
Commissaris (voorzitter) Ajax
Commissaris (voorzitter) Heineken

Vicevoorzitter Young Pianist Foundation
Non-executive Director GlaxoSmithKline

Commissaris HAL Holding
Voorzitter Natuurmonumenten
Commissaris Concertgebouw

Deputy Chairman Shell
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Geef wetenschap
toch geld en ruimte

O
proer.Minister JetBusse-
makervanOnderwijs,
de staatssecretaris San-
derDekkerendeminis-

tervanEconomischeZaken
HenkKampstuurdeneind
novemberhunWetenschaps-
visie 2025naardeKamer.Onder
wetenschappers ishier,blijkens
deVolkskrantvanvrijdag,oproer
overontstaan.De steendesaan-
stoots ishet ideeomanderepar-
tijendanwetenschappers in-
vloed tegevenbijhetverdelen
vanonderzoeksgeld.NWOis
hiertoedeaangewezenorganisa-
tie endieverdeelt eenhalfmil-
jardper jaar.Nugaatditopbasis
vanconcurrentieenbeoorde-
lingvanaanvragendoorweten-
schappers.Debewindspersonen
lijktheteengoed ideealsbedrij-
venenmaatschappelijkeorgani-
satiesmogenmeebeslissenover
deonderzoeksagenda.

Ikhebernaargekeken,die
Wetenschapsvisie2025, ener is
verdorienogwelmeeromjeover
optewinden.Dathet stukveel te
langis,onvoldoendeonder-
scheidmaakt tussenanalyse, vi-
sieenconcretiseringhiervan,en
geensamenvattingbevat – laat
datallemaalmaarevenzitten.

Nee, er staatweereenseen
rozeolifant indekamerennie-
manddiezegt: verrek,daar staat
eenrozeolifant.Deolifant in
kwestie is: geld.
Inde inleidingbijhetwerk-

stukwordtzijnogzobezongen:
dewetenschap inNederland, zo
belangrijkvooronzewelvaart en
onswelbevinden, levertmeteen
gemiddeldbudgeteentoppres-
tatie.DeEuropeseCommissie,
een ‘interdepartementaal
beleidsonderzoek’, deorganisa-
tie voorrijke landenOECD, ieder-
eenbeklemtoont, aldusde inlei-
ding,dekwaliteit enproductivi-
teit vandeonderzoekers inNe-
derland.

Vervolgensbenoemendebe-
windsliedendrie ‘uitdagingen
voorde toekomst’.Deuitdaging
waarhetmijomgaat, isdeeer-
ste: toenemende internationale
concurrentie. ‘Investeringen in
wetenschapgroeienwereld-
wijd’, schrijvenBussemaker,
DekkerenKamp. ‘Steedsmeer
landenstrevenactiefnaareen
positieals competitievekennis-
economie.’ Er isdus ‘toene-
mende internationale concur-
rentieomtalenten fondsen’. En:
‘DeNederlandse investeringen
dreigenachter teblijven.’

Dus?Niets.
Ikhebgezochtop ‘euro’,maar

dat leidtuitsluitendnaar
Europa, ennietnaareuro’somte
investeren inwetenschap. Ik
zochtnaar ‘investeringen’,wat
meopallerlei leukeplekken
bracht,maarnietbijhetvurige
pleidooiommeerpubliekgeld
te investeren inwetenschap.
Bekostigenmisschien?Nee.

Datkantochniet zomaar, zon-
dernadere toelichting?Dat is
tochonbehoorlijk?

Natuurlijkkaneenbewinds-
liedentrio, ondanksde lovende
woordenoverkwaliteit eneffec-
tiviteit, ennadeconstatering
datNederlandde internationale
strijdopde top ‘dreigt teverlie-
zen’, depolitiekekeuzemaken:
geencenterbij.Wezullenhet
moetendoenmethetbudgetdat
ernu is.

Maardanmoetenzewelant-
woordgevenopdevraag:op
basis vanwelkeargumenten
dan?Hoezo?

Deze ‘wetenschapsvisie’ – zou
wilt:hetgebrekeraan– illus-
treertnogeensdathetnodig is
NieuwBegrotingsbeleid te for-
muleren,waarinpublieke inves-
teringenanders,namelijkwel-
willender,wordenbehandeld
danconsumptieveoverheidsuit-
gavenen inkomensoverdrach-
ten.

