
hebben verkocht en op een woonboot in Oostzaan zijn gaan wonen.
Anderzijds ben ik kwetsbaarder, wat ook positieve kanten heeft. Ik voel veel
beter aan waar mijn grenzen liggen. Ik denk dat ik mezelf gemakkelijker laat
zien, ik durf meer dan vroeger op mijn emotie te varen. Die kwetsbaarheid is
soms ook lastig. Het vanzelfsprekende vertrouwen in mezelf waarmee ik bij het
KIT begon, ben ik kwijt en ook het gemak waarmee ik me vroeger doelen stelde
en eropaf ging. Ik kom uit een typisch middenstandsgezin – je moest niet zeuren
en gewoon doorgaan. Je begrijpt dat het dan lastig is te accepteren dat je minder
energie hebt. Het zal ook een kwestie van leeftijd zijn, maar de ervaringen bij het
KIT hebben zeker een rol gespeeld. Ik heb geen fut meer voor klussen waarbij ik
in zes maanden door dertien landen moet reizen. Ik heb dat geaccepteerd en
realiseer me dat er meer evenwicht in mijn leven is. Het lukt me ook beter van
de kleine dingen van het leven te genieten. Maar ik zal nooit zeggen dat ik
sterker uit deze crisis ben gekomen. Wel anders.”

Anne Stanneveld
Geboren
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De zijlijn
Nog geen 34 jaar is Elco Brinkman als hij in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur wordt. Acht jaar later is hij fractievoorzitter van het CDA. Premier en partijleider Ruud
Lubbers wijst hem in een toespraak aan als zijn opvolger. Maar het CDA lijdt in 1994 een
verpletterende verkiezingsnederlaag. Brinkman krijgt de schuld in de schoenen geschoven.
Teleurgesteld trekt hij zich terug uit de landelijke politiek.

Bent u iemand geweest die snel het voortouw neemt?

“Daar zit wel iets in. Ik zat in Dordrecht op de middelbare school. Elke dag
moest ik met een paar vriendjes met de trein. Het kwam wel eens voor dat we te
laat kwamen doordat we vertraging hadden. Dan was ik meestal degene die aan
de rector uitlegde dat we onderweg in Sliedrecht moesten uitstappen om met een
bus verder te reizen. Ik ben vijf jaar lang klassenoudste geweest, een tijdje
hoofdredacteur van de schoolkrant, allemaal van dat soort dingen. Ik bleek er
goed in te zijn dingen uit te leggen. Ik groeide daar ook steeds verder in tijdens
mijn loopbaan. Het is een van de redenen dat de vraag waarom het in 1994
tijdens de verkiezingscampagne zo slecht ging, me zo lang heeft
beziggehouden.”
Twijfelde u vooraf over de vraag of u geschikt zou zijn als leider van het CDA?

“Je vraagt je bij zo’n stap vanzelfsprekend af of je zo’n nieuwe baan aankan. Dat
deed ik al tijdens mijn loopbaan als ambtenaar op het ministerie van
Binnenlandse Zaken. Ik was nog maar net de dertig gepasseerd toen ik
plaatsvervangend secretaris-generaal op het departement werd. Een jaar later
werd ik directeur-generaal Binnenlands Bestuur. Elke baan stelt andere, nieuwe
eisen aan je. Maar het ging altijd goed. Dat gold ook voor mijn ministerschap.
Als fractievoorzitter verliep het de eerste jaren zeker niet slecht. Je denkt dan
toch: het is me bij de vorige stappen ook gelukt, dus waarom nu niet?”
Omdat het lijsttrekkerschap van de grootste partij iets heel anders is?

“Ik begreep dat het moeilijk zou worden. Maar ik liep inmiddels al flink wat

jaren mee. Ik wist hoe het politieke bedrijf werkte.”
Voelde u zich wel een echte partijpoliticus?

“In elk geval niet het type politicus dat de dingen voor de bühne roept. Ik ben
iemand die in oplossingen denkt. Dat wil niet zeggen dat ik niet zou kunnen
verwoorden waar het CDA voor staat.”
Waarvoor moeten ze u níet vragen?

“Als u een verkoper nodig heeft, zou u echt een ander moeten nemen. Ik stel de
dingen niet mooier voor dan ze zijn.”
Waarvoor kunnen ze u wél vragen?

“Ik durf van mezelf te zeggen dat ik een goede voorzitter ben. Ik voel snel aan
hoe de deelnemers in een discussie staan en ik ben er ook altijd goed in geweest
een compromis te zoeken. Besturen kan ik geloof ik ook wel.”
Waarom werd u als een geschikte opvolger van Lubbers gezien?

“Als jongste minister val je op. Ik geloof ook wel dat ik het als bewindsman in
de ogen van anderen goed deed. Dan begint een proces waarin je door
journalisten en partijgenoten als een toekomstige partijleider wordt getipt.”
Werden er ook openlijk twijfels uitgesproken?

“Als minister kreeg ik wel eens te horen dat ik te weinig compassie toonde, te
rationeel en te technocratisch was. Dat had ook te maken met de bezuinigingen
die we tijdens de eerste twee kabinetten-Lubbers moesten doorvoeren. Ik was
vooral een bestuurder. Al na mijn eerste periode als minister, in 1986, vroegen
Lubbers en Bert de Vries (toen fractievoorzitter) of ik er niet voor voelde in de
Tweede Kamer te gaan zitten. Hun idee was dat ik daar ervaring kon opdoen,
beter leerde het politieke spel te spelen. Dat was nog niet meteen met het oog op
een toekomstig lijsttrekkerschap. Het was wél duidelijk dat ze verwachtten dat ik
een leidende rol ging spelen. Ik heb nee gezegd. Toen wilde ik liever minister
blijven.”
U zei dat u geen echte partijman was. Waren er geen mensen die dat een bezwaar vonden?

“Het is waar dat ik in zekere zin een buitenbeentje was. Ik had geen lange
geschiedenis in het CDA. Ik was in mijn studententijd zelfs een tijdje lid van de
jongerenorganisatie van de VVD. Dat is me wel eens nagedragen. Aan de andere
kant ben ik wel met de christendemocratie vergroeid. Mijn vader was actief in de
ARP (een partij die is opgegaan in het CDA). Hij was namens die partij
burgemeester in Stad aan ’t Haringvliet en in Hardinxveld-Giessendam.”

Ruud Lubbers was de machtigste man van het CDA. Voelde u zich voldoende door hem
gesteund?

“Het was Ruud Lubbers zelf die in een toespraak mij als zijn toekomstige
opvolger bestempelde. Dat gebeurde in 1989, kort na de formatie van zijn laatste
kabinet. De fractie had mij net tot voorzitter gekozen. Ik was er overigens niet zo
gelukkig mee dat Lubbers dat zo plompverloren deed. Ik realiseerde me heel
goed dat alles wat ik vanaf dat moment zou zeggen en doen op een goudschaaltje
zou worden gewogen.”
Kwam die aankondiging dan als een verrassing?

“De vraag of ik het CDA zou gaan leiden, was wel aan de orde geweest in de
gesprekken die ik met onder anderen Ruud Lubbers en partijprominenten als Jan
de Koning (oud CDA-minister van Ontwikkelingssamenwerking en Sociale
Zaken) en Bert de Vries (Brinkmans voorganger als fractievoorzitter, later
minister van Sociale Zaken) voerde. Maar voor mij was het geen uitgemaakte
zaak. Nadat ik fractievoorzitter was geworden, wilde ik eerst eens zien hoe ik het
er vanaf zou brengen.”
Zou het kunnen dat Lubbers daarna spijt kreeg?

“Daar heb ik in de eerste jaren van mijn fractievoorzitterschap niets van
gemerkt. Al hield hij in gesprekken met mij soms wel een slag om de arm. Dan
sprak hij over een eventuele keuze tussen Onno Ruding, Hans van den Broek en
mij.”
Toch hadden veel mensen het gevoel dat jullie je steeds verder van elkaar verwijderden. Vooral
nadat u in 1992 in een rede op Texel kritiek uitte op het kabinet-Lubbers.

“Die rede paste binnen de natuurlijke rolverdeling tussen een fractievoorzitter en
de premier. Als fractievoorzitter moest ik duidelijk maken waar het CDA voor
stond en druk op de ketel houden. Wij vonden dat er meer moest worden
bezuinigd dan de PvdA wilde, de partij waar we een coalitie mee vormden. We
vonden ook dat de sociale zekerheid moest worden hervormd. Niet alleen
vanwege de kosten, maar ook omdat we een systeem hadden waardoor mensen
bijna werden aangemoedigd aan de kant te blijven staan. De discussies in het
kabinet sleepten zich voort. Vandaar die waarschuwing op Texel dat ‘het
speelkwartier voorbij was’.”
Zo lijkt het een beetje alsof u een toneelstuk opvoerde.

“Dat zou het geweest zijn als ik niet meende wat ik zei. Vanuit de fractie vonden
we dat te veel afstand werd genomen van het saneringsbeleid dat Lubbers de
zeven jaar daarvoor met de VVD uitvoerde. Ook het toenmalige partijbestuur

hechtte aan het doortrekken van de lijn van de jaren tachtig, omdat die
economisch inmiddels succesvol was gebleken. Met name de positie van Bert de
Vries werd niet altijd begrepen. Als fractievoorzitter steunde hij het
saneringsbeleid voluit en nu ging hij als minister van Sociale Zaken een andere
kant uit. Andersom vond vooral De Vries dat we te veel afstand namen van het
kabinet.
“Maar ik geloof niet dat je al kon spreken van een echte verwijdering. Het is niet
meer dan vanzelfsprekend dat zakelijke meningsverschillen ontstaan. Dat hoort
bij het vak. In 1992 heeft Lubbers nog eens herhaald dat hij in mij zijn opvolger
zag.”
Wanneer merkte u dan wel dat Lubbers afstand van u nam?

“Dat was in 1993.”
Toen u ruzie over de WAO kreeg?

“Ik voelde me wel enorm gepakt.”
Waarom?

“Het is moeilijk dat uit te leggen zonder die hele ingewikkelde discussie weer op
te rakelen. Kern van de zaak was dat we er met de PvdA niet uit kwamen. Van
Lubbers en De Vries kreeg ik de vrije hand om zaken met de VVD te doen. Dat
was hoog spel, want we wisten natuurlijk dat de PvdA met een kabinetscrisis zou
kunnen dreigen als we zo’n belangrijke kwestie met de oppositie regelden. Ik
vroeg van Lubbers en De Vries de garantie dat ik niet gedwongen zou worden op
de afspraken met de VVD terug te komen. ‘Nee, natuurlijk niet’, antwoordden
ze. Maar toen het zo ver was, bleek dat anders te liggen.”
Want u moest toch terugkomen op het akkoord.

“Dat verhaal is bekend. De PvdA dreigde uit het kabinet te stappen. Het kabinet
moest worden gered. Er kwam toch een compromis met de PvdA. Ik stond in
mijn hemd. Het enige alternatief was dat ik zou zeggen dat ik vasthield aan de
afspraak met de VVD. Maar dan zou ik in de pers en door de andere partijen
bijna persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor de val van het kabinet.
Bovendien zou het ongetwijfeld worden uitgelegd als een moord op mijn
‘politieke vader’ Lubbers.”
Verweet u zichzelf niet naïef te zijn geweest door te denken dat u werkelijk de vrije hand had?

“Jullie moeten goed begrijpen dat ik niet alleen namens mezelf sprak. Je had in
de fractie een sociaal-economisch blok, dat waren de Kamerleden die
woordvoerder waren op sociaal en economisch terrein. Dat hele blok zat op

dezelfde lijn. Ik kon me slecht voorstellen dat Lubbers daaraan voorbij zou gaan.
Maar ik onderschatte het enorme verschil in stijl tussen Lubbers en mij. Ik ben
iemand van ‘een en een is twee’, en dan moet je er geen anderhalf van maken. Ik
ben ook niet van de typische Nederlandse poldercultuur: eerst alles roeren en dan
doormidden delen. En het zit niet in me om, zoals Lubbers in de WAO-discussie,
ogenschijnlijk moeiteloos van de ene naar de andere positie te switchen. De
fractie had daar echt moeite mee.”
Vreesde u niet dat de overdracht van de macht een groot probleem kon worden?

“Het ging wat dat betreft niet alleen om Lubbers. Het CDA was in die jaren met
een generatiewisseling aan de top bezig. Ook Bert de Vries vertrok uit Den
Haag. In de jaren daarvoor namen, om uiteenlopende redenen, herkenbare CDAministers als Onno Ruding (Financiën), Hans van den Broek (Buitenlandse
Zaken) en Gerrit Braks (Landbouw) afscheid van de politiek. Bij het opstellen
van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer was besloten dat nogal wat
oudgedienden niet meer verkiesbaar zouden zijn. Het was begrijpelijk dat die
oude generatie er moeite mee zou hebben als we dingen anders zouden doen. Zij
botsten niet alleen met mij, maar ook met de hooggeplaatste nieuwelingen. Dat
waren, laten we zeggen, universitaire, stedelijke types. Geen mensen die van
jongs af aan voor de partij folders hadden uitgedeeld. Kinderen van hun tijd,
zogezegd. Wat ook meespeelde, is dat in het CDA geen eensgezindheid bestond
over de inhoudelijke koers. Dat bleek vooral bij het opstellen van het nieuwe
verkiezingsprogramma.”
En u werd een slachtoffer van die tegenstellingen?

“Door het verloop van de discussies kreeg ik wel het gevoel dat een soort
splitsing aan de gang was en ik als toekomstig leider toch de macht niet had. Ik
hoorde ook net iets te vaak de vraag of ik niet te hardvochtig of te rechts was.”
Wanneer bijvoorbeeld?

“Het speelde sterk bij de discussies over het nieuwe verkiezingsprogramma. Het
ging over het minimumloon, de noodzakelijke bezuinigingen en, opnieuw, de
WAO. Ik geloof zelf niet dat ik rechts in de partij stond. Van nature ben ik
iemand die juist in het midden staat en met alle partijen rekening houdt. Anders
zou ik toch niet op zo veel plekken voorzitter zijn? Maar ik wil wel een eerlijk
verhaal vertellen en ik was ervan overtuigd dat we er vanwege de lage
economische groei niet omheen konden harde maatregelen te nemen. Er is me
daarom door partijgenoten verweten dat ik in de campagne de dingen wel erg
somber voorstelde.

Vooral de discussie over de WAO staat me nog goed bij. Iedereen wist dat het
heel moeilijk zou worden alle uitkeringen te sparen. Ik stelde daarom voor in elk
geval de 65-plussers te garanderen dat hun uitkering net zo veel zou stijgen als
de gemiddelde lonen. Jongere mensen met een bijstandsuitkering zouden die
garantie niet krijgen. Ik vond dat je van hen meer kon vragen; zij hadden nog de
kans een baan te vinden. Een meerderheid van het bestuur was het niet met die
gedachte eens. Ook De Vries, de minister van Sociale Zaken, was tegen. Het zou
niet solidair zijn. De vraag was natuurlijk wel wat we moesten doen als het
economisch inderdaad ging tegenzitten. Dan moest je misschien verdedigen dat
we óók de ouderen op de nullijn zouden zetten en dat was geen populair
standpunt. De partij koos ondanks mijn waarschuwingen voor een gelijke
behandeling van alle mensen met een uitkering en een pensioen. Vervolgens
ontstond de door mij voorspelde bonje met de ouderen. Een nieuwe
ouderenpartij en de rest is bekend. Verlies!
Nog steeds blijf ik puzzelen over de vraag waarom het CDA het zo moeilijk had
met de keuze voor een stevig economisch beleid als basis voor een goed sociaal
beleid. Dat was immers altijd de leidraad van de partij geweest.”
Er was toch ook kritiek op de persoonsgerichte campagne die u wilde voeren?

“Het ging om veel meer dan dat. Ik vond bijvoorbeeld dat het CDA onvoldoende
bij de tijd was. Daarmee bedoel ik dat we nog te veel een plattelandspartij waren.
Een van de uitdagingen was ervoor te zorgen dat we ook voor de moderne, meer
stedelijke kiezer aantrekkelijker werden. Een partij als de Duitse CDU slaagde
daar beter in dan wij. Een logische consequentie was dat we in onze campagne
probeerden gebruik te maken van media waarmee we die kiezers konden
bereiken. Dus een krant als Trouw of een omroep als de NCRV werd iets minder
belangrijk in onze strategie. We zeiden ook dat je nieuwe kiezers niet bereikte
als je op bezoek ging bij een kleine afdeling in het land.”
U kon ze niet overtuigen?

“Als we er in het bestuur over spraken, ging iedereen wel akkoord. Er is een
geheel nieuwe campagnestrategie afgesproken en op papier gezet. Toch bleef de
kritiek doorzeuren. Ik bleef horen dat we het risico liepen dat we ons van onze
traditionele achterban dreigden te vervreemden. Elke keer moest ik uitleggen
waarom ik niet naar die of die bijeenkomst in het land ging, maar wel een
interview gaf aan Margriet of meewerkte aan stukken in wat je de populaire
bladen noemt. Ik was er heus ook wel voor NCRV, KRO en andere zogenaamd
trouwe achterbannen. Een ander verwijt was dat de persoon van de lijsttrekker te

centraal stond, in plaats van de partij. Dat was vreemd, want Lubbers had heel
succesvol campagne gevoerd met als slogan: laat Ruud het karwei afmaken.”
Had de onrust ook met de opiniepeilingen te maken?

“We zakten daarin wel wat weg. Maar onze positie was in 1993 bepaald niet
hopeloos. Volgens de peilingen waren we nog de grootste partij. De PvdA leek
de grootste klappen op te zullen lopen.”
Voelde u zich wel gesteund door uw eigen fractie?

“Het probleem was dat er binnen de fractie nogal wat onvrede bestond. Dat had
veel te maken met het samenstellen van de kandidatenlijst. Als fractievoorzitter
was het mijn taak de afvallers het slechte nieuws te brengen. Hoewel ik die lijst
natuurlijk niet alleen opstelde, het was in de eerste plaats partijvoorzitter Wim
van Velzen die dat deed, werd ik er toch op aangekeken. Al snel klaagden de
afvallers dat de nieuwe lijst ‘eigenlijk’ de lijst van Elco was. Je zag de eerste
scheurtjes in de loyaliteit.”
In het boek De Stranding van Marcel Metze staat dat Lubbers zijn vertrouwen in u verloor toen u
in november van dat jaar opnieuw over de WAO begon en hardere ingrepen eiste.

“Ik weet niet of dát het moment was. Misschien was er ook wel geen beslissend
moment. Ik herinner me die tijd vooral als een van grote meningsverschillen in
het kabinet. Ik was bij ik weet niet hoeveel lijmpogingen betrokken. Het was een
periode waarin ik Ruud steeds moedelozer zag worden.”
Lubbers kwam eind 1993 toch met het voorstel dat de CDA niet met één, maar met verschillende
lijsttrekkers de verkiezingen in moest gaan?

“Dat voorstel was wel het signaal om me af te vragen of er voldoende
vertrouwen was.”
Hoe motiveerde hij het voorstel?

“Lubbers zei dat hij zich zorgen maakte over de peilingen. Hij was bang dat we
de greep op de kiezers in het politieke midden zouden verliezen. Met een
gedeeld lijsttrekkerschap konden we ons profiel verbreden. Hij verwees naar een
oude traditie van de KVP. Die partij had in elke regio een andere lijsttrekker.”
Hoe reageerde u?

“Ik heb in mijn herinnering heel inhoudelijk op het voorstel van Lubbers
gereageerd, hem duidelijk gemaakt dat een gedeeld lijsttrekkerschap
onbespreekbaar was. Het zou ook een heel slecht idee zijn geweest. Dat werkt
gewoon niet in de moderne politiek met zo veel geconcentreerde mediaaandacht. Bovendien was het veel te laat om daarmee nog te komen.”

Dat klinkt wel erg onderkoeld. U moet toch woedend zijn geweest? Lubbers drong in dat gesprek
toch ook aan op het vertrek van uw woordvoerder en adviseur Frits Wester? En van
partijvoorzitter Van Velzen, die samen met u de nek had uitgestoken om de kandidatenlijst te
vernieuwen?

“Nou ja, ik heb geen behoefte na al die jaren mijn gram te halen ten opzichte van
Ruud Lubbers of wie dan ook. Voorbij is voorbij, maar leuk was het niet.”
Vreesde u niet dat u zonder zijn steun voor een hopeloze taak kwam te staan?

“Zo stond ik daar niet in. Bij mij overheerste het gevoel: dit soort beproevingen
hoort erbij als je lijsttrekker wordt. Wat wel meespeelde, was dat het voorstel
van Lubbers niet zo duidelijk was. Want hij zag me nog steeds als de
toekomstige partijleider.
Kort daarop zou ik door het CDA officieel tot lijsttrekker worden gekozen. Ik
zag natuurlijk genoeg risico’s. Ik dacht: straks treedt een nieuwe garde aan in het
CDA. Zelf was ik nog niet echt pessimistisch over onze kansen bij de
verkiezingen. We zouden waarschijnlijk wel Kamerzetels verliezen, maar we
hadden nog steeds een heel goede kans de grootste partij te worden. En als we de
tweede partij zouden worden, leek het me dat we een zeer reële kans hadden deel
uit te maken van een volgend kabinet.”
U dacht nog niet aan de mogelijkheid van een Paars kabinet?

“Dat risico onderkenden Ruud en ik wel degelijk. We kenden de onvrede over de
macht van het CDA. Bovendien beseften we dat door de ontkerkelijking
regeringsdeelname van christendemocraten minder vanzelfsprekend werd.
Alleen wisten we nog niet dat dit alles zich al in 1994 in die mate zou
manifesteren.”
Waarom lukte het u niet enige greep op de gebeurtenissen te krijgen?

“Dat is een vraag die ik mezelf heel lang ben blijven stellen. Helemaal kom je
daar nooit achter. Het is in elk geval te gemakkelijk om Lubbers de schuld te
geven. Als ik een oorzaak moet geven, kom ik toch terug op de analyse dat we
als partij niet voldoende bij de tijd waren. Een andere factor was dat niet alleen
de andere partijen, maar ook de kiezers vonden dat we te lang aan de macht
waren. Een teken aan de wand was de reactie nadat ons Kamerlid Joost van
Iersel zich de uitspraak: ‘We rule this country’ zou hebben laten ontvallen.
Achteraf bleek hij niet goed geciteerd te zijn, maar daar wilde niemand van
horen. Iedereen bleef roepen dat die uitspraak dé bevestiging was dat het CDA
een arrogante machtspartij was.
Het ging vervolgens goed mis bij de presentatie van ons verkiezingsprogramma.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelde dat de economie weinig zou groeien.
Wij stelden daarom voor de uitkeringen te bevriezen. Een verslaggeefster van het
NOS-journaal vroeg de opstellers van het programma of dit ook gold voor de
AOW’ers. Omdat besloten was geen onderscheid te maken tussen verschillende
uitkeringen, konden zij niet anders dan ‘ja’ antwoorden. De journaals en kranten
openden met: Het CDA wil de AOW bevriezen. Juist op dat moment was er veel
onrust onder ouderen. Er waren protesten tegen bezuinigingen op
bejaardenoorden en net als nu vreesden ouderen dat hun pensioenen niet veilig
waren.”
Er gebeurde dus zo ongeveer waarvoor u bij de discussies over het verkiezingsprogramma
waarschuwde.

“Helaas had ik daar weinig aan. Het bleef de weken daarna onrustig. We zakten
nu pas echt in de peilingen. Een deel van de leden kwam in opstand. In maart
van dat jaar waren er ook nog eens gemeenteraadsverkiezingen en die werden
beschouwd als generale repetitie voor de Kamerverkiezingen in mei. Overal in
het land verloor het CDA dramatisch. In de partij richtte de kritiek zich vooral op
partijvoorzitter Van Velzen. Hij zou de ongelukkige presentatie van het
verkiezingsprogramma hebben moeten voorkomen. Na de raadsverkiezingen
trad hij af.”

Lubbers bleef met voorstellen komen die erop neerkwamen dat u een stap terug moest doen.
Inclusief varianten waarin anderen dan u de kandidaatpremier voor het CDA zouden zijn. Was u
echt niet woest dat hij uw positie bleef ondermijnen, zelfs toen de campagne voor de
Kamerverkiezingen in volle gang was?

“Na al die tijd kost het me moeite me precies te herinneren wat er allemaal is
gebeurd en hoe ik me op welk moment voelde. Natuurlijk waren er momenten
dat ik kwaad was. Maar ik ben vooral iemand die bij alles wat er gebeurt in
oplossingen denkt. Ik bleef iets houden van: dit hoort erbij als je een campagne
voert.
En verder…het is niet zo dat ik begrip heb voor alles wat Lubbers deed, in het
geheel niet, maar je moet wel oog houden voor de context waarin alles gebeurde.
Na jaren de politiek te hebben beheerst, zag Lubbers alles om zich heen

desintegreren. Het ging niet goed met zijn CDA en hij was niet meer in de
positie alles naar zijn hand te zetten. Zijn kabinet leefde zo’n beetje van crisis
naar crisis. Lubbers was totaal afgemat. Kort voor het paasreces stelde hij zelfs
voor met zijn kabinet terug te treden.”
Hoe hield u het zelf vol?

“Tijdens een campagne krijg je niet eens de tijd je dat af te vragen. Er zijn
debatten, interviews, toespraken, werkbezoeken, besprekingen met je
campagneteam. Je merkt dat je incasseringsvermogen langzaam vermindert.”
Wanneer merkte u dat?

“Toen de KRO met een documentaire over het bedrijf Arscop kwam, een
beheersmaatschappij van mijn schoonfamilie, waarvan ik commissaris was. Mijn
schoonfamilie werd rechtstreeks in verband gebracht met fraude. Dat gebeurde
in een uiterst suggestieve uitzending. Van de beschuldigingen is later niets
overgebleven. Maar het had in die fase, enkele weken voor de verkiezingen, een
grote impact. Ik was zo kwaad! Je weet dat er onverwachte dingen kunnen
gebeuren. Voor de verkiezingen waren de campagneleiders van de grote partijen
naar de VS geweest. Op basis daarvan voorspelden ze dat campagnes steeds
ruwer zouden worden, ook van de kant van de pers. Ik was erop voorbereid aan
dat gevecht mee te moeten doen, al ben ik van nature niet zo’n polariseerder.
Maar dit verwachtte ik niet. Ik vind nog altijd dat je van iemands familie af moet
blijven.”
Twijfelde u niet steeds meer aan uw eigen kwaliteiten?

“Dat deed ik pas achteraf. Je bedenkt dan wat je anders had kunnen doen. En ik
realiseer me goed dat ik op televisie minder tot mijn recht kom. In Hilversum
zeggen ze: de camera houdt van je of de camera houdt niet van je. Ik weet dat de
camera niet van mij houdt. Als minister heb ik wel mediatrainingen gedaan,
maar het probleem blijft dat ik voor de camera onvoldoende ontspannen
overkom. Dat komt niet doordat ik nerveus ben. Ik ben te geconcentreerd en wil
alle argumenten die ik in mijn kop heb uitspreken. Wat niet helpt, is dat je dat op
televisie allemaal in een paar minuten moet doen. Misschien komt het doordat ik
dan het contact met het publiek mis. Als ik in een zaal moet spreken, kom ik veel
relaxter over. Het ergste vond ik de keren dat ik in Den Haag voor het NOSjournaal moest verschijnen. Je zit dan in een lege studio met alleen camera’s
voor je, zonder iemand erachter. Als de camera’s aan gaan, zie je een rood lichtje
branden. Ik kon het niet laten die lichten te volgen. De kijker zag mij dan weer
met die oogjes die veel te snel heen en weer gaan.”

Wat was voor u het dieptepunt in die periode?

“Niet die documentaire van de KRO. Veel pijnlijker is dat de mensen van wie ik
dacht dat ze dicht om me heen stonden, me lieten vallen. Dat raakte me heel
diep.”
Hoe ging dat?

“Kort voor de verkiezingen kwamen drie Tweede Kamerleden op mijn kamer
zeggen dat ze geen vertrouwen meer in me hadden vanwege de slechte peilingen
en omdat ik niet in staat was gebleken de onrust in de partij en de achterban te
bedwingen. Dat kun je als eerlijk opvatten, maar het was zó hard. En wat moet je
er op dat moment mee? Ik kon me moeilijk nog terugtrekken.”
Als u het vertelt, klinkt u alsof u er steeds alleen voor stond.

“Ik heb me wel afgevraagd of ik geen verdedigingslinie had moeten organiseren.
Dat ik een grotere groep vertrouwelingen om me heen had moeten verzamelen,
meer dan pakweg de toptien van de lijst. Ik deed dat bewust niet. Ik wilde de
hele partij vertegenwoordigen en met iedereen kunnen werken. Of dat wijsheid
was? Op de beslissende momenten was ik erg kwetsbaar. Vooral na de
verkiezingen van mei bleek dat het geval.”
Waarom wilde u na de nederlaag doorgaan?

“De vraag of je moet aftreden, gaat na zo’n verlies vanzelfsprekend door je
hoofd. Het CDA leed niet zomaar een nederlaag. We zakten van 54 naar 34
zetels. De tranen stonden me in de ogen toen ik op die derde mei het CDA in de
Haagse Pulchri-studio moest toespreken. Maar ik had het gevoel dat aftreden te
gemakkelijk was. Mijn werk was nog niet af en ik houd er niet van weg te lopen
als er problemen zijn. Dat heb ik later in mijn leven ook niet gedaan.”
Wat bedoelt u daarmee?

“Naar mijn overtuiging lag de oorzaak van de nederlaag in een complex van
factoren en zeker niet bij mij alleen. Het was zeker niet zo dat ik mijn
verantwoordelijkheid voor de nederlaag wilde ontkennen, maar ik vond dat het
CDA ook naar de onderliggende oorzaken moest durven kijken. Dat we het
contact met de kiezers hadden verloren, lag beslist niet alleen aan mijn
priemende ogen. De centrale vraag voor mij was hoe we erin konden slagen
moderne kiezers aan ons te binden en recht te doen aan onze christelijke
wortels.”
Wat raakte u het meest?

“Ik besefte meteen dat ik in de toekomst herinnerd zou worden als de man die in

1994 de grote verliezer van de verkiezingen was. Zoiets vreet aan je, ook omdat
je jezelf wel degelijk afvraagt wat je fout hebt gedaan. Ik moest meteen denken
aan het Spaarnestad-archief in Haarlem waar alle persfoto’s worden bewaard.
Als minister was ik daar eens uitgenodigd. Ik mocht ook mijn eigen mapje
inkijken. Ik realiseerde me na die nederlaag dat er bovenop dat mapje een foto
uit 1994 zou komen te liggen. Maar erger was het gevoel dat je voor veel
mensen vrijwel meteen had afgedaan.”
Hoe merkte u dat?

“Meteen na de verkiezingen schreef ik een notitie voor de fractie, waarin ik
dieper op de oorzaken van de nederlaag inging. Bij het bespreken daarvan werd
ik bij de toelichting op de notitie snel door een van de Kamerleden onderbroken.
‘Maar Elco, vroeg hij, welke conclusie trek je er nu zelf uit’? Het enige wat hij
daar mee wilde zeggen was: stap nu op!”
Er was toch een commissie die de oorzaken van de nederlaag onderzocht?

“Dat gebeurde door een commissie onder leiding van oud-minister Til
Gardeniers. Hoewel ik lijsttrekker was geweest, nog steeds fractievoorzitter was
en in de jaren daarvoor toch een niet onbelangrijke rol speelde, trokken ze niet
langer dan een half uur voor mij uit.”
U kreeg de schuld?

“Voor een groot deel wel, en niet alleen van die commissie. Dat vond ik zó
unfair.”
Wat was de aanleiding voor uw aftreden?

“Nadat de formatie zich maanden voortsleepde, vroeg de koningin aan PvdAleider Wim Kok een proeve van een regeerakkoord te schrijven. Dat was op
donderdag 11 augustus klaar. Op basis daarvan kregen de verschillende partijen
een uitnodiging om te onderhandelen. In het CDA waren nogal wat mensen
beducht voor de mogelijkheid dat we een keer niet zouden regeren. Zij vonden
dat we deze kans om toch aan de onderhandelingstafel te komen met beide
handen moesten aangrijpen en niet te moeilijk moesten doen over de inhoud. Het
leek me niet geloofwaardig onze standpunten zomaar in te leveren. Bovendien
zouden we dan opnieuw met de PvdA moeten gaan regeren en dat vond ik
ongelukkig. Die partij verloor immers óók veel. Samen verder regeren na zo’n
kolossale nederlaag straalt naar mijn gevoel wel erg uit dat je je weinig van de
uitspraak van de kiezer aantrekt.”
Dat werd niet begrepen?

“Door veel mensen in het CDA niet. Het Dagelijks Bestuur wilde dat we wél met
de PvdA gingen regeren. Lubbers en de andere bewindslieden bemoeiden zich er
op de achtergrond mee. Zelfs oud-premier Barend Biesheuvel kwam langs om
me te overtuigen. Hij zei dat ik vicepremier kon worden als ik akkoord zou gaan,
maar het ging mij niet om mijn positie, maar om de geloofwaardigheid naar de
kiezer. Het klinkt misschien erg ethisch, maar zo voel ik het nog steeds. Je hebt
de wens van de kiezer te respecteren.”
Wanneer besloot u definitief dat het genoeg was geweest?

“Nou, eerlijk gezegd viel er weinig te kiezen. De zondag daarop, op 14 augustus,
had ik een vergadering met het Dagelijks Bestuur. Daarin werd het vertrouwen in
me opgezegd. Dat gebeurde in een vergaderzaaltje in hotel Des Indes in Den
Haag. Dat was wel het pijnlijkste moment. Nog jaren was het zo dat als ik in Des
Indes moest zijn, de beelden van die bijeenkomst voorbijkwamen.”
Niemand nam het daar nog voor u op?

“Alleen Jan de Koning. Hij zei dat dit het stomste was dat het CDA kon doen.”
Nog overwogen de steun van de fractie te vragen?

“Nee, het draagvlak voor mij was te klein. Die volgende maandag heb ik in de
fractie mijn aftreden bekendgemaakt.”
Hoe voelde u zich daarna?

“Buitengewoon bescheten. Ik bleef nog een paar maanden lid van de Tweede
Kamer. Ik verhuisde naar een kleine kamer op de zolderverdieping van het
Binnenhof, boven mijn grote werkkamer waar ik als fractievoorzitter zat.
Geregeld tuurde ik naar de klok om te kijken of het al vijf uur was en ik met
goed fatsoen naar huis kon. Ik was voorzitter van de vaste Kamercommissie
Arubaanse en Antilliaanse Zaken. Maar iedereen wist dat ik niet lang in het
parlement zou blijven. Mijn grote angst was dat ik er niet meer toe zou doen,
voorgoed was afgeschreven. Ik moest vechten tegen het gevoel dat ik feitelijk
nonexistent was en irrelevant werd gevonden. Ik voelde me volkomen in de
steek gelaten.”
Zocht u hulp?

“Jullie bedoelen een therapeut of een coach? Nee, dat niet. Wat me vooral hielp,
is de steun die ik thuis voelde en ook dat ik goed in de markt bleek te liggen. De
belangrijkste vraag die ik me heb gesteld is wat voor soort werk ik wilde hebben.
Dat bleek uiteindelijk een baan in de publieke sfeer te zijn.”

Hoe kwam u daarachter?

“Door een gesprek met een ondernemer. Ik was in voor een mooie baan in het
bedrijfsleven. De ondernemer zei dat hij eigenlijk maar één vraag had en dat
alleen ik die kon beantwoorden: of ik wel zonder Den Haag zou kunnen. Dat is
ook de enige relevante vraag die me in die periode is gesteld, ook toen andere
functies aan bod kwamen. Ik heb er lang over nagedacht. Mijn conclusie was dat
ik dat wel kon, maar me veel meer thuis voelde in een baan waarin ik me in de
wereld van de politiek en het bestuur kon bewegen. Achteraf gezien heb ik veel
geluk gehad met dat ik werd gevraagd als voorzitter van Bouwend Nederland (de
vereniging van bouw- en infrastructuurbe-drijven).”
Toch kunnen we ons voorstellen dat er meer nodig is geweest om de klap van die nederlaag te
verwerken.

“Je moet niet onderschatten hoe belangrijk het is na zo’n crisis weer snel een
leuke functie te hebben. Het is veel moeilijker daar overheen te komen als je aan
de kant blijft staan. Ik werd bovendien aangesproken op iets waar mijn kracht
zit. Door mijn ervaring ben ik zeer goed thuis in de bestuurlijke wereld. Als
vertegenwoordiger van Bouwend Nederland weet ik hoe je dingen moet
aankaarten, wie je op welke manier moet benaderen. Je mag geen toneelangst
hebben en je moet af en toe geluk hebben.”
Het moet als een revanche hebben gevoeld toen De Volkskrant u in 2006 tot ‘invloedijkste
Nederlander’ uitriep?

“Nog belangrijker is dat ik in de jaren daarvoor steeds meer erkenning kreeg.
Iedereen wil immers erkenning. Ik werd steeds vaker gevraagd naast mijn werk
bij Bouwend Nederland andere dingen te doen. Dat waren functies die meer
voorstelden dan voorzitter van de speeltuinvereniging. Die ontwikkeling maakt
wel duidelijk dat het beeld van mij definitief was gekanteld. Tot dan was ik in de
beeldvorming de man die alles fout deed met het CDA. Bovendien bleken de
problemen voor het CDA na mijn vertrek niet te zijn opgelost. Het lag dus
blijkbaar niet allemaal aan mij.”
We kunnen ons desondanks voorstellen dat niet op slag alle pijn verdwenen was.

“Natuurlijk niet. Maar wat moest ik daarmee? Het leek me weinig zinvol thuis
op de bank te gaan zitten mokken. Dat zou alleen maar heel ongezellig voor mijn
vrouw Janneke zijn geweest. Ik heb er wel met vrienden over gesproken, maar ik
heb alles wat er was gebeurd zo veel mogelijk op afstand geplaatst. Al die jaren
heb ik de verleiding weerstaan iets in het openbaar over het CDA te zeggen. Pas
toen ik ziek was, ben ik gaan piekeren. Ik heb me serieus afgevraagd of de ziekte

het gevolg was van alle opgekropte woede en stress uit die periode. Ik heb daar
met een arts over gesproken. Volgens hem was er geen enkel bewijs voor een
dergelijk verband. Ik ben trouwens helemaal niet zo’n stresskip.”
Dat was een paar jaar later?

“In 1998. Het begon bij mijn amandelen. Eerst dacht ik nog dat het griep was.
De gedachte dat ik kanker kon hebben, kwam niet in me op. Ik bleek nonhodgkin (lymfeklierkanker) te hebben. Het was een vreselijke klap. Die angst
aan de zijkant te komen te staan, was helemaal terug.”
Dus de ziekte hielp niet de gebeurtenissen uit 1994 te relativeren?

“In het begin zeker niet. Achteraf denk ik wel dat de ziekte grote invloed op me
heeft gehad. In het verleden is me bijna op verwijtende toon voorgehouden dat ik
een zondagskind was. Ik vond dat wat gemakkelijk. Alsof je mensen mag
nadragen dat ze geluk en voorspoed kennen. Er zat iets van naijver in. Ik ontken
niet dat ik een heel andere kant van het leven heb leren kennen. Je gaat anders
tegen dingen aankijken. Als minister was ik verantwoordelijk voor de zorg. Het
is iets heel anders om de werking daarvan als patiënt mee te maken. Als je naast
mensen in een wachtkamer zit te piekeren, krijg je meer oog voor wat mensen in
hun dagelijks leven bezighoudt. Ik denk dat ik er als mens door ben verrijkt.
Later ging het relativeren beter, hoewel… misschien is dat niet het goede woord.
Door de ziekte zag ik om me heen allerlei mensen die ook tegen hun wil aan de
kant kwamen te staan en vervolgens vereenzaamden, zich met zelfbeklag in de
put praatten. Ik dacht: dat wil ik niet laten gebeuren. Daardoor ben ik gaan
nadenken over wat ik wél wilde. Dat lukte een stuk beter toen in 2002 opnieuw
kanker werd geconstateerd. Volgens de diagnose was het nog ernstiger, maar
toch verprutste ik minder tijd met piekeren. In die zin werken tegenslagen
louterend.
Er zijn ook andere gebeurtenissen in je leven die je helpen relativeren. Dat heeft
te maken met de levensfase waarin ik verkeer. Je maakt andere dingen mee die je
nog harder raken. Een zo’n gebeurtenis was de dood van mijn moeder en in nog
heviger mate de dood van mijn kleindochter, nu vijf jaar geleden. Het meisje
heeft maar één dag geleefd. Ik wil dat niet eens vergelijken met wat mij in 1994
is overkomen. Dat liet wel een spoor na, maar sporen spoelen weer weg. De
wond die het verlies van mijn kleindochter in het gezin van mijn zoon en
schoondochter en bij ons heeft geslagen, is blijvend.”
U denkt nooit meer aan 1994?

“Zo is het ook weer niet. Na de nederlaag van Jan-Peter Balkenende in 2010 zei
iemand dat hij net zo veel verloor als ik destijds. Daar heb ik dan wel weer even
de pest over in. ‘Waarom moet dat er weer bij gehaald worden,’denk ik dan. ‘En
het is ook nog eens niet waar!’ Maar het is geen groot trauma meer. Wat wel
helpt, is dat inmiddels heel wat anderen eenzelfde lot hebben ondergaan. Denk
maar aan Ad Melkert, Hans Dijkstal en uiteindelijk Balkenende. Achteraf gezien
was 1994 een eerste teken dat een periode van grote politieke instabiliteit was
aangebroken. Het was ook het begin van een periode waarin politici en
bestuurders steeds sneller worden afgeschreven. Kijk maar naar alle managers in
de publieke sector die sneuvelen. De omloopsnelheid is gigantisch. Is dat omdat
ze er niets van kunnen? Het wegsturen van een manager of gezagsdrager is een
soort zoenoffer voor allerhande maatschappelijke kwalen geworden.”
Heeft u nog wel eens met Lubbers gesproken over wat in 1994 allemaal is voorgevallen?

“Nauwelijks. We zijn elkaar vanzelfsprekend nog geregeld tegengekomen. Maar
wat zouden we er nog over moeten zeggen?”
Waarom wilde u in 2010 weer minister worden?

“Dat was meer een gedachte-experiment. Vanuit de bouwwereld wilden we dat
er een minister kwam die over alles ging dat met bouwen te maken heeft. De
vraag kwam op of ik dat moest worden. Ik kan niet zeggen dat het mijn grote
wens was. Het vak van minister is zo veranderd, er wordt zo veel meer van je
geëist. Als man van in de zestig moet je je afvragen of zo’n baan je ambitie is. Ik
vind het wel leuk in de publieke sector actief te zijn.”
Was de ultieme revanche dat u bij de laatste verkiezingen voor de Eerste Kamer de lijst van het
CDA aanvoerde?