Voorbeeld:pakeerst eens
200miljoenuitdeKinderbijslag-
potvan3,2miljardeuro –bij-
voorbeelddoorgeenKinderbij-
slagmeer tegevenaanmensen
meteenzeerhoog inkomen–en
voegdie200miljoenbijhet
wetenschapsbudget.Wordt

Nederlanddaarbeter, sterkeren
welvarendervan?Mij lijkt van
wel. Anders: geefwetenschap
200miljoenper jaarextraenver-
hooghet financieringstekortna-
venant.WordtNederlanddaar
welvarendervan?Mij lijktander-
maalvanwel. Toets: geef eens
200miljoenextrauitaankin-
derbijslagenverhooghet finan-
cieringstekortnavenant. En?
Nee, vandezeherverdelingvan
geld tussengeneratieswordt
Nederlandvermoedelijkniet
beterenwelvarender.Deene
euro isdeandereniet.

InDenHaag looptmennumet
eengroteboogomdit soortdis-
cussiesheen. Eeneuro is een
euro, tekort is tekort, schuld is
schuld.Daarkrijg jedusvandie
vervelendewetenschapsvisies
van,meteenrozeolifanterin.
Bussemaker,KampenDekker
moetenhunhuiswerkoverdoen.

Het spel en de knikkers
Frank Kalshoven

De roze olifant
in de ‘Visie op
de wetenschap’

Frank Kalshoven is directeur
van De Argumentenfabriek.
Reageren?
frank@argumentenfabriek.nl
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HHij isbevriend
metdeOranjes.Hijwerkt

alspresident-commissaris van
Heinekennauwsamenmetde
rijksteNederlander,Charlenede
Carvalho-Heineken, enhaar fami-
lie.Hij is eenvandezeerweini-
gen inNederlanddieophet
hoogsteniveauactief waren in
zoweldepolitiek –alsD66-mi-
nister vanEconomischeZaken
inheteerstepaarsekabinet van
WimKok–als inhetbedrijfsle-
ven, als topmanvanAkzoNo-
bel.Hij is verder commissaris
bijhetmachtigstebedrijf van
Nederland, Shell, enbestuur-
lijk actief bijnogenkelevader-
landse iconen, zoals voetbal-
clubAjaxenhetConcertge-
bouw,ookwelbekendalsde
huiskamervandeNederlandse
elite.HansWijers zitopalle
plekkendieertoedoen.
De63-jarigeaanvoerdervande
VolkskrantTop200van invloed-
rijksteNederlanderswordteen
‘goldenboy’genoemd,en ‘Teflon-
Hans’, omdatnietshemaankleeft.
Waaromwil iedereenWijers, en
watkanhijdanbetekenen? ‘Hans
heeft veel ingangen,wanneerhij
beltneemt iedereende telefoon
op’,merktemanagementgoeroeen
partijgenootHansWissemavorig
jaarop inHet FinancieeleDagblad.
DezakenkrantportretteerdeWi-
jers vanwegedesoaprondhetKo-
ningslied,waarvoorhij als voor-
zitterNationaalComité Inhuldi-
gingverantwoordelijkwas.
Hetmuzikalegeschenkvan
hetvolkaanWillem-Alexan-
derenMáximawekte
vooralhilariteit,
waaropcomponist
JohnEwbankzijn

creatiebele-
digdwilde

terug-

trekken.Wijers, die eerder
Willem-Alexanderwegwijsmaakte
inhet internationale zakenleven,
stakdaareenstokjevoorensuste
uiteindelijkde rel, totdankbaar-
heidvanhetkoninklijkpaar.
EnzohelptHansWijerswelmeer
vaderlandse institutiesuitdepro-
blemen.BierbrouwerHeinekenbij-
voorbeeld,dathet vertrekvreesde
vaneenreekshogemanagersom-
dateenbonusplanniet totuitke-
ringzoukomen,doordatdepresta-
tie-eisennietwerdengehaald.On-
der leidingvanWijerswerden
daaropdeeisenverlaagd, zodatde
top inaanmerkingbleef komen
voorhetextraatje.
Beleggerswarenzoboosoverdeze
‘altijd-prijsbonus’, strijdigmetde
regels voorgoedbedrijfsbestuur,
dat zeopdeaandeelhoudersverga-
deringmassaal tegendegoedkeu-
ringvanhetbeleidvandecommis-
sarissenstemden, eenzwaarmid-
del.Onderhet toeziendoogvande
familie voegdeWijershen toedat
huntegenstem ‘disproportioneel’
en ‘ongepast’was. Eenopmerke-
lijkeuitspraakvooreenpromi-
nentevertegenwoordigervaneen
partij diededirectedemocratie
hoog inhetvaandelheeft, zowerd
al snelopgemerkt.
DiepartijhielpWijers in 1998,door
hemminister vanEconomischeZa-
ken temaken.Hij verruimdeals
‘riddervandevrijemarkt’ dewin-
keltijden,brakprijsafsprakenvan
advocatenennotarissen, liberali-
seerdede taximarktenweigerde
metbelastinggeldFokker te red-
den.Van ‘politiekmeteenkleinep’ –
hetHaagsegedoe –moestdebe-
windsmannikshebben, redenom
terug tekerennaarhetbedrijfsle-
ven.Hijboekte succesals topman
vanhet chemie- enverfconcern
AkzoNobel,maarde ‘uitverkoop’
van farmadivisieOrganonaanhet
AmerikaanseMSD,datdeonder-
zoeksafdelingsloot,werdhemlater
zeerkwalijkgenomen.