“Dat was een soort thuiskomst. De eerste keer dat ik de partijleiding toesprak,
heb ik gezegd dat we samen een geschiedenis hadden en dat ik blij was dat we
daarmee nu verder gingen. Bij het uitspreken van die woorden heb ik een vette
knipoog gegeven.”
Wat hoopt u nu dat er aan het einde van uw loopbaan bovenop in het mapje in het Spaarnestadachief ligt?

“Moeilijke vraag. Ik herinner me een foto van een beeldend kunstenaar die uit
woede over mijn beleid een taart in mijn gezicht smeet. Later heeft hij dat
goedgemaakt. Gelukkig maar. Ik houd van de beeldende kunst, net als mijn
vrouw. Kunst schept een blijvender band dan de politiek. Verder zijn er talloze
foto’s bijgekomen. Ik heb inmiddels vijf kleinkinderen. Een foto met hen zou ik
leuk vinden, maar misschien zie ik toch het liefst een krantenartikel liggen met

als kop: 35 jaar in het openbare leven.”
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De bar
Michel van den Heuvel gold al jaren als een absolute toptrainer. Zijn club Bloemendaal
domineerde mede dankzij zijn gedrevenheid de hockeycompetitie. Hij leek in 2008 de
aangewezen man om het Nederlandse mannenteam te laten aansluiten bij de absolute
wereldtop. De resultaten die hij boekte, waren uitstekend. Toch werd hij in 2010 ontslagen.

Het is misschien een onbeschofte beginvraag: waar was u slecht in?

“Als hockeytrainer bedoelen jullie?”
“Nee, als bondscoach van de Nederlandse mannen.”

“In de dingen die niet direct met hockey te maken hebben. Ik was geen
netwerker. Geen type dat tijdens een groot toernooi nog graag lang aan de bar
zat. Ik vond dat ik mijn tijd beter kon besteden aan het bestuderen van de
videobeelden van het spel van de komende tegenstander. Ook een
voorbespreking van de wedstrijd met de spelers vond ik nuttiger. Dat vind ik
trouwens nog steeds.”
Bent u een type Louis van Gaal?

“Een perfectionist in elk geval.”
Het verhaal gaat dat u in 2001 als coach van Oranje Zwart voor de beslissende
kampioenswedstrijd persoonlijk het veld sproeide.

“Dat klopt. Op een nat veld rolt de bal beter en als je het spel wilt maken, zoals
wij toen, is dat cruciaal.”
“Was u daardoor een succesvolle trainer?

“Er zijn verschillende aspecten van belang. Je moet weten hoe je een ploeg
fysiek sterker maakt. Tactiek is belangrijk, dat soort dingen. Maar ik denk dat ik
vooral succes had doordat ik durfde te vertrouwen op mijn intuïtie. Ik voelde aan
wat wel en niet werkte. Ik was daarbij steeds op zoek naar manieren om mijn
spelers emotioneel te raken. Dat deed ik soms door lezingen. Ik maakte
bijvoorbeeld ook gebruik van kleuren.”

Van kleuren?

“Ik liet me inspireren door de ideeën van de psycholoog Karl Gustav Jung. Het
komt erop neer dat kleuren voor bepaalde karaktereigenschappen staan. Blauw
staat voor structuur en systeem. Rood voor agressiviteit. Groen voor sociale
energie. Geel voor extrovert. Op basis van die onderdelen ging ik dan aan de
slag met het team en de spelers. Op welke terreinen konden die zich
ontwikkelen? Welke kenmerken van de persoonlijkheden konden worden ingezet
om het team beter te maken?”
Hield u van contacten met de pers?

“Ik wist dat bestuurders van de bond dat belangrijk vonden.”
U niet?

“Ik vond het niet het leukste aspect van mijn vak, nee.”
Wilde u dan niet uitleggen waar u mee bezig was?

“Dat wilde ik natuurlijk best. Maar dan moest ik wel het idee hebben dat een
journalist echt geïnteresseerd was. Helaas kwam dat zelden voor, althans, zo
voelde ik dat. Journalisten waren in mijn ogen te negatief. Vooral de
persconferenties vond ik vreselijk.”
Was het vooraf duidelijk wat van u als hockeycoach werd verwacht?

“Voordat de bond mij aanstelde, is daarover uitgebreid gepraat. Samen
constateerden we dat we achterop waren geraakt bij de toplanden. Bovendien
was de leeftijdsopbouw van het team niet goed. Een echt topteam heeft altijd de
juiste mix van jonge en oude spelers. Een van de uitdagingen waar we voor
stonden, was op een doordachte manier jonge spelers in het team in te passen.
We werkten naar de Olympische Spelen van Londen toe, zo was de afspraak. Op
basis van de gesprekken heb ik nog een toekomstvisie op papier gezet.”
Wisten ze bij de bond goed genoeg wat voor soort coach u was?

“Ik was al wat jaren als trainer actief in de hoogste klasse van het
mannenhockey. Toen ik in 2008 begon, had ik net vier jaar de leiding over
Bloemendaal gehad, een van de grote clubs in Nederland. Ook bij de bond deed
ik ervaring op, onder andere als trainer van de selectie onder 21 jaar en als
assistent-bondscoach. Vooral Ties Kruize kende me goed. Die was als
bondsbestuurder betrokken bij mijn aanstelling. In de jaren dat hij teammanager
was, had hij me geregeld aan het werk gezien.”
U zei net ‘trainer’. Is dat hetzelfde als bondscoach?

“Dat is een interessante vraag. Want dat bleek niet zo te zijn. Als bondscoach
bleek je met veel meer dingen te maken te hebben. De contacten met de pers
hoorden daarbij. Maar ook contacten met de bond en het organiseren van het
team om je heen. En je had te maken met de organisatorische zaken bij de
voorbereiding van de grote toernooien.”
De randzaken dus?

“Jullie zeggen randzaken. Helaas bestond een groot deel van het werk van de
bondscoach uit dat soort randzaken. Misschien hebben we daar bij mijn
aanstelling wel te weinig bij stilgestaan.”
Waarom wilde u die baan?

“Binnen mijn professie is het een job die je een keer gedaan moet hebben. Het is
het hoogste dat je in het Nederlandse hockey kunt bereiken. Er lag bovendien
een uitdaging die me aansprak. De Olympische Spelen van 2008 waren voor
Nederland teleurstellend verlopen. Met de vierde plaats misten we net een
medaille en op het wereldkampioenschap daarvoor, in Duitsland, kwamen we
niet verder dan de zevende plaats.”
Wanneer kreeg u het gevoel dat er mensen bij de bond waren die aan u twijfelden als ideale
bondscoach?

“Dat manifesteerde zich naar mijn gevoel voor het eerst tijdens het Europees
kampioenschap in 2009. Dat toernooi was in Nederland en de druk was dus
groot.”
Nederland werd toch derde in dat toernooi? Dat lijkt ons niet zo’n slecht resultaat.

“Het ging ook niet om het resultaat. Maar we hadden in het toernooi wel een
mindere fase en ik had enorm last van de kritische toon waarop de pers over ons
schreef. Mensen uit het bestuur vonden dat ik daar te weinig ontspannen mee
omging. Ik zag bij hen ook een zekere teleurstelling toen het even wat minder
liep. Achteraf ben ik tot de conclusie gekomen dat ik de verwachtingen van zo’n
toernooi beter moet managen.”
Is uw functioneren tijdens dat toernooi besproken?

“Jawel. Dat gebeurde tijdens een evaluatie van het toernooi met een delegatie uit
het bestuur. Er was inderdaad kritiek op mijn optreden in de media. We spraken
daarom af dat ik een mediatraining zou volgen. Verder ging het vooral over het
selectiebeleid.”
Was daar dan ook kritiek op?

“Er is wel gesproken over het tempo van de verjonging, maar eigenlijk werden

we het snel eens dat die nu echt moest worden doorgevoerd. Na die evaluatie had
ik een goed gevoel en het bestuur denk ik ook. Het besloot, na alle kritiek in de
pers, een gebaar te maken waarmee het liet zien dat het vertrouwen in me had. Ik
had een contract dat tot eind september 2010 liep. Dat werd met een extra jaar
verlengd.”
Het lijkt ons dat uw problemen waren opgelost.

“Ik was blij met het vertrouwen dat het bestuur in me uitsprak. Maar helaas werd
op 1 oktober een nieuwe technisch directeur, Bert Bunnik, aangesteld. Voordat
hij in functie kwam, heb ik een paar keer met hem gesproken. Er was geen
enkele klik tussen ons.”
Waarom niet?

“Ik vond dat hij te weinig kennis van hockey had. Het stond me daarom tegen
dat ik aan hem moest rapporteren. Onze verhouding bleef uiterst stroef. Ik kon
het niet uitstaan als hij tijdens een training aanwezig was en dan opzichtig
aantekeningen maakte. Eén keer haalde hij het in zijn hoofd om voor een
interland foto’s van de spelers te maken, alsof hij een toerist was. Dat vond ik
ongelooflijk onprofessioneel. Misschien zat ik hem ook wel in de weg. Met het
bestuur was afgesproken dat hij pas na 2012 de volle verantwoordelijkheid voor
de nationale teams zou krijgen. Tot die tijd was het de bedoeling dat die bij de
beide bondscoaches lag. Het is misschien meer dan toeval dat ook de
bondscoach van de vrouwen in 2010 moest vertrekken.”
Heeft u niet aangedrongen op maatregelen?

“De slechte verhouding heb ik bij de bond aangekaart. Vóór het toernooi om de
Champions Trophy van 2009 in Melbourne besloot de bond een
communicatiedeskundige aan te stellen om het contact tussen ons soepeler te
laten verlopen. Maar als er geen klik is, is er geen klik. En wanneer er concrete
problemen moesten worden opgelost, dat is de taak van een technisch directeur,
gaf hij onvoldoende thuis.”
Heeft u een voorbeeld?

“Ik kon zijn steun gebruiken toen ik met het bestuur over de voorbereiding van
het toernooi om de Champions Trophy sprak. Ik wilde dat we twee weken de tijd
zouden krijgen om in Australië te kunnen acclimatiseren. Ik werd daarin door
het bestuur overruled. Het toernooi was namelijk in december en de Nederlandse
competitie was nog in volle gang. De clubs wilden hun spelers niet graag
afstaan. Het had alleen gekund als de competitie eerder zou zijn onderbroken,

maar ook dat wilden de grote clubs niet. Die kozen in de eerste plaats voor hun
eigen belang.”
Was u uiteindelijk tevreden over het verloop van het toernooi?

“O ja, absoluut. We speelden met een jong team. Ik voegde vier spelers van Jong
Oranje toe en liet een paar zeer geroutineerde spelers thuis, juist om jongere
spelers een kans te geven ervaring op te doen. Vooral met het oog op het
wereldkampioenschap dat enkele maanden later zou worden gespeeld. We
versloegen onder andere Europees kampioen Engeland en Duitsland, de nummer
twee van dat toernooi. Uiteindelijk eindigden we als vierde en dat was in die fase
van de ontwikkeling van het team een uitstekende prestatie. Vooral als je bedenkt
dat ik ook nog een paar belangrijke spelers vanwege blessures thuis moest
laten.”
Had u het gevoel dat de bond ook tevreden was?

“Zeker na de mooie winst op Engeland had ik het idee dat bij het bestuur de
twijfels over mij waren weggenomen. Na het toernooi is er een prima evaluatie
geweest - met die technisch directeur erbij. Maar ik had wel het gevoel dat we
nog steeds niet op één lijn zaten als het ging over de omgang met de pers. Ik zag
die nog steeds als ballast en kreeg er geen energie van. Wat bleef smeulen, was
een verschil in opvatting over de rol van een bondscoach.”
Over wat voor dingen ging het?

“Het ging weer over mijn verhouding met de pers en ook over mijn taken buiten
het veld. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik me op het team wilde concentreren en
niet te veel energie in andere dingen wilde steken. Er is ook gesproken over wat
je wilt uitstralen. Ik ben nu eenmaal niet het type dat roept dat we wel eventjes
wereldkampioen worden.”
Zijn er na die discussie conclusies getrokken?

“Al vóór het toernooi om de Champions Trophy paste ik samen met de bond het
begeleidingsteam aan. Ties Kruize was weer als teammanager aangesteld en Paul
van Ass werd assistent-trainer. Met het oog op het wereldkampioenschap, enkele
maanden later, sprak ik met de bond af dat zij me in mijn externe taken gingen
ondersteunen.”

U bedoelt dat ze complementair waren?

“Ties Kruize is iemand met een ruime ervaring als teammanager. En Van Ass is
een heel ander type dan ik, een man met veel bravoure. Dat sloot aan bij de
wensen van een aantal mensen binnen de bond dat we meer zelfvertrouwen
moesten uitstralen.”
Zaten jullie op één lijn als het om de speelwijze ging?

“Er was wel een verschil in visie. Kruize is meer dan ik iemand die spelers
grotere vrijheid wil geven. Hij wil een elftal agressiever naar voren laten spelen.
Hij is ook minder van de gedetailleerde voorbereiding. Van Ass hoort eveneens
tot die stroming. Mijn benadering is in hun ogen wat technocratisch.”
Was dat geen probleem?

“Dat hoefde het wat mij betreft niet te zijn. Het is juist goed dat je mensen met
verschillende visies om je heen hebt. Als je daar goed en open over discussieert,
kan een team daar uiteindelijk van profiteren. En bovendien bleef ik degene die
de eindverantwoordelijkheid voor de speelwijze droeg. De daarop volgende
maanden liep alles goed. Begin 2010 waren we met spelers en begeleiders een
paar weken voor een stage in Sevilla. We waren volledig on track voor het WK
dat in maart zou worden gehouden. Hoewel…nee, eigenlijk ging het juist de
verkeerde kant op.”
Waarom?

“Het komt erop neer dat ik te veel uit handen had gegeven. Ik kon daardoor op
belangrijke momenten onvoldoende mijn intuïtie volgen. Toen ik bijvoorbeeld
tijdens een teambespreking een spreker wilde uitnodigen, vonden Kruize en Van
Ass dat niet nodig. We kunnen de spelers toch zelf motiveren, zeiden ze. Ook
zo’n aanpak als met kleuren liet ik achterwege. Een groot deel van de
persoonlijke begeleiding lag bij Van Ass.”
Maar was het tegelijkertijd niet prettig dingen uit handen te geven? U zei zelf dat u liever niet te
veel energie in contacten met de pers en officials wilt steken.

“Mijn fout was dat ik in die contacten de regie uit handen gaf. Als dat ertoe had
geleid dat ik me echt helemaal op het hockey kon richten, was dat tot daaraan toe
geweest. Maar het tegendeel is waar.”
Hoezo het tegendeel?

“Omdat er helemaal geen dingen van mij weg werden gehouden. Zo kon Kruize
beslissen dat er tijdens het WK in India een soort persinstuif was, waar ik
helemaal geen zin in had. Ik zag er echt het nut niet van in. Kruize was ook
helemaal niet van de lijn van het bestuur op afstand houden. Dat kon je ook niet
van hem verwachten, want hij was behalve teammanager nog steeds
bondsbestuurder.”
Hoe liep het uiteindelijk mis?

“Ik denk dat één ding van grote betekenis is geweest: de veiligheidsmaatregelen
in India. Na de aanslagen in Mumbai wilden de autoriteiten geen enkel risico
nemen. Daarom werden alle ploegen tijdens het toernooi in New Delhi in één
hotel ondergebracht. Onze ploeg bleek ook nog eens op dezelfde etage te zitten
als de journalisten en bestuurders. Toen ik de eerste dag de eetzaal in liep, zag ik
bestuurders, spelers en journalisten allemaal door elkaar heen aan de ontbijttafel
zitten. Ik dacht meteen: dit wil ik niet. Maar het was te laat om een ander hotel te

boeken.”
Wat was nu precies het probleem voor u?

“Ik kan zo niet op mijn manier werken. Ik wil me tijdens een groot toernooi zo
veel mogelijk met mijn ploeg afzonderen. Ik had vanaf het begin veel last van de
sociale druk. Bijvoorbeeld om toch naar de bar te gaan. En die ene keer dat ik
dat deed, deed een bestuurder moeilijk omdat ik geen biertje wilde drinken. Ja,
dan moest ik me bijna verantwoorden dat alcohol voor mij taboe is tijdens een
toernooi. Het zat ook in terloopse opmerkingen. Als een speler in de gang liep,
kwam het nogal eens voor dat een bestuurder vroeg: waar is Michel? Ik had het
gevoel dat ze er weinig begrip voor hadden dat ik op mijn kamer bezig was met
wedstrijdanalyses.”
Maar die kritiek verstomt toch als de resultaten prima zijn?

“Dat dacht ik ook. Nederland mocht wat dat betreft tevreden zijn. De
doelstelling die ik met de bond voor het toernooi formuleerde, was een plek bij
de eerste vier. Dus objectief gezien presteerden we met de derde plaats die we
daar haalden zeer naar behoren. In de strijd om de derde plaats wonnen we met
4-3 van Engeland. Ik werd door iedereen gefeliciteerd en de avond na de
wedstrijd is er met de spelers en het bestuur feestgevierd.”
Maar?

“Ik kreeg al signalen dat het sentiment zich tegen me keerde. De relatie met de
journalisten bleef moeizaam. Elke dag ging ik volle bak met de pers, maar ik
voelde te weinig respect. Vooral met één journalist kreeg ik het geregeld aan de
stok, omdat ik werkelijk allergisch was voor de negatieve en suggestieve vragen
die hij bleef stellen.
Ik merkte dat de sfeer definitief veranderde nadat we eerder in het toernooi met
klein verschil van Zuid-Korea verloren. Ondanks die nederlaag plaatsten we ons
voor de halve finales. Toch hoorde ik net iets te vaak gemopper dat we die
wedstrijd eigenlijk hadden moeten winnen. Niet alleen van de journalisten, ook
van mensen van de bond.”
Ook van Kruize en Van Ass?

“Ik wil het graag algemeen formuleren: de samenwerking liep niet optimaal.
Daar had ik zelf een aandeel in, zeg ik nu. Maar toen vond ik dat ze te veel met
dingen bezig waren die niets met hockey te maken hadden. Zij stortten zich wel
op het sociale leven. Van de openhartige onderlinge discussie over het technische
beleid kwam niet veel terecht.”

Wat gebeurde er na de halve finales?

“Het werd me nog duidelijker dat er iets aan het gebeuren was toen we in de
halve finales met 1-0 van Australië verloren. Sommige bestuurders keken weg
als ik ze tegenkwam. Dat was zo raar….ik dacht: wat is hier aan de hand? Na het
behalen van de derde plaats bleef het gevoel hangen dat zich iets tegen me aan
het keren was. Daar veranderde het veroveren van brons weinig aan. Op
Schiphol nam ik afscheid van iedereen, en ik dacht: waar gaat dit naartoe? Thuis,
in Eindhoven, ben ik in mijn huis gaan klussen. Ik merkte dat ik heel moe was.
Dat was niet het gevolg van mijn werk op het veld, maar vanwege de stress. Ik
bleek ook kilo’s te zijn afgevallen.”
U verwachtte dus al ontslagen te worden?

“Dat kon ik me slecht voorstellen. Ik dacht: we leverden daar met het behalen
van brons een topprestatie en de spelers steunen me. Ik was daarom totaal
verbijsterd toen ik een artikel in het Eindhovens Dagblad las waarin de indruk
werd gewekt dat het voor 99 procent zeker was dat ik ontslagen zou worden. Ik
voelde me enorm verraden. Er moest naar de pers zijn gelekt. Ik vermoedde dat
een paar mensen bij de bond bezig waren op die manier de definitieve beslissing
over mijn ontslag af te dwingen.”
Heeft u niet meteen met de bond gebeld?

“Ik had even geen zin om met mensen te praten. Ik wachtte het evaluatiegesprek
af dat begin april zou worden gehouden. Zelf had ik nog wel het gevoel dat het
twee kanten op kon gaan. Maar ik kreeg een heel vervelend voorgevoel toen ik
hoorde dat het gesprek niet op het kantoor van de hockeybond plaatsvond, maar
bij de voorzitter, Jan Albers, in Den Bosch. Daar kreeg ik van Kruize en
technisch directeur Bunnik meteen te horen dat ze niet verder met me wilden.”
Wat waren hun argumenten?

“Ik denk dat het een verschil van visie over de speelwijze was. Maar ik moet
eerlijk bekennen dat het grotendeels langs me heen is gegaan wat ze allemaal
zeiden. Ik heb het gesprek uitgezeten en heb nooit meer de behoefte gehad erop
terug te komen. Later heb ik er wel eens spijt van gehad dat ik ze niet direct heb
gezegd dat ze dood konden vallen en met slaande deur ben vertrokken.”
En wat toen?

“Van de spelers kreeg ik veel mails en sms’jes, allemaal heel hartelijk. Dat deed
me goed. Maar ik zocht zelf geen contact met mensen uit de hockeywereld. Ik
heb me op het opknappen van mijn huis gestort en zocht de binnenste ring van

mijn relaties op. Ik had meer tijd voor mijn gezin, ik ging bij mijn ouders langs
die ik de laatste jaren minder had gezien en ik ben gaan hardlopen om de
agressie kwijt te raken. Toch had ik in die dagen gemakkelijk in een soort van
depressie kunnen raken.”
Waarom gebeurde dat niet?

“Het belangrijkste is dat ik al vrij snel besloot me niet te blijven wentelen in
zelfbeklag. Hoewel ik me zeer onrechtvaardig behandeld voelde, wilde ik ook
naar mezelf kijken.”
Hoe hebt u dat aangepakt?

“In de aanloop naar de Olympische Spelen van Londen organiseerde het
NOC*NSF (Nederlands Olympische Comité* Nederlandse Sportfederatie) een
MasterCoachprogramma. Met een tiental bondscoaches trokken we ons daarvoor
om de zo veel tijd drie dagen terug. Ongeveer een week na mijn ontslag, had ik
toevallig een afspraak met Peter Murphy (was ooit bondscoach bij de
volleyballers en is nu onder andere als prestatiecoach in dienst bij de Rabobank),
die het programma leidt. De bedoeling was dat we het over meer algemene
vragen op het gebied van coaching zouden hebben. Murphy kwam meteen met
de suggestie eerst eens stevig met dat ontslag aan de gang gaan. Hij heeft
vervolgens helpen zoeken naar een coach met wie ik een goede klik had. Dat
werd Rogier Offerhaus. Vooral de eerste gesprekken met hem zijn heel
belangrijk geweest. Hij hielp me mezelf vragen te stellen. Ik wilde weten hoe het
kwam dat ik het niet redde. Offerhaus vroeg me goed na te denken over de vraag
waarom ik bij Bloemendaal succesvol was geweest. Door hem werd ik me weer
bewust van wat voor mij de kern van het coachen was. Ik ben gedreven en weet
daarmee ook een team te focussen. Ik heb ook heel duidelijke opvattingen over
hoe je traint, hoe je wedstrijden voorbereidt, over de te volgen tactiek. Het is
heel belangrijk dat je die dingen als trainer, en dus als bondscoach, niet verliest.
Maar het belangrijkste is dat je bij dat alles je intuïtie niet loslaat en geen dingen
laat passeren die tegen je gevoel ingaan. Ik keerde dus terug naar mijn kern.”
Hielp het niet ook dat u al heel snel werd gevraagd bondscoach van Pakistan te worden?

“Daar heb ik inderdaad geluk mee gehad. Nog geen maand na mijn ontslag werd
ik tijdens een vakantie in Portugal door de secretaris van de Pakistaanse bond
gebeld. Mijn vrouw stond meteen helemaal achter het avontuur. Zij zag hoe
gekrenkt en ongelukkig ik was. Meteen na mijn vakantie ben ik naar Pakistan
gevlogen voor een oriënterend gesprek. Daarna ging het ongelooflijk snel. Op 6
juni had in een eerste afspraak in Islamabad, een paar weken later leidde ik de

eerste training. Ik had veel minder tijd om te piekeren.”
Zag u het meteen zitten?

“Toen ik na mijn ontslag nadacht over waar ik aan het werk wilde, antwoordde
ik voor mezelf: nou, in elk geval niet in Pakistan. De omstandigheden waaronder
je daar moet werken, zijn bizar, dat wist ik al. Het is moeilijk je als Nederlander
een voorstelling te maken van de veiligheidssituatie. Op elke grote weg zijn
roadblocks met zwaarbewapende militairen en overal zie je politie en bewakers.
Ik heb dus wel eventjes moeten nadenken. Uiteindelijk ben ik met de
Pakistaanse bond overeengekomen dat ik voor vier maanden zou tekenen. Dat
betekende dat ik voorlopig zou blijven tot en met de Asian Games in november
2010. Daarna zouden we verder zien.”
Verwachtte u daar succes?

“Eigenlijk niet. Pakistan had al heel lang niets gewonnen en de inzet was hoog.
De Asian Games zijn het op een na grootste sportevenement ter wereld en
Pakistan had ook daar twintig jaar niet meer gewonnen.”
Gingen de gesprekken met uw persoonlijke coach ondertussen gewoon door?

“Ik praat nog af en toe met Offerhaus. En ik volg ook zo goed mogelijk het
MasterCoach programma. Ik vind het belangrijk me als coach te blijven
ontwikkelen.”
We hebben wel eens gehoord dat werken voor de Pakistaanse hockeybond nog vele malen
ingewikkelder is dan voor de Nederlandse.

“Ja, ik kan daar boeken over vol schrijven! Maar de hoofdzaken blijven
dezelfde. Ik denk dat ik, door de ervaring bij het Nederlandse team en de
gesprekken over coaching, beter in staat ben dichter bij mijn eigen kern te
blijven. Ik heb veel meer een houding van: we doen het op mijn manier, of
anders niet. Om een voorbeeld te noemen: voor mijn eerste training stonden
zeker tien cameraploegen op het trainingsveld om me te interviewen. Zij hadden
de macht op het trainingsveld en beslisten waar zij wilden staan en wanneer. Ik
heb ze vriendelijk doch dringend verzocht het veld te verlaten en ze gezegd dat
ik na de training tijd voor ze had. De spelers gaan altijd voor. Die waren
verbaasd, want zoiets had nog nooit iemand gedaan. Het frappante was dat de
pers na drie uur bleek te zijn verdwenen.”
U doet nu ook met veel plezier de persconferenties?

“In het begin deed ik dat nog wel. Tot het eerste toernooi, dat waren de
Commonwealth Games. Ik zei tegen de pers dat het niet reëel was te verwachten

dat we daar wel even gingen winnen. De focus lag op de Asian Games, waar we
in een zware poule waren ingedeeld. Die boodschap viel bijzonder slecht in de
Pakistaanse pers. Ik heb met de teammanager afgesproken dat hij voortaan de
persconferenties zou doen. Toch laat ik die niet helemaal aan hem over. We
bespreken geregeld de boodschap die we willen uitdragen.”
Traint u het Pakistaanse team anders?

“Dat is bijna vanzelfsprekend. De Pakistaanse spelers hebben heel andere
kwaliteiten. Tegelijkertijd voel ik me juist weer de coach die ik was voordat ik
bij het Nederlandse team aan de slag ging. Ook bij dit team ben ik weer intensief
bezig met het ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten.”
Moet Pakistan dus geloven aan de kleurentheorie van Karl Gustav Jung?

“Ja. En dat werkt. Ik probeer de spelers op alle mogelijke manieren te raken. In
mijn eerste conferentie zei ik dat ik Pakistan in 1992 tijdens de Olympische
Spelen in Barcelona had zien spelen en erg onder de indruk was van hun
techniek en snelheid. Het leek alsof de Pakistani over het veld vlógen. Ik zei dat
het mijn doel was Pakistan weer te zien vliegen. Dat sloeg erg aan. Een dag later
stond in de kranten de kop I want to see Pakistan fly again. Ik heb dat
vervolgens tot ons motto gemaakt. Verder werk ik met beelden en symbolen.
Met de spelers hebben we foto’s gezocht die het best symboliseerden wat we
uitstralen. Het is een adelaar die in zijn poten een grote vis vastklemt. Dat staat
voor snelheid, kracht, vastberadenheid en killen.
Maar denk niet dat ik vooral met dat soort dingen bezig ben. In de paar maanden
voorbereiding voor de Asian Games hebben we enorm hard gewerkt. Gelukkig
kreeg ik met een ploeg te maken die heel graag wilde. In een paar maanden tijd
hebben we een ongelooflijke vooruitgang geboekt.”
En jullie wonnen goud op de Asian Games!

“Toch blijft dat een klein wonder. Van een land als Zuid-Korea zouden we negen
van de tien keer verliezen. In de halve finales speelden we gelijk tegen ze. De
wedstrijd werd beslist met een reeks strafballen die we nét wonnen. De ploeg
toonde een geweldige veerkracht. Zelfs na een curieuze blunder van de
scheidsrechter, waardoor we in die serie ten onrechte een tegendoelpunt kregen,
bleef het team onverstoorbaar en vastberaden.
Voor mij was het winnen van de Asian Games een prachtige revanche. En nog
wel in hetzelfde jaar dat ik was ontslagen! Het mooie was dat we als winnaars
opeens geplaatst waren voor de Olympische Spelen in Londen.”

Kun je zeggen dat met die overwinning het rouwproces ten einde was?

“Ik heb daarmee geluk gehad, want anders had het veel langer geduurd. Na die
zege wist ik weer zeker dat ik met mijn manier van werken op het absolute
topniveau succes kan hebben. Ik heb nu een houding van: als ze die werkwijze
niet accepteren of eisen dat ik veel tijd aan bijzaken moet besteden, moeten ze
een ander nemen.”
U blijft nu tot de Spelen bondscoach van Pakistan. Zou het niet de ultieme revanche zijn als u
Nederland in de finale zou verslaan?

“Ik ga niet zeggen dat Pakistan de finale haalt. En als we die halen, hoeft dat niet
per se tegen Nederland te zijn.”

Michel van den Heuvel
Geboren
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Tegen wil en dank
Met hart en ziel werkte Nelleke Geerts bij Nederland Kringloop BV. Samen met de directeur
bouwde ze aan de groei van het bedrijf. Nadat die directeur was vertrokken, vroeg het bestuur
of ze hem wilde opvolgen. Geerts aarzelde hevig, maar liet zich toch overhalen.

Is het altijd uw ambitie geweest ergens baas of manager te worden?

“Welnee. Daar ben ik echt ingerold. Ik ben begonnen als onderwijzeres op een
basisschool. Dat heb ik gedaan tot de kinderen kwamen. Omdat ik niet thuis
wilde blijven zitten, ben ik begin jaren tachtig begonnen als invalster in het
volwassenenonderwijs. Maar het werken in het onderwijs ging tegenstaan. Er
was te veel een praatcultuur ontstaan. Om een andere weg in te kunnen slaan,
heb ik begin jaren negentig een opleiding Public Relations gevolgd. Verder was
ik in mijn woonplaats Goirle actief als voorzitter van het bestuur van een
wijkcentrum en met het opzetten van een afdeling van GroenLinks. Via het
circuit van die afdeling kreeg ik een betaalde baan bij het lokale
kringloopbedrijf. In 1991 kreeg ik daar mijn eerste parttime baan. Ik ging de
publiciteit doen. Het werk sprak me meteen enorm aan.”
Waarom?

“Ik werkte met en voor mensen, kon organiseren en regelen en kreeg de kans
mijn enthousiasme over te brengen op anderen. Ik had bovendien het gevoel een
bijdrage te leveren aan de samenleving. Het idee achter het kringloopbedrijf is
dat we iets wilden doen aan een maatschappij waarin alles maar meteen wordt
weggegooid. Intern was het ook een zeer maatschappelijk betrokken bedrijf. De
meeste mensen die er werkten, deden dat met behoud van uitkering. Financieel
schoten ze er niets mee op, maar het werk gaf ze eigenwaarde en plezier. Ik
leerde een kant van de samenleving kennen die mij onbekend was. Ik ben
redelijk beschermd en in luxe opgegroeid en nu werkte ik met mensen die
halverwege de maand helemaal niets meer hadden. Zelfs geen geld om te eten.”
Hoe werd u manager?

“In 1992 kwam daar een vacature voor. Een deel van de taken vervulde ik al. We
waren destijds nog niet zo groot dat je twintig uur nodig had voor de publiciteit.
Als vanzelf nam ik allerlei andere taken op me, zoals het begeleiden van
personeel en het meedenken over het beleid. Mijn man kwam met het idee te
solliciteren. Ik zei dat ik niet wist of ik zo’n baan al aankon. Niet veel later vroeg
Rinus, de directeur, of ik interesse had. Hij wist me ervan te overtuigen dat ik
moest solliciteren. Ik begon op een contract voor 32 uur.”
Beviel die nieuwe baan?

“Uitstekend. In de beginjaren vormde ik een ideale combinatie met de directeur.
Het kwam erop neer dat hij naar buiten de eerste man was en ik ervoor zorgde
dat alles goed werd afgehandeld. Zijn grootste kracht lag in de acquisitie. Hij
was een extraverte, flamboyante figuur en kon heel goed met klanten overweg.
Als er problemen waren, wist hij de zaak recht te trekken. Ondertussen regelde
ik alles intern. Ik was de afmaker.
Het was een periode van snelle groei. In 1992 werkten dertig mensen in Goirle,
Alphen (bij Tilburg) en Riel. Dat waren er in 1998 ongeveer honderd en steeds
meer medewerkers stonden ook op onze loonlijst. We gingen aan de slag met
milieustraten (plaatsen waar burgers hun grof vuil kwijt kunnen), zamelden
papier, textiel en glas in en maakten de winkels professioneler. In 1995 maakten
we van de stichting een BV. We openden vestigingen in Breda, Gilze-Rijen,
Goirle, Oisterwijk, Oosterhout, Vught en Montfoort, van waaruit we MiddenLimburg bedienden.”
Dacht u in die periode aan de mogelijkheid directeur te worden?

“Nee hoor. Ik was heel tevreden met onze taakverdeling. Helaas merkte ik rond
1998 dat het gedrag en de ambities van de directeur veranderden.”
Wat veranderde er precies?

“Hij had heel intensief contact met een ondernemer in Hongarije. Het begon als
een zakelijk contact; die Hongaar nam veel textiel van ons af. Maar de zakelijke
relatie groeide al snel uit tot een vriendschap. Die man was in korte tijd rijk
geworden en ik merkte dat onze directeur hem daarom bewonderde en dat die
man zijn grote voorbeeld werd.
Op een dag kwam hij met het idee onze vleugels naar het buitenland uit te slaan.
De Nederlandse markt was volgens hem verzadigd. Hij wilde bedrijven in het
Oostblok overnemen. Ik zag daar niets in, omdat het me een te groot risico leek.
Bovendien paste het niet in de filosofie van ons bedrijf. We leefden van ‘de

resten van de welvaart’. Wat moesten wij dan in het Oostblok, waar die welvaart
nog ver uit het zicht lag?
Zijn gedrag veranderde, uiterlijkheden werden erg belangrijk. Op een gegeven
moment wilde hij per se een Jeep Cherokee als dienstauto. Dat heb ik
tegengehouden, omdat een dergelijke auto absoluut niet bij het imago van het
bedrijf paste. Zijn verlangen naar die auto had alles met die vriendschap met die
Hongaar te maken. Haantjesgedrag was het. Hij wilde laten zien dat hij ook iets
voorstelde.
De discussies over de overnames bleven voortduren. De Hongaarse ondernemer
nam hem mee naar bedrijven in landen als Roemenië en Oekraïne. Hij keerde
dan terug met enthousiaste verhalen over de mogelijkheden die daar lagen.
Uiteindelijk hebben we ons verschil van mening bij het bestuur ingebracht. Dat
was heel uitzonderlijk, want normaal gesproken bleef dat bestuur op afstand.”
Kreeg u steun van het bestuur?

“Nee. Mijn directeur kon heel overtuigend zijn. Bovendien wilde het bestuur
hem heel graag behouden, omdat hij voor een belangrijk deel voor het succes
van het bedrijf had gezorgd. In 1999 kreeg hij het voor elkaar dat hij naast zijn
huidige werkzaamheden een eigen bedrijf mocht beginnen waarmee hij in het
buitenland aan de slag kon. De afspraak was dat hij elke vijf weken een week op
pad mocht voor dat bedrijf. Hij argumenteerde dat hij dan nog altijd meer dan
genoeg tijd aan ons bedrijf zou kunnen besteden, hij werkte immers dag en
nacht. En ik moet zeggen: dat was zo. Thuis zat hij nooit op de bank zonder een
laptop op schoot.”
Ging u zelf akkoord?

“Het was meer een kwestie van: ik zat erbij en ik keek ernaar, maar ik was niet
gelukkig met de gekozen oplossing Het pakte ook niet goed uit. Binnen de
kortste keren raakte hij los van het Nederlandse kringloopbedrijf. Hij zat veel
meer in het buitenland dan was afgesproken en als hij hier was, merkte je dat
zijn motivatie sterk was afgenomen. Hij kon zijn ei hier niet meer kwijt, zei hij.
Alleen in het buitenland zag hij groeimogelijkheden.
Ondertussen werd hij wel volledig door ons doorbetaald. Zijn rollen als directeur
van ons en die van eigenaar van zijn eigen bedrijf begonnen bovendien
behoorlijk door elkaar te lopen. Zo werkte hij in Košice in Slowakije aan een
opdracht die hij nog voor ons bedrijf had aangenomen. Hij onderzocht er
mogelijkheden om met een door ons ontwikkeld voertuig papier, glas en textiel
in te zamelen. Dat alles maakte het geheel erg onduidelijk. Was hij nu voor ons

voor dat onderzoek in Slowakije of voor zijn eigen bedrijf?”
Was er geen moment dat u zei: zo kan het niet langer?

“Dat was in 2001. De twee jaren daarvoor waren bijzonder zwaar geweest. Het
grote probleem was dat we in de voorgaande jaren te snel waren gegroeid; we
konden het organisatorisch niet aan. We hadden niet de juiste mensen op de
juiste plaatsen zitten. Bovendien liet de directeur steeds meer steken vallen.
Gemeenten klaagden dat hij er vrijwel nooit was. In onze offertes calculeerden
wij steeds vaker met te lage kosten, waardoor opdrachten verliesgevend werden.
In die periode zaten we op het randje van een faillissement. De directeur had
nooit veel interesse in de financiële kant van het bedrijf getoond en dat was ook
bepaald niet mijn sterke punt.
Nadat we een goede boekhouder aanstelden, kwamen we erachter hoe diep we in
de problemen zaten. Op dergelijke momenten liet de directeur zich overigens
van zijn sterkste kant zien. Hij kon praten als Brugman en kreeg het voor elkaar
dat we 500.000 gulden kregen van de Stichting Doen. Maar dat deed niets af aan
mijn gevoel dat het zo niet langer kon, vooral omdat ik steeds duidelijker zag
hoe zijn belang met dat van het bedrijf verstrengeld raakte. Vooral de handel in
textiel en de zaken in Košice riepen veel vragen op. Wat zat er voor hem in en
welke voordelen hadden wij daarvan, vroeg ik me steeds af.
Daarom heb ik hem op een dag gezegd dat ik zo niet verder wilde. Toen ik over
belangenverstrengeling begon van zijn bedrijf en Nederland Kringloop BV, werd
hij erg boos en dreigde dat er koppen zouden rollen. Dat imponeerde me niet. Ik
wilde dat er einde kwam aan deze situatie, ook al zou dat ten koste gaan van
mijn eigen baan. Dus gingen we samen naar het bestuur. Gelukkig was die het
deze keer helemaal met me eens. Er is afscheid genomen van de directeur.”
Zag u zichzelf meteen als zijn opvolger?

“Helemaal niet. Ik ben van nature geen echte leider. Ik wist heel goed dat ik als
manager vooral als ‘tweede man’ tot mijn recht kwam. Maar er was geen geld en
een nieuwe directeur konden we niet betalen. Daarom vroeg het bestuur of ik het
wilde doen. Ze vonden me betrouwbaar, representatief en wisten dat ik heel goed
met de mensen in het bedrijf kon omgaan. Ik kende het bedrijf van binnen en van
buiten. Het was heel dubbel; enerzijds was ik natuurlijk trots dat ze blijkbaar zo
veel vertrouwen in me hadden, anderzijds lagen mijn ambities daar niet. Maar
het bestuur verzekerde me dat het me zo veel mogelijk zou steunen.”

Was het inderdaad moeilijk de rol van directeur op u te nemen?

“De eerste jaren niet. De mensen in het bedrijf, onze opdrachtgevers en de
besturen van de diverse kringloopbedrijven waren erg blij met mijn benoeming
en het ging heel goed. De boekhouder, die tot financieel directeur was benoemd,
en ik vormden een goed team. We werden steeds professioneler. Het aantal
mensen dat met een loonsubsidie bij ons werkte, nam verder af; we draaiden nu
goeddeels op vaste krachten. Toch was het niet alles goud dat er blonk.
Acquisitie is niet mijn sterke kant en ook niet van de financieel directeur. ‘Ik ben
geen financieel directeur,’ zei hij altijd eerlijk, ‘ik ben een boekhouder’. We
moesten alle zeilen bijzetten om het bedrijf staande te houden, de periode van
groei bleek echt voorbij. Jammer genoeg slaagden we er zelfs niet in te

consolideren.”
Waarom lukte dat niet?

“In het verleden gunden veel gemeenten ons opdrachten omdat ze achter onze
ideële doelen stonden, niet omdat we de goedkoopste waren. Maar gemeenten
werden gedwongen Europees aan te besteden. Dat betekende dat ze ons alleen
een contract konden geven als we de goedkoopste waren. Het was voor ons
onmogelijk op te boksen tegen een gigant als Van Gansewinkel. Ook de
oneerlijke concurrentie met gemeentelijke afvalverwerkers werkte negatief. In
2005 verloren we het contract in Oosterhout, in 2007 moesten onze bedrijven in
Montfoort en Vught sluiten. De kleinere bedrijven in Breda, Alphen en Gilze
waren al verdwenen als gevolg van gemeentelijke herindeling. Daarmee doemde
meteen een ander probleem op: de overhead van Nederland Kringloop BV moest
snel worden afgebouwd.”
U was op dat moment dus gewoon de verkeerde directeur?

“Ik wil niet alle schuld op me nemen. We zaten in een heel lastige positie en ik
weet niet hoe een ander het er vanaf zou hebben gebracht. Het had wel geholpen
als ik beter in acquisitie was geweest. We hadden moeten investeren in iemand
die dat aspect wel beheerste. Ik had dat door moeten zetten. Het bestuur en mijn
collega’s lieten zich hierin evenmin van hun sterkste kant zien.
Maar het klopt dat ik door deze moeilijke omstandigheden steeds meer begon te
beseffen dat ik niet voor het vak van directeur in de wieg ben gelegd. Het past
gewoon niet bij mij. Ik voelde me eenzaam in die positie, miste het dagelijkse
contact met het personeel. Als algemeen directeur moest ik tegelijkertijd leider,
strateeg, onderhandelaar en commercieel brein zijn. Dat was te veel van het
goede. In vergaderingen met mijn managementteam (MT) trok ik te weinig het
leiderschap en het initiatief naar me toe.
Er moesten harde maatregelen worden genomen en dat is voor mij niet
gemakkelijk. Ik verplaats me te veel in de positie van de ander, wat me soms
belemmert door te pakken. Het ergste was dat ik het me persoonlijk aantrok dat
ik de problemen van het bedrijf niet kon oplossen. Ik voelde me echt
superverantwoordelijk voor het personeel en had moeite met de gedachte dat
mensen door mij zonder werk zouden komen te zitten. Ik heb in die periode veel
met een coach gesproken. ‘Jij had advocaat moeten worden’, zei die op een keer,
‘want jij bent ijzersterk in het je inleven in het gevoel van andere mensen.’”
Hoe lang kon u het opbrengen directeur te blijven?

“In september 2007 kreeg ik last van langdurige, ondraaglijke hoofdpijn. Ik
schrok daar vreselijk van, want dat kende ik niet. Ik kon niet verder en moest me
ziek melden - ik was totaal op. Zeven maanden ben ik thuis geweest. In die
periode sprak ik een paar keer met de bedrijfsarts en met een arbeidspsycholoog.
Na overleg met die psycholoog wilde ik weer voorzichtig aan het werk gaan.
Wat me ontzettend teleurstelde, was de nonchalante houding van het bestuur en
het MT. Nadat ik had gezegd weer aan de slag te willen, duurde het nog ruim een
maand eer ik daarover met iemand van het bestuur kon praten.”
Ging u toch weer aan het werk?

“Eerst voor twee dagen, en in september was ik weer vier halve dagen bezig met
afgebakende taken. In oktober was er een evaluatie met het managementteam en
de psycholoog van de Arbodienst. Er was bij mijn collega’s weinig begrip voor
mijn keuze mezelf tijd te gunnen voordat ik weer als directeur aan de slag ging.
Zij konden zich niet verplaatsen in mijn situatie. Ik kreeg tegelijkertijd het
gevoel dat ik ze in de weg zat.”
Hoezo in de weg?

“Het managementteam moest als gevolg van de bezuinigingen worden
ingekrompen. Dus als ik bleef, zou iemand anders moeten verdwijnen. Ik heb
laten weten dat ik liever ergens anders aan het werk zou gaan. Ik was toen niet in
staat beter voor mezelf op te komen. Van een open dialoog was helaas geen
sprake.
Er is niet naar tussenoplossingen gezocht. Als ik bedenk hoe mijn collega’s met
me omgingen, doet dat me nog pijn. Op 22 december 2008 volgde een gesprek
waarin we overeenkwamen dat mijn arbeidsovereenkomst werd beëindigd.
Daarna hoorde ik maandenlang niets meer van het bestuur.”
Lukte het na uw vertrek de draad weer op te pakken?

“Vooral in het begin vond ik dat moeilijk. Ik was nog niet volledig hersteld en
had niks omhanden. Aan de andere kant kreeg ik wel de kans om na te denken
wat me dreef. Ik had in die tijd ook de gelegenheid mezelf rustig de vraag te
stellen wat ik in mijn leven verder nog wilde.
De belangrijkste vraag voor mij was waarom ik zo lang heb vastgehouden aan
een rol waarin ik helemaal niet gelukkig was. Waarschijnlijk is er een verband
met de gezinssituatie tijdens mijn jeugd. Ik was tien jaar toen mijn vader
overleed. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik mijn moeder moest helpen omdat
zij het zo moeilijk had. Als oudste voelde ik me verantwoordelijk voor mijn

broer en zussen. Het inleven in de emoties van anderen is er bij mij op die
manier ingebakken. Daarbij kwam nog dat mijn moeder me een moraal meegaf
van: niet zeuren, doorgaan. Dat het ook heel belangrijk is voor jezelf te kiezen,
zat gewoon niet in mijn genen.”
Dat inzicht hebt u dan toch maar mooi te danken aan dat gedwongen vertrek.

“In die zin was het een blessing in disguise. Overigens denk ik dat ook het
overlijden van mijn moeder, in 2006, belangrijk was. Het valt me sinds haar
dood gemakkelijker de problemen van anderen af en toe los te laten.”
Hebt u voor uw gevoel die periode helemaal achter u gelaten?

“Dat gaat geleidelijk. Het was een proces waarin ik voor het eerst leerde voor
mezelf te zorgen. In de periode na mijn vertrek ben ik bijvoorbeeld, heel
gedisciplineerd, een uur per dag gaan wandelen. Ik ben drie dagdelen
vrijwilligerswerk gaan doen om te onderzoeken waar ik echt energie van krijg.
Ik ben Nederlands gaan geven aan anderstaligen en geef informele zorg aan een
jong gezin dat extra ondersteuning nodig heeft. Ik heb de creatieve kant van
mezelf weer ontdekt en ben veel bezig met naald en draad. Dat geeft me
voldoening, maar ik zou nog heel graag een aantal jaren betaald werk willen
doen. Het vinden van een baan die bij me past, is me tegengevallen. Mijn leeftijd
werkt ook zeker niet mee. Maar ik heb mijn zelfvertrouwen grotendeels terug en
ik heb het gevoel dat ik door de crisis ben gelouterd. Het zou geweldig zijn als ik
de laatste jaren voor mijn pensioen voor drie of vier dagen per week aan de slag
kan. Ik laat nu veel kwaliteiten ongebruikt en dat vind ik jammer. Ik hoop dat er
nog iets moois op mijn pad komt. Maar ik wil beslist geen directeursfunctie
meer.”

Nelleke Geerts- Schellekens
Geboren
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Alles opzij
Jan Krol was al een tijdje hondsmoe. Na een feestje van een van zijn medewerkers kwam
opeens zijn hele lichaam in opstand. Het voelde alsof alle energie uit zijn lichaam was
gezogen. Die nacht werd de topman van Nimco per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.
Een fikse longontsteking, luidde de diagnose. Maar eigenlijk waren het de symptomen van een
kolossale burn-out. Het werd het begin van een zoektocht naar een nieuw evenwicht in zijn
loopbaan en zijn leven.

Het is misschien een vreemde vraag om mee te beginnen, maar wat maakte u succesvol in het
zakendoen?

“Ik denk dat het voor een groot deel wordt bepaald door wat je van huis uit
meekrijgt.”
Wat was dat?

“Voor mijn vader was plichtsbesef heel belangrijk. Hij zei altijd: als jij goed bent
voor de zaak, dan is de zaak goed voor jou. Dat betekent dat je hard moet
werken en verder alles opzij moet zetten. Hij hield ons voor dat het de enige
manier was om als familie de middelmaat te ontstijgen.”
Uw vader was toch al eigenaar van een grote schoenenfabriek?

“Mijn vader was verkoopdirecteur van Durea, een schoenenfabriek in Drunen,
maar hij wilde heel graag eigen baas worden. Dat voelde voor hem als een
mogelijkheid om aan die ‘middelmaat’ te ontkomen en een treetje hoger op de
sociale ladder te komen. Dus hij nam de gok en pakte de kans Nimco over te
nemen.”
Had hij genoeg geld om dat te doen?

“Nimco fabriceerde kinderschoenen en juist op dat gebied was veel concurrentie.
In het buitenland werden ze veel goedkoper en moderner geproduceerd. Nimco
kon daarin niet meekomen, had grote schulden en dreigde failliet te gaan. Dat
zou niet alleen grote gevolgen hebben voor de werknemers. Nimco had namelijk
een grote stikkerrijschool waar leerlingen voor alle grote schoenenfabrieken in

de omgeving werden opgeleid. Daarom is men namens de Nijmeegse
schoenenindustrie op zoek gegaan naar iemand die de fabriek wilde redden. Mijn
vader was bereid het bedrijf, inclusief alle schulden, over te nemen. Maar in ruil
daarvoor wilde hij wél alle aandelen.”
Hebt u dezelfde ambitie en hetzelfde ondernemerschap als uw vader?

“Ik denk het wel. In de beginjaren waren we met Nimco te klein om ons tot de
echte industriëlen te mogen rekenen. Ik heb me lang laten leiden door de ambitie
tot die groep te behoren. Groei van het bedrijf was daarom voor mij een must.”
Was het voor u vanzelfsprekend dat u in het bedrijf van uw vader ging werken?

“Voor mijn vader niet zozeer, maar voor mijzelf wel. Toen ik in 1971 van de hbs
kwam, stond ik werkelijk te dringen om in de zaak te komen.”
Vroeg hij daarom?

“Nee, het was helemaal mijn eigen keuze. Wat een rol speelde, is dat ik in
Nijmegen op het internaat zat, op flinke afstand van ons huis in Het Gooi. Ik was
vijftien toen mijn vader Nimco overnam. Vanaf dat moment kwam ik vaak langs
in de fabriek. Ik mocht ook geregeld met hem mee op zakenreis. Al zijn zorgen
en ellende om het hoofd boven water te houden, kreeg ik zo mee. Ik voelde het
als mijn plicht in het bedrijf te komen.”
Dan is het toch geen eigen keuze?

“Ik bedoel daarmee dat hij werkelijk op geen enkele manier druk op me
uitoefende. Hij heeft me zelfs eerst nog een half jaartje naar familie in Canada
gestuurd. Overigens betaalde hij alleen de heenreis. Voor de kosten van een
retourticket moest ik maar gaan werken, zei hij. Ja, dat was typisch mijn vader.
Toen ik terugkwam en zag dat mijn vader mijn hulp nog steeds goed kon
gebruiken, was het voor mij nog duidelijker dat ik de zaak in wilde. Bovendien
had ik inmiddels werkelijk liefde voor het schoenenvak ontwikkeld.”
Wat ging u doen?

“Ik begon in de Tooropstraat in Nijmegen, in de fabriekswinkel, eerst vooral als
verkoper. Mijn vader had die zaak kort daarvoor geopend. Met die winkel
konden we rechtstreeks aan het publiek verkopen. Dat was goed voor onze
cashflow en het stelde Nimco in staat de fabriek open te houden.”
Hoe verliep de samenwerking met uw vader?

“Ik had een goede en plezierige relatie met mijn vader. Hij was een grote,
gedreven en dominante man, iemand met een grote mond en een klein hartje. We

vulden elkaar ook goed aan, denk ik. Hij was zeer geïnteresseerd in de techniek
van het maken van schoenen. Behalve mijn liefde voor het ambachtelijke van het
schoenenvak heb ik vooral belangstelling voor de commerciële aspecten. Jullie
vroegen waar ik goed in ben. Nou, ik zie snel mogelijkheden en kansen en kan
goed met klanten omgaan.”
Werd u al snel betrokken bij belangrijke beleidsbeslissingen?

“Dat ging geleidelijk. Ik was pas begin twintig toen ik binnenkwam. Voor mijn
loopbaan is het belangrijk geweest dat we midden jaren zeventig stopten met het
zelf produceren van schoenen. Vanaf dat moment ging we outsourcen naar
andere fabrieken en ik werd daarin de verbindende schakel. Zo kreeg ik de kans
me op verschillende onderdelen te ontwikkelen. Ik bleef een rol houden in de
verkoop en tegelijkertijd was ik voor een deel verantwoordelijk voor de
productie. Ik moest voor mijn werk ook steeds vaker naar het buitenland. Vooral
na 1978, toen we de productie naar Portugal overgebrachten. In Nederland
werkten daarna nog maar dertig mensen voor Nimco. In 1979 kwam ik op het
idee veel professioneler met orthopedisch schoeisel aan de slag te gaan. Niet
alleen gingen we goede schoenen voor gehandicapten produceren, maar we
ontwikkelden in de verschillende inrichtingen en instellingen ook een heel
distributienetwerk.”
Was het vanaf het begin duidelijk dat u in de voetsporen van uw vader zou treden?

“Niet alleen ik zou dat doen. Ik heb nog twee jongere broers, Ruud en Max, die
begin jaren tachtig ook in de zaak kwamen. Toen mijn vader in 1984 op zijn
62ste terugtrad, hebben we het met ons drieën overgenomen. Ik werd algemeen
directeur. De dagelijkse leiding deelde ik met Max. Hij was meer de man achter
de schermen. Hij is financieel sterk. Dat kwam goed uit, want financiën zijn
eerlijk gezegd nooit mijn sterkste kant geweest. Ik kon me helemaal richten op
de bedrijfsvoering, het oplossen van operationele activiteiten, de man naar buiten
zijn. Doordat hij een baken van rust en stabiliteit was, kon ik mij bezighouden
met wat ik belangrijk vond.”
En dat was?

“Expansie, expansie en nog eens expansie.”
Speelde uw vader nog een rol?

“Zeker in het begin was hij nog een soort sparringpartner. Toch waren Max en ik
al snel degenen die de werkelijke beslissingen namen. Naar buiten toe bleef hij
nog wel een boegbeeld. Het knappe van mijn vader was dat hij de leiding goed

kon loslaten zonder dat hij zijn betrokkenheid verloor. Hij is zelfs tot op hoge
leeftijd de kassa blijven doen van onze fabriekswinkel in de Tooropstraat. Mijn
broer Ruud is een belangrijke rol gaan spelen in de sector orthopedische
schoenen.”
Hoe succesvol was u in uw streven naar expansie?

“We hadden vooral succes met de productie en de verkoop van orthopedische
schoenen. We zaten in die sector bovenop de ontwikkelingen. De vraag nam toe,
de markt werd een wereldmarkt. De productie digitaliseerde. Een voordeel was
dat de verkoop niet conjunctuurgevoelig was, zoals bij gewone schoenen. Ik
wilde dat we onze vleugels in dit marktsegment nog verder gingen uitslaan. Max
wilde ook de winkelpoot verder ontwikkelen. In 1989 konden we zestien winkels
overnemen van de Zaanlandse Schoenenhandel. Mijn vader stond borg voor de
financiering. Dat was echt geweldig van hem. Vanaf dat moment volgde een
periode van expansie en ontwikkeling. Tussen 1989 en 2007 hebben we
ongelooflijk hard gewerkt. Vooral voor mij was het zwaar, zeker in combinatie
met mijn privé-situatie.”
Hoe bedoelt u?

“Onze tweede dochter, Carlijn, is geestelijk en lichamelijk zwaar gehandicapt
geboren. Al vrij snel na haar geboorte, in 1978, is ze opgenomen in het Maria
Roepaan, een instelling voor gehandicapten. Ik zal niet zeggen dat het vanaf het
begin alleen maar zwaar was. Ik was erg onder de indruk van wat ze in Maria
Roepaan deden en van de kinderen die ik daar ontmoette. Ik ben altijd blij
geweest met de jaren die we met Carlijn hebben gekregen. Het lukte me positief
met de situatie rond Carlijn om te blijven gaan. Door haar ben ik met anderen
begonnen met het opzetten van kinderboerderijen die werden aangepast voor
bezoek van gehandicapte kinderen. Tijdens mijn bezoeken aan Maria Roepaan
zag ik veel kinderen de hele dag op kussens naar het plafond liggen kijken omdat
ze geen goede, aangepaste schoenen hadden. Door die ervaring kwam ik op het
idee orthopedische schoenen voor deze groep kinderen te ontwikkelen.
De hele situatie legde wel druk op mijn gezin. Mijn vrouw Christine kon veel
slechter met de situatie van Carlijn omgaan, zeker met de laatste jaren en met de
dood van onze dochter. Na het overlijden van Carlijn is mijn vrouw enkele jaren
opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek. Ze had altijd al sombere
buien, vooral in de donkere maanden van het jaar.”
En hoe ging u met Carlijns dood om?

“Eigenlijk was ik heel opgelucht. Dat klinkt misschien vreemd, maar Carlijns

leven was de laatste jaren heel moeilijk. Vanaf haar elfde was haar lichaam totaal
in rebellie gekomen. Dat had te maken met de hormonen die gingen opspelen.
Ze werd zo spastisch dat ze niet meer stil kon liggen. Je zag haar weerstand
steeds meer breken.”
Bent u na die periode weer dichter bij uw vrouw gekomen?

“Daarvoor gingen we, denk ik, te verschillend om met het leven met een zwaar
gehandicapte dochter. Bovendien waren we in de loop der jaren ook in andere
opzichten uit elkaar gegroeid. In 1992 heb ik een relatie gekregen met Rita, de
directrice van het bedrijf dat onze producten in Canada importeerde. Ik had nooit
gedacht dat me zoiets kon overkomen. Ik ben absoluut geen flirt of bartype,
maar toch gebeurde het. Christine en ik zijn in 1995 gescheiden en ik ging
samenwonen met Rita en haar zoontje Adam, die toen achttien maanden was.”
Overwoog u niet minder te werken, of in elk geval meer balans te zoeken?

“Voor mij gold nog steeds dat je hard moet werken en daarvoor alles opzij moet
zetten. In 2003 waren we uit ons oude kantoor gegroeid en zijn we met ons
hoofdkantoor verhuisd naar De Wychert, een prachtig historisch landgoed in
Berg en Dal. Het was een droom die uitkwam. Ik ging daar ook zelf wonen, want
ik wilde werk en privé gemakkelijker combineren. Mijn ouders betrokken
eveneens een huis op het landgoed. Maar door de strategische keuzes die we
maakten, moest ik veel reizen voor mijn werk.”
Welke keuzes?

“We besloten een deel van de productie naar China te verplaatsen. Zakelijk
gezien was dat een goede keuze, maar ik zat in de periode 2002-2003 bijna
constant in het vliegtuig. Eerst heen en weer naar Sjanghai en daarna naar andere
steden. En na 2003 werd het eigenlijk nog drukker.”
Hoezo?

“De orthopedische business bleef zeer belangrijk voor ons bedrijf. Het is een
mooie, innovatieve en winstgevende tak van sport. Dat betekent dat je alert moet
blijven om je positie te behouden en uit te kunnen breiden. Op dat moment
hadden we een omzet van zeventien miljoen euro met onze orthopedische
activiteiten en over de winstmarges hadden we niets te klagen. We werkten met
slechts twee distributeurs (Europa en Noord-Amerika), maar we wilden meer
grip op de verkoop krijgen en hebben daarom in 2003 besloten de verkoop zelf
te organiseren. Dat lukte prima, want al in 2004 haalden we, zonder
distributeurs, eenzelfde omzet. Het realiseren van die overgang ging niet vanzelf.

Van 2003 tot 2005 waren het echte tropenjaren. Je moet er bij zo’n reorganisatie
bovenop zitten. Of ik vloog naar de VS, of ik reed met de auto door het
Duitstalige gebied.
Achteraf kan ik zeggen dat al het werk in de periode van 2002 tot 2005 me mijn
gezondheid heeft gekost. Ik was in 2003 vijftig geworden. Ik geloof dat wij
mannen, net als vrouwen, een soort overgang hebben. Dat kunnen we niet
accepteren en zoeken dan naar compensatie. We willen een snellere auto, nog
meer presteren. Ik noem dat de flaming fifties. Je wilt nog één keer flink
vlammen omdat je denkt en hoopt dat je nog steeds die energieke vent van
weleer bent. Dus ik ging vol aan de bak. Helaas loop je dan wel het risico op te
branden.”
Waardoor realiseerde u zich dat u te hard werkte?

“Had ik me dat maar gerealiseerd. Ik wilde door! We hadden vanaf 1989
werkelijk prachtige cijfers laten zien. Maar na 2003 moesten we flink investeren
en reorganiseren om het bedrijf rendabel te houden. Ondertussen was ik in de
loop der jaren geleidelijk aan steeds meer gaan drinken. Niet excessief hoor,
maar toch meer en meer. Daardoor stond ik minder open voor signalen dat het
allemaal te veel voor me was. Het enige signaal dat ik oppikte, was dat van mijn
overgewicht – een kleine twintig kilo. Daar worstelde ik al langer mee. Elke
twee jaar ging ik daarom naar een kliniek in Zuid-Duitsland. Dan kwam ik acht
kilo lichter terug.”
Waren er niet anderen die u waarschuwden?

“Ik kan me dat niet herinneren. Dat is het enige wat ik anderen nog wel eens
verwijt. Ik ben zelf iemand die zeer rechtstreeks is en ik ben nooit bang iemand
de waarheid te zeggen.”

Was uw probleem ook niet dat u moeilijk verantwoordelijkheden uit handen kunt geven?

“Laat ik zeggen dat we bij Nimco de managementstructuur altijd heel eenvoudig
hebben gehouden. Tot een paar jaar geleden deden Max en ik alles, werkelijk
alles, zelf. Zo rond 2003 liepen we daarop stuk. Ik heb te laat ingezien dat we
mensen naast ons nodig hadden en het bedrijf dus niet meer konden leiden op de
manier die we gewend waren. Ik ben er pas echt over gaan nadenken toen ik
merkte dat ik het werk steeds minder lang volhield. Het was voor het bedrijf en
voor mij beter geweest als we het eerder hadden gedaan.”
Wanneer begonnen jullie daar uiteindelijk mee?

“In 2005 hebben we voor het eerst een verkoopdirecteur voor de winkels
aangenomen. Dat had te maken met een nieuw winkelconcept dat we

ontwikkelden. Ongeveer op dat moment begonnen we bovendien met een proces
waarin we veel minder het karakter van een familiebedrijf zouden krijgen. Niet
alleen vanwege de werkdruk overigens. Onze kinderen hebben niet de ambitie in
onze voetsporen te treden. We werkten aan een andere, meer professionele
managementstructuur, waarin managers van buiten de familie op strategische
posities moesten komen.”
Dat betekende dat u het rustiger aan kon doen?

“Niet zolang zo’n reorganisatie nog in volle gang was. We waren volop bezig
met plannen om het bedrijf op te splitsen in drie business-units. Een voor de
productie, een voor de groothandel en een voor de detailhandel. Dat maakt het
mogelijk het bedrijf in de toekomst in delen te verkopen. We namen een CFO
aan voor de top van de holding. We zochten naar directeuren voor de
verschillende business-units. Bovendien ben ik nu eenmaal iemand die zich
overal vol overgave in stort. Daardoor heb ik voor Nimco dingen voor elkaar
gekregen.”
Hard werken en verder alles opzij zetten, toch?

“Inderdaad, tot opeens de rek eruit was.”
Wanneer gebeurde dat?

“Begin 2007. Na 25 jaar keihard werken kwam mijn lichaam in opstand. Ik was
mijn leven lang niet ziek geweest en nu voelde ik me steeds grieperig. Nooit had
ik last van jetlags gehad, maar nu was ik na een intercontinentale vliegreis totaal
uitgeteld. Ik had altijd op mijn lichaam vertrouwd, nu voelde het aan als een
motor die geleidelijk zijn vermogen verloor. Ik begon, veertien jaar nadat ik was
gestopt, weer te roken. Ik had stress en tegelijkertijd voelde ik me voortdurend
moe en futloos. Toch werkte ik door. Tot ik eind november thuiskwam na een
feestje van een van de medewerkers en ik helemaal kapot was. Ik had het
verschrikkelijk benauwd en kon niet meer op mijn benen staan.
Die nacht ben ik met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen. Ik voelde
me zo ziek en moe dat ik dacht dat ik er geweest was. Ik was volledig van de
kaart. Na tien dagen mocht ik het ziekenhuis weer uit, maar dat betekende
helemaal niet dat ik er weer bovenop was. Ik kon niet meer lopen. Vanaf mijn
knieën functioneerde het gewoon niet meer. Mijn benen deden vreselijk pijn,
alsof ik daar jicht had. Ik liep verschillende doktoren af, maar die konden
nauwelijks iets voor me betekenen.”
Wat was uiteindelijk de diagnose?

“Een burn-out. Dat is natuurlijk een bulkbegrip. Het kwam erop neer dat ik
totaal uitgeput was. De arts die me behandelde, zei dat ik nog blij mocht zijn. Hij
had veel mensen in een vergelijkbare toestand behandeld en die waren zwaar
depressief geworden. Ik ben me rot geschrokken. Na dat gesprek ben ik met mijn
broer Max gaan praten. Hij raadde me dringend aan een sabbatical te nemen. Ik
kon dat accepteren, omdat er gewoon niets anders op zat. Ik wilde maar één ding
en dat was beter worden.”
Wat bent u gaan doen?

“Eerst vertrok ik voor zes weken naar een privékliniek aan de Duitse Bodensee.
Daar ben ik mentaal en fysiek voor een groot deel hersteld. Tot november 2008
zat ik in mijn buitenhuis op Bonaire en bij mijn oudste dochter in Costa Rica.
Het gezin kon pas in de zomer overkomen. Voor het eerst nam ik mijn lichaam
serieus. Ik las boeken over het verschijnsel burn-out, zoals van Eckart Tolle
(Kracht van het Nu). Het voorjaar van 2008 was ik goed bezig. Ik was
afgevallen, dronk niet meer, zwom en snorkelde veel. Het is jammer dat ik de
draad weer kwijtraakte.”
Wat gebeurde er dan?

“Toen Rita en Adam in augustus overkwamen, begon ik voor de gezelligheid
weer wat te drinken. Vanaf toen kreeg ik ten onrechte het idee dat ik beter was
en alles weer aankon. Mede daardoor ben ik eind november weer naar Nederland
teruggegaan.”
Mede daardoor?

“Het liep op dat moment minder in het bedrijf. Ik wilde mijn bijdrage leveren en
vond het erg niet op de zaak te kunnen zijn. Ik voelde een verschrikkelijke
onmacht, zo erg dat de tranen me geregeld in de ogen stonden.”
Wanneer begon u weer te werken?

“In januari 2009. Ik ging er meteen weer helemaal tegenaan. Ik kan ook niet
anders. Ik heb geen moderatie - het is alles of niks. Dat heb ik in positieve zin,
maar dus ook in negatieve. Al binnen een paar weken ging het weer helemaal
mis. Ik kreeg eerst een longontsteking, daarna ontstekingen aan de ledematen. Ik
werd immobiel, wat bij mij leidt tot nog meer drinken.
De enige oplossing was de functie van algemeen directeur overdragen aan mijn
broer. Dat vond ik niet moeilijk meer. Per slot van rekening had ik daar al
anderhalf jaar naartoe gewerkt. Ik heb het afstand nemen ook werkelijk kracht
bijgezet door mijn woning in De Wychert te verlaten en een huis in Nijmegen te

kopen. Rita was daar de drijvende kracht achter.”
Hoe reageerden de mensen in het bedrijf eigenlijk? Werd erover gesproken?

“Dat is wel een beetje een trauma van me. Tegen mij persoonlijk werd niets
gezegd, maar ik vreesde dat het wel achter mijn rug gebeurde. Dat was een extra
motivatie om de knoop door te hakken en mijn positie als algemeen directeur
definitief op te geven.”
Wat ging u doen?

“Eerlijk gezegd bleef ik heel 2009 kwakkelen. Vanuit het reguliere circuit heb ik
psychotherapie gehad en kreeg ik verschillende medicijnen voorgeschreven,
waaronder antidepressiva. Maar zowel de therapie als de medicijnen sloegen niet
goed aan. Het bleek zelfs dat mijn longaandoening niet afdoende was bestreden.
Dat kwam door een ongelukkige cocktail van de voorgeschreven medicijnen en
de antidepressiva die ik slikte. Dus ik kwakkelde dat hele jaar. Te veel drinken.
Roken. Zwakke gezondheid. In 2010 ben ik opnieuw zes weken naar een
privékliniek gegaan, het U-centre in Epen. Daar behandelen ze mensen met een
depressie, verslaving of burn-out. Ik heb daar veel groepstherapie gedaan en ik
ben aan de gang gegaan met mindfulness. Vanuit het gevoel dat je je leven in
balans moet brengen.
In de loop van 2010 begon de energie terug te komen. Maar belangrijker is dat ik
het gevoel heb dat ik echt ben veranderd. Voor mijn burnout stak ik bijvoorbeeld
nooit energie in vriendschappen. Het kon zomaar gebeuren dat ik vroeg in de
avond, terwijl het huis vol visite zat, naar bed ging. Als ik op reis ging, dacht ik
alleen aan zaken. Het idee dat ik samen met mijn vrouw kon gaan en musea kon
bezoeken, kwam niet in me op.”
Was u daardoor niet juist succesvol?

“Misschien. Maar zo’n leven wil ik niet meer leiden. Bovendien raakte ik de
laatste jaren aan de top van Nimco het gevoel van richting kwijt. Ik denk dat ik
een people-manager ben, maar toch zag ik collega’s nauwelijks meer staan. Ik
reed vol gas in een auto zonder stuur. Mijn hele definitie van succes is inmiddels
veranderd. Die zie ik nu meer in goed contact met mensen. Ambities heb ik nog
wel, maar ik ben tegelijkertijd bang dat ik volledig aan die ambities toegeef.
Want ik wil oud worden, zo lang mogelijk gezond blijven en zonder stress
kunnen leven.
Ik werk weer met veel plezier voor Nimco, zij het in een heel andere rol. Ik ben
mij bezig gaan houden met onze grote onroerend-goedportefeuille, zit in de Raad

van Advies en ben nog bij grote strategische projecten betrokken. Bovendien ben
ik nog wel eens sparringpartner voor de huidige directie. Ik mis de geur van het
leer wel, maar ik ben veel meer ontspannen.”
Het gaat dus beter met de moderatie?

“Ik realiseer me maar al te goed dat als mijn lichaam me niet al eerder in de
steek had gelaten, ik me had doodgewerkt of doodgedronken. Ik weet ook dat
mijn herstel broos is, ik ben al eens teruggevallen en weer gaan roken en
drinken. Ik zal moeten blijven waken voor de balans en dat blijft lastig. In Epen
hebben ze wel eens geopperd me te laten diagnosticeren op ADHD. Maar ja, wat
schiet ik daarmee op?”
Is het niet veelzeggend dat u in 2010 een snelle Maserati kocht?

“Oh nee, hoor. Ik beschouw dat juist als een goed teken. Het is een prachtige
auto: alleen het geluid al. Dat ik die auto kocht, is een bewijs dat ik mezelf kan
verwennen.”
En privé?

“Ik ben onlangs gescheiden van Rita. Dat is een pijnlijk proces geweest. Toen ik
haar leerde kennen, was ik erg onder de indruk van haar ambitie en haar
intelligentie. Maar ik vond bij haar thuis geen rust. Ze is iemand die altijd wil
reizen. Als ik terugkwam, voelde ik me nooit thuis. Het is misschien raar om te
zeggen, maar wat ook meespeelde is dat we Engels met elkaar spraken. Rita is
een Russische die als jong Joods meisje in haar eentje naar Canada vertrok. Ik
heb inmiddels een nieuwe partner. En met haar heb ik voor het eerst iemand bij
wie ik me helemaal op mijn gemak voel.”
U heeft nu het gevoel thuis te zijn?

“Ja, letterlijk. Ik woon weer vlak bij De Wychert, in het huis van mijn moeder.
Ze is kortgeleden gestorven. Ik wilde maar tijdelijk in haar huis wonen en was al
met een aannemer bezig over de bouw van een bungalow. Maar ik heb besloten
hier te blijven. Waarom zou ik weggaan? Het is een heel mooie, prettige woning.
De dood van mijn moeder was een moment om na te denken over de vraag wat
de betekenis van ons thuis was. De laatste weken van haar leven stonden we als
familie zo veel mogelijk om haar heen. Dat was voor mij een heel speciale
periode. We hebben veel gepraat over wat we hebben meegemaakt en over onze
vader. Dat heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Het bijzondere was dat we voor
het eerst geen moment over de zaak hebben gesproken.”

Jan Krol
Geboren
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Te kijk
De dubbeldip van Jaap van Gelder (1)
Het verhaal over Jaap van Gelder gaat niet over zomaar een crisis. Van Gelder maakte, om
het in de termen van de economische wetenschap uit te drukken, een dubbeldip door. De
eerste begon toen hij als directeur van Woonstichting De Key als gevolg van de tegenvallende
resultaten het veld moest ruimen.

Waar heeft u het meeste spijt van?

“Ik had eind 2008 moeten vertrekken bij De Key. Ik zat daar al acht jaar, twee
volle bestuursperiodes. Als algemeen directeur moet je oog hebben voor het
verzet dat tegen je kan ontstaan. Je mag er niet vanzelfsprekend van uitgaan dat
de Raad van Commissarissen en mededirecteuren je altijd blijven steunen. Als je
lang op zo’n positie zit, heb je die neiging.”
Waarom?

“Je voelt je stevig in het zadel zitten omdat je in de loop der jaren steeds meer
expertise en ervaring hebt gekregen. Ik bouwde als algemeen directeur een
enorme kennisvoorsprong op ten opzichte van de rest van de directie en de Raad
van Commissarissen. Dat proces zie je ook bij andere organisaties. Ik onderhield
meestal de contacten met partners zoals gemeenten, bouwbedrijven,
zorginstellingen en financiers. Veel projectontwikkeling had daardoor haar
oorsprong bij mij. Ik vond het fantastisch constant bezig te zijn met kansen en
groeimogelijkheden. Als de mensen om je heen dan onvoldoende tegengas
geven, kom je in de gevarenzone. Dan verlies je ongemerkt draagvlak.”
U werd een man die hard voorop gaat en niet omkijkt?

“Nu jullie het zo zeggen... Kort voor mijn vertrek waren we met de top van De
Key een paar dagen op Terschelling om over de toekomst te praten. We maakten
ook een fietstocht. Toen ik tijdens die tocht op een gegeven moment omkeek,

bleek de helft van mijn managementteam uit het zicht verdwenen. Daar hebben
we later nog over gesproken. Ik vond het vervelend van sommigen te horen dat
ze het voorval typerend vonden voor de manier waarop ik opereerde.”
Vervelend omdat het waar was?

“Nou ja, ik vond het een onrechtvaardig verwijt. Zo hard fietste ik niet en mijn
collega’s waren nota bene een stuk jonger. Bovendien is het altijd de vraag of ik
dan langzamer zou moeten fietsen of zij een trapje extra zouden moeten doen. Je
moet als directeur zorgen voor beweging, vooruitgang. Mijn grote kracht is, naar
mijn idee, dat ik strategisch kan denken. Ik weet wat ik wil en kan daar
vervolgens goed op sturen. Als anderen willen vertragen, moet je je daar niet te
snel bij neerleggen.”
U duldt wel tegenspraak?

“Oh, zeker wel. Maar ik had beter in de gaten moeten houden of ik de mensen
om me heen voldoende meenam in het proces. Dat speelde heel sterk bij de
discussie over een fusie waar we in de periode 2004-2007 mee bezig zijn
geweest. De Key zou samengaan met twee andere grote corporaties die in
Amsterdam en omgeving actief waren: Het Oosten en de AWV. Ik was daar zelf
een groot voorstander van, maar de directeuren stonden niet te trappelen. Daar
waren verschillende redenen voor. Ze vreesden onder meer dat de topman van
Het Oosten in de nieuwe structuur een te sterke positie zou krijgen. Dat ik als
bestuursvoorzitter eindverantwoordelijk zou worden, was voor hen geen
overtuigend argument om toch ja te zetten.
Bovendien was er onenigheid over de verdeling van de posities en
bevoegdheden in de nieuwe structuur. Sommigen meenden dat ze een te lichte
portefeuille kregen. Hun verzet heb ik onderschat. Ik dacht: als ze op zich
hebben laten inwerken hoe die fusie uitpakt, zullen ze geen nee zeggen. Ik
probeerde een doorbraak te forceren. Tijdens een bijeenkomst met alle
directieleden van de drie fusiepartners liep het volkomen mis. De andere
directeuren zagen nog steeds niets in de fusie en lieten me ten overstaan van
iedereen volledig vallen.”
We nemen aan dat u behoorlijk pissig was?

“De verhoudingen lagen even heel moeilijk, ja. We zijn met een bemiddelaar aan
de slag gegaan om de verhoudingen weer werkbaar te maken.”
U bent wel met dezelfde directie verder gegaan?

“Ja, maar ik wist toen al dat de komende jaren een deel van het management zou

vertrekken. Eén directeur ging al snel met pensioen. Van een ander wisten we dat
hij niet heel lang meer in functie zou blijven.”
Hoe zag u op dat moment uw eigen toekomst?

“Ik zag het nog zitten. Ik zat vol energie en vol ideeën. Ik zette mijn zinnen op
het maken en realiseren van plannen waarmee we lieten zien dat we, zij het in
een lager tempo, ook zonder fusie verder konden. Onze visie was dat je daarbij
niet alleen moet letten op de kwaliteit van de woningen zelf, maar ook op de
bijdrage die je kunt leveren aan het creëren van waardevolle wijken en een
waardevolle stad. We wilden meer doen dan alleen maar sociale huurwoningen
verhuren of laten bouwen. We keken naar de zorgvoorzieningen in zo’n wijk en
werkten samen met instellingen in die sector. Een van de mooiste
woonzorgprojecten die tijdens mijn periode zijn gerealiseerd, is Berkenstede in
Diemen, maar er zijn veel meer voorbeelden. Samen met drie partners zouden
we de Beurs van Berlage een mooie bestemming geven en we speelden een
belangrijke rol bij de planontwikkeling van De Hallen in Amsterdam Oud-West.
Dat zou een groot entertainmentcentrum worden met een poppodium, theaters,
een arthouse en een opnamestudio. Het is jammer dat dit plan niet is
doorgegaan.”
Voelde u zich in dit proces gesteund door de Raad van Commissarissen?

“Het was vooral op aandringen van de Raad van Commissarissen dat ik besloot
na twee termijnen van vier jaar toch te blijven. Ze hadden waardering voor de
manier waarop ik de draad na het mislukken van de fusie oppakte. Ze vonden dat
De Key zich in de acht jaar dat ik directeur was geweest, had bewezen als een
vernieuwende en toch sociale corporatie. Een discussie over een nieuwe
bedrijfsfilosofie, die op mijn initiatief met zo veel mogelijk medewerkers werd
gevoerd, was net afgerond. Ik kondigde aan dat die filosofie moest worden
vertaald in een actieplan. Daarmee begonnen helaas de nieuwe problemen.”
Waren ze bang dat u weer te snel ging?

“Mijn directeuren waren in elk geval heel aarzelend. Niet over de filosofie, maar
ze wilden weten wat het concreet ging betekenen. Dat was de reden dat we met
ons allen naar Terschelling zijn gegaan. Ik heb daar een toekomstscenario
geschetst. Ik heb voorgerekend dat we in staat waren vooral op eigen kracht in
vijf jaar tijd te verdubbelen in omzet, balanstotaal en medewerkers. Het was een
schets, absoluut geen uitgewerkt plan. Ik wilde alleen laten zien dat het
financieel mogelijk was.”

Ze vonden uw plannen iets te bedreigend?

“Dat is een understatement. Alleen de financieel directeur ging een stukje met
mij mee. Ik heb onderstreept dat het slechts een theoretisch scenario was en
alleen wilde laten zien dat onze financiële positie ruimte bood voor sterke groei.
Ik wist dat die voor onze organisatie in de praktijk onhaalbaar was en dat zei ik
ook. Maar dat kwam niet over. Ze vonden me veel te ambitieus en vreesden dat
ik niet was te stoppen. Ik heb na die dagen op Terschelling geprobeerd dat
misverstand uit de weg te ruimen. Ik verzekerde nog eens dat er geen uitgewerkt
plan lag. Het waren niet meer dan een paar aantekeningen op de achterkant van
een sigarendoos.”
Maar het vertrouwen keerde dus niet terug.

“Dat had ook te maken met de stemming in de Raad van Commissarissen. Naar
aanleiding van de discussie met de directie begonnen enkele commissarissen, die
toch al vonden dat we minder ambitieus moesten zijn, zich te roeren. Bovendien
kondigden zich meer wisselingen in de directie aan. De reactie van sommige
commissarissen was dat ze de omloopsnelheid op directieniveau érg hoog
vonden. Omdat na het afketsen van de fusie in 2007 besloten was het een tijdje
rustig aan te doen, was een deel van de Raad van Commissarissen enigszins
geïrriteerd toen ik in 2008 toch aanstuurde op de overname van een kleine
woningbouwcorporatie in Zandvoort. Ze hadden zich daarbij neergelegd, maar
nu hoorden ze dat we overwogen in gesprek te gaan met andere corporaties.
Voor hen vielen dus wat lijntjes samen: hij is te ambitieus, wil alweer fuseren en
hij heeft opnieuw problemen met zijn directeuren.”
De meerderheid steunde u toch?

“Achteraf denk ik dat ik me had moeten afvragen hoe stevig mijn steun was.
Binnen de Raad van Commissarissen waren er flinke meningsverschillen. Een
grote minderheid vond dat je als woningbouwcorporatie vooral met sociale
woningbouw bezig moest zijn, omdat daar de kerntaak lag. Ik was het daar niet
mee eens. De tijd dat een corporatie er alleen voor moest zorgen dat haar
woningen schoon, heel en veilig waren, was voorbij. Een corporatie was nu ook
medeverantwoordelijk voor de woonomgeving, voor de wijk, voor de stad. Elke
keer als ik met voorstellen kwam die te maken hadden met onze bredere
maatschappelijke functie of voorstellen deed ons op de markt van de koophuizen
te manifesteren, waren er mensen die op de rem gingen staan. Ook fusies waren
omstreden. Ik had me moeten realiseren dat de balans plotseling kon omslaan,
bijvoorbeeld wanneer een lid van de raad van commissarissen zou worden

benoemd dat een behoudende koers wil varen. Misschien had ik me ook meer
bewust moeten zijn van de veranderende tijdgeest.”
De tijdgeest?

“We leven in een tijd waarin erg veel aandacht is voor de kwaliteit van toezicht.
Dat leidt er soms toe dat toezichthouders doorschieten en dat niet meer wordt
bestuurd op basis van vertrouwen, maar van wantrouwen. Raden van
Commissarissen volgden vroeger een directie alleen op hoofdlijnen, nu zitten ze
er veel dichter op. Daar kwam bij dat de opvattingen over wat een
woningbouwcorporatie moet doen, bezig waren te veranderen. Het is nog niet zo
lang geleden dat politici de corporaties verweten dat ze hun geld oppotten. Ze
riepen ons op te investeren in maatschappelijk nuttige doelen als het leefbaar
maken van stadswijken. Opeens veranderde de boodschap en werden we weer
primair verhuurder van sociale huurwoningen. De tijd om risico’s te nemen was
voorbij.”
Had de verminderde steun in de Raad van Commissarissen niet vooral te maken met de
slechtere financiële situatie? In 2009 werd duidelijk dat meer dan honderd miljoen euro moest
worden afgeboekt op het vermogen van De Key.

“Ik wil dat wel nuanceren. Afboeken op je vermogen betekent niet meer en niet
minder dan dat je een lagere schatting maakt van de waarde van je bezittingen.
Er waren corporaties die op vergelijkbare bezittingen veel minder of zelfs
helemaal niet hebben afgeboekt. Daar komt bij dat we het jaar daarvoor een
nieuwe financieel directeur hadden benoemd. Nieuwe mensen in je organisatie
hebben de neiging de situatie die zij aantreffen somber voor te stellen, dan kan
het later alleen maar meevallen. Zo zijn er meer factoren die een rol hebben
gespeeld.
Daarmee ontken ik niet dat onze winstgevendheid dat jaar was weggeslagen. Dat
gold voor vrijwel de hele woningbouwsector en had vooral te maken met de
recessie en alle gevolgen daarvan voor de huizenmarkt. Maar De Key was, en is,
ondanks die teruglopende resultaten financieel gezond. Banken en financiers
bleven graag onze plannen financieren.
Het is waar dat je als directeur van een woningbouworganisatie in zo’n situatie
minder speelruimte hebt. Er is dan een neiging op safe te spelen. De mensen die
al jaren vonden dat we geen al te gekke dingen moesten doen, kregen de wind in
de zeilen. De afboekingen waren voor hen het bewijs dat we te veel risico
hadden genomen en dat het maar eens afgelopen moest zijn met plannen als die
voor de Beurs van Berlage en De Hallen. Terwijl ik vond dat we juist moesten

blijven investeren in de kwaliteit van de stad. Ik heb ze precies voorgerekend dat
we dat konden doen zonder te grote financiële risico’s te nemen. Projecten als
De Hallen werden grotendeels door anderen gefinancierd en gingen dus niet ten
koste van de sociale woningbouw. Bovendien was er binnen het project De
Hallen ook plaats voor woningbouw.”
Wanneer dacht u: ai, dit loopt verkeerd voor me af?

“In het voorjaar van 2009 begon ik me bij de Raad van Commissarissen steeds
ongemakkelijker te voelen. Voordat ik die zomer op vakantie ging, zei ik tegen
mijn vrouw dat ik bij terugkomst toch eens om mij heen zou gaan kijken. Ik
voelde steeds maar weerstand tegen leuke nieuwe initiatieven en besluiten
werden telkens op de lange baan geschoven. Wat ook een rol speelde, was dat ik
in samenspraak met de nieuwe directeur Projectontwikkeling en de directeur
Financiën een aantal belangrijke projecten eens goed door externen tegen het
licht wilde laten houden. Het Instituut Financieel Onderzoek en KPMG hebben
we gevraagd enkele projecten te evalueren op risico’s, rendementen en juiste
procedurele afhandeling. De eerste conceptrapporten waren na de zomer, vlak
voor de volgende bijeenkomst van de Raad van Commissarissen, klaar en de
toon was behoorlijk kritisch. Ik ontken ook niet dat we met tegenvallers te
maken hadden. Na het lezen van die rapporten realiseerde ik me dat dit me de
kop kon kosten. Ik besloot niet te gaan knokken en heb de voorzitter van de
Raad van Commissarissen in een vooroverleg aangegeven dat wanneer ze mijn
vertrek zouden eisen, ik mij niet zou verzetten.
Op 23 september was er een vergadering van de Raad van Commissarissen. Mijn
collega-directeuren gaven een presentatie over de stand van zaken van een aantal
projecten. We moesten vanwege de recessie flink afboeken; we waren in
sommige gevallen te optimistisch geweest. Er is ook stilgestaan bij de gevolgde
procedures. Niet dat we onze eigen strenge regels aan onze laars lapten, maar om
doortastend en voorspoedig te werk kunnen gaan, kozen we er bij De Key soms
voor de procedures wat losjes toe te passen.
Na de presentatie vroegen ze ons de vergadering te verlaten. We moesten een
paar uur wachten voordat we werden teruggeroepen. Ze waren toch wel erg
geschrokken en vonden dat dit gevolgen moest hebben voor mijn positie. Ik was
teleurgesteld en boos omdat ze al lange tijd niet meer echt wilden luisteren en
mijn kwaliteiten als crisismanager niet wilden erkennen. Maar ik wilde
professioneel blijven en heb op een rustige manier met hen over mijn vertrek
gesproken. We hebben er nog even over gediscussieerd hoe we het naar buiten

toe zouden formuleren. Werd ik ontslagen of was het zo dat ik zelf ontslag nam?
Dan kom je vaak uit op iets als: in wederzijds overleg hebben we besloten
afscheid van elkaar te nemen.”
Kwam u er goed uit met De Key?

“Het is natuurlijk helemaal niet leuk na bijna tien jaar te moeten vertrekken.
Vooral omdat daarmee naar buiten toe de indruk wordt gewekt dat de slechte
resultaten louter door mij zouden zijn veroorzaakt. Maar zakelijk gezien
kwamen we er zonder veel problemen uit. Op 18 november droeg ik mijn taken
over aan een interim-directeur. Per 1 januari 2010 zou ik officieel afscheid
nemen als directeur. Daarna zou ik nog maximaal één jaar op de loonlijst blijven
staan. In die periode kon ik op zoek naar een andere baan of een eigen
adviesbureau opzetten. Ik verwachtte snel weer aan de slag te kunnen. In dat
geval zou de regeling voordelig voor De Key hebben uitgepakt. Normaal
gesproken ben je, als je een directeur na tien jaar ontslaat, al snel een bedrag
kwijt dat neerkomt op anderhalf maal je jaarsalaris. In december was er een
afscheidsreceptie. Ik wilde me daarna zo snel mogelijk over de teleurstelling
heen zetten. Bovendien was de laatste periode zó moeizaam geweest dat ik me
na mijn vertrek in zekere zin opgelucht voelde.”
Was u niet bang dat het verhaal over de tegenvallende resultaten u bij het zoeken van een
nieuwe baan zou achtervolgen?

“De meeste mensen in mijn sector zouden daar wel doorheen kijken. Zoals ik al
zei was De Key bepaald niet de enige woningcorporatie die op de waarde van
haar bezittingen moest afschrijven. Ik kon de buitenwereld bovendien goed
uitleggen dat ik vanwege een inhoudelijk verschil van mening was vertrokken;
dat ik me niet kon vinden in de wens van de Raad van Commissarissen vooral
een consoliderende koers te varen. Ik rekende daarbij op de naam die ik bij De
Key had opgebouwd en op mijn netwerk. Overigens fantaseerde ik ook wel eens
over een baan in een heel andere sector. Als bestuurder in de volksgezondheid
bijvoorbeeld.
Na mijn vertrek bij De Key ben ik eerst op vakantie gegaan. Daarna wilde ik vol
goede moed gaan solliciteren. Er liepen trouwens al wat gesprekken. Nog niet
voor een grote baan, maar wel voor leuke klussen. Het wachten was op het
moment dat ik alles met De Key zou afronden door finale kwijting. Dat is een
formele term die inhoudt dat je wederzijds vaststelt dat beide partijen niets meer
van elkaar te vorderen hebben. Uiterlijk 1 april 2010 zou daarover worden
besloten.”

De dubbeldip van Jaap van Gelder (2)
Misverstanden: er is altijd licht aan het einde van de tunnel en waar rook is, is vuur.

Wat was het eerste signaal dat er iets aan de hand was?

“Uiterlijk 1 april 2010 zou dus die finale kwijting zijn. Op een gegeven moment
kreeg ik een mailtje dat ze die deadline niet haalden en mij werd gevraagd of ik
nog even met een accountant van Deloitte wilde praten. Dat bleek een forensisch
accountant te zijn.”
Wanneer was dat?

“In de loop van maart.”
Wist u dat er een forensisch accountant was ingeschakeld?

“Nee. Dat is gebeurd na mijn vertrek in november.”
Kreeg u het gevoel dat u zelf ergens van werd verdacht?

“Dat kwam niet in me op.”
Het onderzoek draaide toch om een transactie in Zeewolde?

“Het onderzoek was breder. Maar het ging ook over Zeewolde, ja.”
Kunt u in grote lijnen uitleggen waar het volgens u in die kwestie om ging?

“Om de aankoop van tachtig hectare weiland in de gemeente Zeewolde voor
ongeveer 28 miljoen euro. De Key kocht het land in 2005 niet rechtstreeks, maar
via een tussenpersoon. We hebben dat naar mijn overtuiging zo transparant
mogelijk gedaan. Pas achteraf konden we zien voor hoeveel geld die
tussenpersoon het van de boer kocht en hoeveel wij er later op de dag voor
betaalden. Zo kwamen we erachter dat die tussenpersoon 3,2 miljoen euro
verdiende.”
Dan verdiende hij wel erg veel op één dag.

“Formeel vonden de transacties op één dag plaats. In werkelijkheid is een
tussenpersoon lang met zo’n deal bezig. Maar laat ik duidelijk zijn: wij vonden

zelf ook dat 3,2 miljoen euro veel te veel was. Er is nadat we het bedrag onder
ogen kregen, binnen de directie pittig over gediscussieerd. Een van de conclusies
was dat we vonden dat die tussenpersoon onvoldoende ethisch had gehandeld.
We hebben de man dan ook laten weten dat we geen zaken meer met hem
zouden doen.”
Waar was het vermoeden van fraude op gebaseerd?

“Men vond het achteraf gezien verdacht dat onze directeur Projectontwikkeling
in zijn vorige baan voor deze tussenpersoon werkte.”
Was het niet onverstandig die directeur zaken te laten doen met zijn oude werkgever? De indruk
van belangenverstrengeling is dan snel gewekt.

“Dat mensen ooit een werkrelatie hadden, kan nooit een reden zijn van contact af
te zien. Wij hebben er wel over gepraat, maar zagen die relatie niet als een
probleem. Per slot van rekening waren we er wel in geslaagd die grond in
handen te krijgen voor een prijs die iedereen op dat moment als heel redelijk
beschouwde. Het is typisch een voorbeeld van een gebeurtenis die later in een
heel ander perspectief wordt geplaatst. Met de blik van 2005 was het een goede
aankoop, met die van 2010 lag het heel anders. De media berichtten bovendien
over allerlei schandalen in de wereld van de corporaties. Ook de
Zeewoldetransactie werd in dat kader geplaatst. Alsof zo’n abc-constructie met
een tussenpersoon de zaak per definitie verdacht maakt. Terwijl het al lange tijd
een heel gebruikelijke constructie was, zeker toen.”
Speelde geen rol dat al vrij snel op de waarde van de grond werd afgeboekt?

“Natuurlijk. Als je met zo’n transactie goed geld verdient, kijkt ierdereen er heel
anders tegenaan. Maar inderdaad, de afboekverliezen waren groot. We kochten
de grond in 2005 voor € 32 per vierkante meter. In 2010 stond hij voor ongeveer
€ 11 in de boeken. Overigens geldt ook hier dat de cijfers minder hard zijn dan
ze lijken. Eén van de redenen van de afwaardering was dat naderhand werd
besloten het nieuwe natuurgebied Oostvaarderswold voor een deel over onze
grond aan te leggen. Dat betekent niet dat er geen toestemming zal komen om
een nieuwe wijk te bouwen aan de rand van Almere. De kans is reëel dat dit in
de toekomst alsnog gebeurt. De eigenaren van vergelijkbare stukken grond in de
omgeving hebben daarom nog niet afgeboekt. Bovendien hoeft het geen nadeel
te zijn als een deel van dat gebied in Zeewolde een groenzone blijft. Dit kan een
positief effect hebben op de waarde van het geheel wanneer op de resterende
grond wél mag worden gebouwd. Zo kan er toestemming komen om stadsvilla’s
te bouwen. Dat was niet het oorspronkelijke plan, maar het zou wel betekenen

dat de grond weer meer waard wordt.”
Hoe kwam het dat ook bij úw rol vraagtekens werden gezet?

“Het ging om de vraag hoe de Raad van Commissarissen was geïnformeerd. We
zouden de indruk hebben gewekt de grond rechtstreeks van de eigenaar te
hebben gekocht. Er zou dus géén sprake zijn geweest van een tussenpersoon.”
De directeur Projectontwikkeling zei toch dat u wellicht degene was die de Raad van
Commissarissen verkeerd heeft geïnformeerd?

“Er zijn zo veel dingen gezegd die alleen op herinnering zijn gebaseerd. De kern
van de zaak is dat naar mijn overtuiging de Raad van Commissarissen wel
degelijk voldoende is geïnformeerd. Maar ja, zij hadden een andere mening.”
U zei dat u na het gesprek met de forensisch accountant niet het gevoel had ergens van verdacht
te worden. Wanneer dan wel?

“In april verschenen verschillende stukken in het Financieele Dagblad. Ik zal
niet zeggen dat alles wat daarin stond klopte, maar uit die stukken bleek wel dat
ze goed op de hoogte waren van de zaken die Deloitte onderzocht. Een van die
verhalen ging over onze ‘onduidelijke praktijken’ in Zeewolde.”
Wat dacht u?

“Ik was boos over die berichten. Het kon bijna niet anders of iemand bij De Key
moest hebben gelekt. Tegelijkertijd had ik de overtuiging dat het allemaal zo’n
vaart niet zou lopen. Nogmaals: tijdens het gesprek met de forensisch accountant
had ik absoluut niet het gevoel als een verdachte te worden gezien.”
Wel toen u uiteindelijk het rapport van Deloitte las?

“Dat kreeg ik pas een maand later, op 17 mei. Maar eigenlijk was ik niet zo
vreselijk geschrokken van de inhoud. Er stonden wel verwijten in over de
gevolgde procedures, maar geen woorden als fraude en misleiding.”
Wanneer hoorde u dan wel dat de Raad van Commissarissen bij het Openbaar Ministerie een
aanklacht tegen u wilde deponeren vanwege mogelijke fraude?

“Ik las het op 20 mei ’s morgens in de krant. De avond daarvoor had men mij om
half elf een mail gestuurd. Daaraan waren mijn ontslagbrief en een
persverklaring toegevoegd. De kranten hadden dat persbericht blijkbaar al
ontvangen.”
Een ontslagbrief?

“Zoals gezegd liep mijn contract nog tot eind 2010. In de brief stond dat ik op
staande voet was ontslagen en dat ze per direct stopten met het betalen van mijn
salaris.”

Op het NOS-Journaal verscheen de nieuw aangetreden voorzitter van de Raad van Bestuur,
Frank de Grave. Die leek niet te twijfelen aan de schuld van de directeur Projectontwikkeling en
van u.’

“Dat weet ik niet. In elk geval heeft De Key ervoor gekozen op deze manier te
handelen.”
Waarom wilt u daar niet meer over zeggen?

“Omdat er inmiddels een schikking met De Key is. Een belangrijk onderdeel
daarvan is dat we elkaar in het openbaar geen verwijten gaan maken.”
U wilt niet zeggen wat volgens u de beweegredenen waren van De Grave om het zo hard te
spelen?

“Dat kan ik echt niet. Ik wil mij aan de overeenkomst met De Key houden.
Eerlijk gezegd weet ik ook niet wat zich in zijn hoofd afspeelde. Waar het om
gaat, is dat een klacht bij het OM is neergelegd en dat heeft zijn uitwerking niet
gemist. In de ogen van velen werden de directeur Projectontwikkeling en ik
daardoor verdachten.”
Begreep u waarom jullie als verdachten werden gezien?

“In de pers werd gesuggereerd dat we de Raad van Commissarissen bij die
grondaankoop in Zeewolde bewust zouden hebben misleid. En dan was de vraag
natuurlijk waarom we dat deden. Misschien omdat we daar zelf beter van
werden?”
U schaamde zich?

“Dat is het woord niet. Je schamen doe je alleen als je weet dat je iets hebt
misdaan. Ik voelde me wel besmeurd. Je wordt in de opening van de tv-journaals
op één lijn gezet met een hele hoop fraudeurs, of vermeende fraudeurs, in de
wereld van de woningbouw. Je realiseert je meteen dat weinig kijkers zullen
twijfelen aan je schuld. Ik zal dat niemand verwijten, hoor. Zelf zou ik zulke
verhalen vroeger misschien ook hebben geloofd.”
Wat voor reacties kreeg u?

“De persoonlijke reacties zijn me erg meegevallen. Ik kreeg veel
steunbetuigingen. Gedurende de hele affaire heb ik een rondzendbrief naar alle
vrienden en bekenden gestuurd. Over het algemeen kwamen daar heel aardige
reacties op in de trant van: we kunnen ons niet voorstellen dat jij hebt
gefraudeerd. Als ik naar een wethouder of oud-collega uit de corporatiewereld
wilde om mijn verhaal te vertellen, was ik altijd welkom.”
U bent lid van nogal wat besturen. Werd u nooit gevraagd op te stappen?

“Die vraag kwam wel aan de orde. Alleen bij Bureau Jeugdzorg is dat van
invloed geweest. Omdat Jeugdzorg publicitair kwetsbaar is, heb ik besloten mij
daar als voorzitter terug te trekken.”
Wat vond u het ergste?

“De onmacht. Je hebt de dingen die je leven bepalen niet meer in de hand.”
Wat wilde u dat er zou gebeuren?

“Wat ik het liefste wilde, was dat het Openbaar Ministerie meteen begon met een
grondig onderzoek. In al mijn naïviteit dacht ik ook dat dit zou gebeuren. Ik
wilde meteen naar het OM om me te laten verhoren. Het leek me dé manier om
alle geruchten en verdachtmakingen uit de wereld te helpen. Helaas blijkt dat in
Nederland niet zo te gaan. Het OM had helemaal geen haast. Het duurde
ongeveer een half jaar eer een officier van justitie mijn brieven beantwoordde.
Met daarin de melding dat ze niets konden zeggen. En daarna hoorde ik niets
meer. Het OM is, voor zover ik weet, zelfs nooit met een onderzoek begonnen.
Het had duidelijk geen prioriteit, omdat het voor het OM maar een heel kleine
zaak is.
Misschien vindt het OM wel dat er te weinig aanwijzingen zijn om überhaupt
aan de slag te gaan. Daar kan ik alleen naar raden. Ik heb na negen maanden
zelfs door middel van een kort geding geprobeerd het OM in beweging te
krijgen. De rechter kon mijn eis niet toewijzen, omdat de aangifte het bureau van
de officier nog niet had bereikt.”
Gebeurde er op juridisch vlak dan helemaal niets?

“Er was ook sprake van een civiele procedure. Die draaide om de financiële
afhandeling van mijn vertrek. De Key eiste een schadevergoeding en een deel
van het betaalde salaris terug. Ik eiste op mijn beurt dat het ontslag op staande
voet zou worden ingetrokken en de betalingen van mijn salaris zouden worden
hervat. Ook wilde ik een tegemoetkoming voor de opgelopen reputatieschade. Ik
hoopte dat de civiele procedure snel zou starten.”
Er werd toch al snel beslag gelegd op uw huis en uw vakantiehuis?

“Dat gebeurde begin juni, op verzoek van De Key. Dat had te maken met de
claim op mij. Met zo’n beslaglegging voorkom je dat iemand zijn bezittingen te
gelde maakt en bijvoorbeeld doorsluist naar het buitenland. Materieel betekende
het niets. Ik was helemaal niet van plan mijn huis en vakantiehuis te verkopen.
Maar het beslag voelde als psychologische oorlogvoering en de impact was
enorm. Mijn vrouw vreesde aanvankelijk dat we ons huis echt zouden

kwijtraken. Bovendien was het voor de media aanleiding me opnieuw aan de
schandpaal te nagelen. Elk half uur werd op het Radio 1-journaal het verhaal
over de beslaglegging herhaald, compleet met alle beschuldigingen.”
Kon u iets doen om de procedures te versnellen?

“Wat in mijn macht lag, heb ik gedaan. Ik heb niet alleen een kort geding
gevoerd om het OM in actie te krijgen, maar ook een om De Key mijn
achterstallige salaris te laten betalen. Beide keren kreeg ik nul op het rekest. In
het geding tegen De Key was dat het geval omdat er geen spoedeisend karakter
zou zijn. Ik heb echter de indruk dat de rechter de procedure te ingewikkeld
vond voor een kort geding en geen schot voor de boeg wilde geven. Toch kan
zo’n geding nuttig zijn, omdat je daardoor druk legt op de voortgang van het
eigenlijke proces.”
Hoe zag uw leven er ondertussen uit?

“Het meest positieve dat ik over deze periode kan zeggen, is dat ik in een koor
ben gaan zingen. Ik heb altijd van muziek gehouden. Mijn vrouw en ik kennen
elkaar van een studentenorkest waarin wij beiden viool speelden. Het zingen was
voor mij de enige manier om alles even te vergeten.
Voor het overige was het een tegenslag die niet te managen viel. Ik probeerde af
en toe leuke dingen te doen. Dan ging ik met mijn vrouw een dagje naar wat
musea in Leiden. Ach, er waren momenten dat ik het best gezellig vond, maar
thuis zei ik dan tegen mijn vrouw: dit was weer een dagje bezigheidstherapie. Ik
bleef fietsen en wandelen. Dat heb ik altijd heerlijk gevonden, maar toen deed ik
het alleen maar omdat ik vond dat het moest. Als ik een boek probeerde te lezen,
kon ik me moeilijk concentreren. Soms ging ik dan maar puzzelen. Vooralsnog
leefden we van ons spaargeld. Omdat ik niet wist hoe lang alle procedures
gingen duren, durfden we nauwelijks geld uit te geven. En dan waren er steeds
weer de verhalen in de pers. Ik herinner me bijvoorbeeld een verhaal in dagblad
Trouw, eind 2010, met een kop in de trant van: frauderende directeur krijgt riante
afkoopregeling. Het verhaal dat ik meer dan twee ton zou hebben meegekregen,
namen een aantal media klakkeloos over.”
Hoe kwamen ze aan dat verhaal?

“In de jaarstukken van 2009 had De Key een reservering opgenomen voor het
doorbetalen van mijn salaris in 2010. Dat bedrag is bij mijn salaris van 2009
opgeteld en op een overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken
terechtgekomen. Als de journalisten me hadden gebeld, had ik dit precies
kunnen uitleggen. En dus ook kunnen vertellen dat De Key na de acties van mei

2010 helemaal geen salaris meer betaalde.”
Hoe ging uw vrouw met de situatie om?

“Voor haar was het nog veel zwaarder. Zij was nog machtelozer dan ik. Ik was
tenminste nog in staat iets te doen. Ik sprak met mijn advocaat, dacht na over een
strategie. Ik kwam ook vaker dan zij in contact met de buitenwereld. Zo veel als
ik kon, bleef ik naar publieke bijeenkomsten gaan of ik sprak met mensen uit
mijn sector om mijn kant van het verhaal te vertellen. Maar wat kon zij doen? Ze
had weliswaar intensieve en goede contacten in haar inner circle, maar
daarbuiten werd het voor haar moeilijk. Als ze in de Albert Heijn was, probeerde
ze contact met bekenden te vermijden. Ze vond het te pijnlijk om over alles te
moeten praten.
We konden elkaars woede niet altijd begrijpen. Soms kun je elkaar dan beter
ontlopen. Onze onderlinge gesprekken waren af en toe ook lastig. Dat had vaak
met die onmacht te maken. Op een gegeven moment riep ze dat zij wel eens een
brief aan de Raad van Commissarissen zou schrijven om uit te leggen hoe het
zit. Ik zei een beetje ongemakkelijk dat ze dan misschien eerst met mijn
advocaat zou moeten overleggen, omdat we geen domme dingen moesten doen.
Die opmerking viel natuurlijk helemaal verkeerd. ‘Het hoeft al niet meer’, zei
ze.”
Dacht u niet: ik kom niet meer aan het werk?

“Bij die gedachte heb ik me nooit willen neerleggen. Ondanks alle
verdachtmakingen ben ik blijven solliciteren, vooral op functies in de semipublieke sector. Soms voor een baan als directeur, soms voor een plek in een
raad van toezicht. En ook wel voor onbetaalde functies.”
Tegen beter weten in?

“Ergens bleef ik hopen dat er een organisatie zou zijn waar men zich niet laat
leiden door het idee ‘waar rook is, is ook vuur’. Dat een organisatie zou zeggen:
‘laten we ons eens verdiepen in de vraag hoe het echt zit’. Maar ik ben zelden
voor een gesprek uitgenodigd.”
Had u ondertussen veel contact met mensen van De Key?

“Nadat De Grave naar het OM was gestapt, bleek het voor mij onmogelijk in
gesprek te komen met medewerkers. Ik vermoed dat ze wilden voorkomen dat
hun baas hen niet loyaal zou vinden”
Uiteindelijk bent u met De Key over een regeling gaan praten. Hoe ging dat in zijn werk?

“Ik moet hier opnieuw zorgvuldig zijn met wat ik zeg. We hebben afgesproken

niets over het verloop van de onderhandelingen te zeggen.”
Speelde het geen rol dat uw collega begin maart 2011 in een civiele procedure werd veroordeeld
tot een boete van 3.2 miljoen euro, het bedrag dat naar de tussenpersoon ging?

“Ik was verbijsterd over die uitspraak en ik was bepaald niet de enige. Er is geen
enkele aanwijzing dat ook maar één cent naar de directeur Projectontwikkeling
is doorgesluisd. Logisch, iets dat er niet is, kun je niet vinden. Ik denk dat ze bij
De Key ook heel verbaasd waren over die uitspraak van de rechter. De juristen
met kennis op het gebied van vastgoed waren ervan overtuigd dat het vonnis in
hoger beroep geen stand zou houden.”
Waarom bent u toch met De Key gaan praten?

“Het was vooral de uitspraak van de rechter in april in het kort geding die me
aan het denken zette. Om precies te zijn: dat zij geen uitspraak deed. Ik moest
van de rechter wachten tot de civiele procedure was afgerond. Op zijn vroegst
zou dit pas aan het eind van het jaar het geval zijn. En dan moest ik nog eens
rekening houden met een eventueel hoger beroep. Ondertussen zat ik zonder
toekomst, zonder perspectief, zonder inkomsten en met hoge kosten, zoals die
voor de advocaat.”
Uiteindelijk kwam u er september 2011 wel uit?

“Dat is een heel korte, maar accurate samenvatting. Meer wil ik niet zeggen.”
Wat hield de overeenkomst in?

“Ook dat is geheim. Zelfs mijn kinderen vertel ik niet hoe de afspraken met De
Key eruitzien.”
U bent wel tevreden?

“Uiteindelijk kom je op iets uit waarvan je, als het een half jaar eerder was
voorgesteld, had gezegd: ben je helemaal gek geworden! Naarmate zo’n zaak
langer duurt en er minder uitzicht is op een snelle uitkomst, wordt het lastig de
strijd vol te houden. Je wilt toch verder leven. Voor je het weet, word je verteerd
door rancune en frustratie.”
Niet bang dat mensen denken: er zal toch wat met hem zijn? Het OM heeft nog steeds niets van
zich laten horen.

“Ik verwacht dat ze de zaak snel laten vallen. Voorlopig kan ik verwijzen naar de
woordvoerder van De Key. Die heeft gezegd dat ze vinden dat ik niet heb
gefraudeerd en dat alle claims zijn ingetrokken. Voor de rest merk ik uit de
reacties dat ik in het bestuurlijke circuit van Nederland nooit persona non grata
ben geworden.”

Hoe ziet u uw verdere leven?

“Na het sluiten van het akkoord merkte ik dat ik voor het eerst na lange tijd met
plezier wandelde. Mijn vrouw heeft hetzelfde. Ze heeft voor het eerst weer in de
Albert Heijn met buurtgenoten gesproken. We durven plannen te maken en
vooruit te kijken.
Nu is het zaak de draad zo goed mogelijk weer op te pakken. Ik zit nog in enkele
besturen en draai bijvoorbeeld mee in de Amsterdamsche Kring (een club van
mensen die een belangrijke rol spelen in de hoofdstad). Het is afwachten hoe
mijn loopbaan verder gaat. Een baan zoals bij De Key verwacht ik niet meer te
krijgen. Als zelfstandig adviseur ga ik klussen doen voor de overheid en de
semi-overheid. Hoe het gaat lopen, weet ik nog niet. Maar mocht het écht
tegenzitten: ik heb genoeg gespaard om het tot mijn pensioen uit te zingen. Ik
ben heel blij dat ik niet, zoals veel collega’s, na mijn vijftigste naar een grote
villa ben verhuisd. Dan was ik financieel behoorlijk klem komen te zitten.
Het blijft natuurlijk een zwarte periode in mijn leven. Ik wil mijn ervaringen nog
eens opschrijven. In welke vorm weet ik nog niet.”

Jaap van Gelder
Geboren
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Epiloog
Er is een verleiding om na het lezen van de interviews in dit boek oordelen te
vellen. Dat het bijvoorbeeld volkomen duidelijk is wat Eric van Schagen had
moeten doen om uit de problemen te blijven. Dat Van Schagen zijn bedrijf Simac
en zichzelf veel ellende had bespaard als hij niet alleen overal kansen had
gezien, maar ook meer oog had gehad voor de risico’s. Anna Visser van LLiNK
had met zulke slechte afspraken rond het toezicht moeten weten dat de fusie
tussen De Nieuwe Omroep en Nútopia wel tot ruzie móest leiden. Bovendien is
toch duidelijk dat ze zichzelf uitholde door dag en nacht door te vechten? Goed
management begint immers met goed zelf-management.
De geschiedenis van Jos van Deursen is te interpreteren als die van de
uitstekende controller die als baas van de politie plotseling werd aangesproken
op heel andere kwaliteiten. Hij moest omgaan met de media. Met oud zeer in het
korps en de wispelturigheid van de politiek. Kortom: hij was een controller in
een omgeving die beyond control was. En het verhaal van Anne Stanneveld van
het Tropeninstituut is toch het bekende verhaal van de lijken in de kast? In het
vervolg blijkt ze niet in staat haar eigen grenzen te bewaken. Typisch vrouwelijk,
horen we een loopbaancoach zeggen.
De lotgevallen van Elco Brinkman vallen op verschillende manieren te lezen.
Het is eenvoudig vast te stellen dat je nooit een succesvol leider moet opvolgen
als je niet heel zeker weet dat die je door dik en dun zal blijven steunen. Of dat
je als goed bestuurder niet automatisch een succesvolle partijleider bent. Met
dezelfde wijsheid achteraf kun je oordelen over de andere verhalen. Michel van
den Heuvel: duidelijk geval van de uitstekende trainer die net niet de
communicatieve vaardigheden heeft om het als bondscoach te redden. Of:
typisch iemand die bezwijkt onder de druk van anderen. Nelleke Geerts van
Nederland Kringloop BV kan worden afgedaan met een kort oordeel: gewoon
geen leider. Jan Krol (Nimco) is dan de man die zichzelf simpelweg voorbij liep.
Wie altijd met te hoge toeren rijdt (Krol heeft een Maserati) brandt zijn motor
op. Dan is er nog de directeur woningbouwcorporatie Jaap van Gelder die
vergeet zich af te vragen of zijn Raad van Commissarissen en zijn directie hem

voldoende blijven steunen.
Maar al deze oordelen zijn uiteindelijk toch zeer onbevredigend. Dat wordt
duidelijk als we ons, als gedachte-experiment, voorstellen hoe er over dezelfde
mensen met dezelfde kwaliteiten zou worden geoordeeld wanneer ze alleen maar
succes zouden hebben gekend.
Van Schagen: een ondernemer die niet bang is risico’s te nemen. Hij profiteert
volop van de kansen van de nieuwe technologie en het optimisme van de beurs.
Simac weet de concurrentie steeds voor te blijven en ontwikkelt zich tot een
echte multinational.
Visser: Een vrouw met een enorme vechtlust. Na de strijd om de macht lukt het
haar met dezelfde energie LLiNK neer te zetten als een optimistische, jonge,
hippe, idealistische omroep.
Van Deursen: een bekwaam organisator. De man die juist als ‘buitenstaander’ in
staat is de politie om te vormen tot een efficiënt opererend bedrijf. De
burgemeester staat volledig achter haar korpschef. Al snel wordt hij van alle
blaam gezuiverd. Van Deursen verdient door de uitstekende bedrijfsvoering veel
respect. Bij de vorming van de Nationale Politie speelt hij een cruciale rol.
Stanneveld: Het hart op de goede plaats, een ongelooflijke doorzetter en een kei
in cijfers. Ze krijgt de ruimte om haar afdeling naar eigen inzicht te
reorganiseren. Na vijf jaar werkt de afdeling efficiënt en blijkt er volop vraag
naar de nieuwe producten en diensten. Brinkman: een echte bestuurder en een
bekwame voorzitter die als premier zijn ministers ruimte geeft. In zijn kielzog
breekt een nieuwe generatie bestuurders door. Premier Brinkman is minder
verfijnd in het politieke spel, maar krijgt waardering als pragmaticus.
Van den Heuvel: een gedreven vakman die weet dat je alleen de top bereikt door
je honderd procent op het team en de wedstrijden te concentreren. Het
Nederlands team wordt in 2010 wereldkampioen. Hij wordt alom geprezen als
de Louis van Gaal van het Nederlandse hockey.
Geerts: het hart van Kringloop BV Nederland. Dat ze geen koele manager is,
werkt in haar voordeel. Door haar betrokkenheid heeft ze veel goodwill bij de
gemeenten waarmee haar bedrijf zaken doet. Ze staat garant voor integriteit.
Krol: toont dat werklust en gedrevenheid lonen. Hij is in persoon het bewijs dat
ondernemen meer is dan kansen zien. Je moet ze ook met keihard werken
benutten. En je kunt altijd veel meer aan dan je denkt! Van Gelder: De kracht
van de leider is dat hij vooruit kijkt, vooruit denkt en voorop loopt. De Key weet
zo kansen te benutten in een dynamische woonmarkt. Wordt geprezen omdat De

Key met strategische aankopen anticipeert op de snelle groei van Almere. Ziet
dat een corporatie meer is dan zuinig op huurhuizen passen. Wordt gezien als
een voorbeeld omdat De Key vermogen niet oppot, maar investeert in
maatschappelijke doelen.
We geven deze voorbeelden om duidelijk te maken hoe gemakkelijk je de
onjuiste conclusie trekt dat wie succesvol is, wel goed moet zijn. Of andersom:
wie niet succesvol is dus ook niet goed kán zijn. In werkelijkheid kunnen de
beste piloten met hun vliegtuig neerstorten. De voorzichtigste en vaardigste
automobilist kan een ongeluk krijgen. Steve Jobs, volgens velen de beste CEO
aller tijden, is halverwege zijn loopbaan bij Apple de laan uitgestuurd - om er
later terug te keren. Ook de verhalen uit dit boek tonen aan dat de relatie tussen
kwaliteiten en succes niet vanzelfsprekend is. De rode draad is dat het iedereen
kan tegenzitten. Ook al doe je nog zo je best en loop je over van kwaliteiten.
In de inleiding schreven we dat we met dit boek wilden afrekenen met het idee
dat je succes of falen altijd in de hand hebt. De leider figureert in de
managementliteratuur geregeld als een superman of supervrouw die mensen en
omstandigheden naar zijn of haar hand weet te zetten. Uit de praktijkverhalen in
dit boek wordt duidelijk dat er veel factoren kunnen zijn waar je geen of
nauwelijks invloed op hebt. Op de eerste plaats zijn dat de relaties met mensen
in de top van de organisatie. Het is een illusie te denken dat jij als leider zelf
bepaalt met wie je van doen hebt.
De beste managers krijgen ongewild te maken met mensen die hen niet zien
zitten, die hen onverwacht kunnen laten vallen, met wie het simpelweg niet klikt
of die een tegengesteld belang hebben. Dan hebben we het dus over de
‘menselijke’ factoren, als jaloezie, machtsmisbruik, angst en leugens, die in het
verloop van elke loopbaan een rol kunnen spelen. Ten onrechte spelen die in de
meeste managementboeken een ondergeschikte rol. Omgekeerd kunnen leiders
zich juist handhaven omdat ze het hebben getroffen met moedige sleutelfiguren
in hun omgeving, die hen ondanks verslechterende marktomstandigheden,
teruglopende subsidies, slechte publiciteit blijven steunen.
Even onbeheersbaar blijken de omstandigheden waarin een leider moet
functioneren. De perfecte baas (en we kunnen hier ook invullen: werknemer) in
de ene situatie, kan met zijn specifieke competenties eenvoudigweg minder goed
passen bij een volgende fase. Een periode van explosieve economische groei
biedt kansen voor mensen met durf. Zijn ze in staat de koers te verleggen als het
opeens tegen gaat zitten? Iemand krijgt de leiding omdat hij of zij goed kan

structureren en organiseren. Slaagt zo iemand erin stand te houden als zich
allerlei irrationele processen voltrekken? Weer een ander is zeer empathisch en
heeft een uitstekende band met de medewerkers. Is zo iemand ook geschikt als
crisismanager?
En je kunt ook gewoon domme pech hebben. Vooral dat aspect blijft nog wel
eens onderbelicht. Het is de vraag of Simac op dezelfde manier in de problemen
zou zijn geraakt als een belangrijke zakenpartner (Baan) niet was omgevallen.
Als het CDA in 1994 net de grootste was geworden (en zoveel scheelde dat niet)
dan had Brinkman waarschijnlijk wel de kans gekregen zich als premier te
revancheren. En hoe zou het verhaal van Stanneveld zijn gelopen als de man die
eerst haar directe leidinggevende was niet zou zijn ontslagen? De kans is groot
dat ze het wél had gered.
We hopen dat dit boek bijdraagt tot mildheid. Niet in de laatste plaats van de
mensen die zelf een crisis meemaken. Vaak gaan dergelijke crises gepaard met
schuldgevoelens en schaamte, zelfs als daar rationeel gezien niet of nauwelijks
aanleiding toe is. Het was voor ons daarom niet gemakkelijk leiders te vinden
die bereid waren hun persoonlijke, vaak emotionele verhaal te vertellen. De
mensen die zich wel voor dit boek hebben laten interviewen, gaven blijk van
moed.
We hopen ook dat de lezers van dit boek minder snel en hard gaan oordelen over
mensen die in een crisis raken. Dat ze in plaats van het geven van oordelen meer
oog krijgen voor de complexe en moeilijke situaties waardoor mensen in de
problemen kunnen komen.
Een tegenslag wordt een crisis als die je diep raakt, schreven we in de inleiding.
De interviews maken duidelijk dat de mate waarin dit gebeurt van persoon tot
persoon verschilt. Karakter, sensitiviteit en iemands persoonlijke geschiedenis
spelen een rol.
Even particulier zijn de verhalen over de manier waarop de hoofdpersonen met
hun tegenslag omgaan. De een lukt het terug te vechten en de situatie alsnog
naar de hand te zetten. Voor de ander is het begin van herstel het vinden van een
leuke nieuwe baan - en daar moet je dan wel weer wat geluk bij hebben. De een
doet dat door professionele hulp (coach of therapeut) in te schakelen, de ander
moet daar niets van hebben. Voor weer een ander is het een zoektocht naar meer
balans in het leven. Ook hier blijken algemene wijsheden niet toepasbaar. Over
het eindresultaat is evenmin iets te zeggen.

We willen graag geloven dat je ‘altijd’ sterker uit een crisis komt. Vrij naar
Nietzsches uitspraak: Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Die garantie
blijkt helaas niet te bestaan. Wel kom je door een crisis vrijwel altijd dichter bij
jezelf. Of om met Van Schagen te spreken: “Ik doe het nu op mijn manier.”

Verder lezen over dit onderwerp:
Resilience
Bounce back from whatever life throws at you
Jane Clarke & Dr. John Nicholson
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Al Siebert, Phd
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Al Siebert, Phd
The Power of Failure
C. Mantz
Building Personal and Organizational Resilience
Diverse auteurs, Harvard Business Review
Uitblinkers
Waarom sommige mensen succes hebben en andere niet Malcolm Gladwell

Verantwoording
In dit boek staan de verhalen zoals die door de hoofdpersonen zijn beleefd. We
realiseren ons terdege dat de andere betrokkenen de feiten en gebeurtenissen
anders kunnen interpreteren. Aan twee van hen hebben we gevraagd of ze
commentaar wilden geven: Pauline Krikke en Niko Koffeman. Het ging in hun
geval om recente gebeurtenissen en bovendien speelt hun functioneren een zeer
expliciete rol in het verhaal. Krikke heeft laten weten geen behoefte te hebben op
het verhaal te reageren. Koffeman stuurde de volgende reactie:
“Het is buitengewoon jammer dat Anna Visser met zoveel wrok terugkijkt op de
korte tijd dat ik bij LLiNK betrokken was. Het verhaal wekt de indruk van een
Groot Complot, gericht tegen Anna. ik herken me daar op geen enkele wijze in.
Anna Visser heeft mij benaderd voor een fusie van Nútopia met De Nieuwe
Omroep, omdat ze er niet in slaagde het benodigde aantal leden voor een
omroeplicentie te behalen.
Ik heb haar aangegeven dat Nútopia bereid was tot een fusie op basis van
gelijkwaardigheid (niet om alleen het ledental aan te vullen), ze heeft daar
volmondig ja tegen gezegd, mogelijk onder druk van de omstandigheden.
Vervolgens bleek ze op geen enkele manier te willen werken aan ledenwerving
(noodzakelijk om te overleven voor de omroep), wilde ze per se vasthouden aan
de voor een omroep zeer onpraktische vestigingslocatie Rotterdam, wilde ze Rob
Muntz de kans geven om bizarre uitzendingen te maken met Milieuridders door
bijvoorbeeld een kuiken levend in een blender te stoppen (om de kijkers bewust
te maken).
Dat was inderdaad niet wat Nútopia en haar leden voor ogen hadden. Toen
Anna in strijd met de regels van de interne integriteitscode en zonder de vereiste
toestemming van de Raad van Toezicht een omvangrijke samenwerking aanging
met het bedrijf van haar vader, leverde dat een onwerkbare situatie op.

Ik heb op 12 januari 2006 de eer aan mezelf gehouden en ben teruggetreden als
voorzitter van LLiNK, samen met RvT- lid Walter Etty. Terugkijkend vanaf het
moment dat het laatste levensteken van LLiNK op 29 oktober 2010 doofde, kan
met de kennis van nu worden gezegd dat een aaneenschakeling van verkeerde
beleids- en programmakeuzes een ooit kansrijk initiatief de kop hebben gekost.
Uitstel van betaling moeten aanvragen voor een met (veel) overheidsgeld
gefinancierde omroep was nog nooit eerder voorgekomen. Spijtig voor alle
praktisch- idealisten die in het ideaal van een dergelijke omroep geloofden.
Ik zie in het verhaal van Anna geen enkele zelfreflectie en dat is jammer. Toch
hoop ik zeer dat haar initiatieven Nieuwevrouwen.nl en haar winkel IZMOOIZO
een geweldig succes zullen worden. Kijk niet om in wrok of frustratie, maar
bewijs wat je waard bent. Dát is wat mij betreft praktisch idealisme!”