Inmiddelsopereertdeal-
gemeenals

charmant
omschrevenWi-
jers indecoulissenhoewel
hij zichgeregeld roert indepu-
bliciteit. InNRCHandelsbladbe-
toogdehijmetoud-CPB-direc-
teurCoenTeulingsdatdeEU
onzeopeneconomiemeerople-
vertdankost –deopiniepagina’s
vandegrotekrantenzijnbe-
langrijkominvloeduit teoefe-
nen,weetdebestuurlijkeelite.
InhetFDhekeldehijdeverder-
gaanderegelgevingdanEuropa
nodigvindt, zoalsdebankiers-
bonusvanmaximaal 20procent
enhetbijwet regelenhoeveel
nevenfuncties eencommissaris
maghebben. ‘Er vindennogal
watongelukjesplaats inde
TweedeKamer’,mopperdede
oud-bewindsman,diegrif toegaf
datpoliticihetnu lastigerhebben
danhijzelf inPaars I.
EnzowerktWijers achterde scher-
mennogdagelijks aaneenbeter
en leuker land, althanszoalshij
(enD66)dat voorzichziet.Denum-
mer 1 isooknogcommissarisge-
wordenbijHALHolding,de investe-
ringsmaatschappij vande familie
VanderVorm,voorzitter vanNa-
tuurmonumentenenmetoud-col-
lega-ministerGerrit Zalmjurylid
vande topvrouw-verkiezing;de
elitekanhaar invloedookaanwen-
denvoorpositievezaken.Ondanks
alle functies enactiviteitenvindt
Wijers zelf die invloedbeperkt.
Gevraagdnaarzijn toen tweede
plekzeihij vorig jaar in tv-pro-
grammaBuitenhofdat inNe-
derlandhetkabinetdebeslui-
tenneemt,gecontroleerd
doordeKamerenook
nogdepers. ‘Danben
ikmaareerste
klasseama-
teurs.’

Directeur

VNO-NCW

Niek Jan

vanKesteren
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HansWijers isdenieuwenummer 1 indeVolkskrant
Top200van invloedrijksteNederlanders.Wiezijndit jaar

deopvallendste stijgersendalers?
Door Wilco Dekker en Ben van Raaij

Strateegvandemachtigsteen
beste lobbyvanDenHaag,die

vandewerkgevers. Kennervan
Machiavelli: allesmoetverande-
ren,opdatalleshetzelfdekanblij-
ven. Staatnummer6opdeCDA-
lijstvoordeEersteKamer,werd
dezeweekbekend. ‘Hijheeftpre-
miers zienkomenengaan, endat
geldtookvoormenig secretaris-
generaal. Inz’neentje vormthijde
continuïteit’, zei voormaligFNV-
voorzitterAgnes Jongeriuseerder
dit jaar in Trouw. Geboren inKat-
wijk, begonzijn loopbaanbijhet
ministerie vanDefensieenstu-
deerde rechtenaandeUniversiteit
vanLeiden.Was inde jaren tachtig
hoofdsociale zakenbijdechriste-
lijkewerkgeversorganisatieNCW,
daarnahadhijdezelfde functiebij
VNO-NCW.Hij isbestuurderbijde
Sociaal-EconomischeRaad (SER)
enbijdeStichtingvandeArbeid.
Zit inde raadvan toezicht vande
UniversiteitUtrechten is voorzit-
ter vandeFCRijnvogels inKatwijk,
waarhijmooide stemmingonder
het volkkanpeilen.

Nieuwebestuursvoorzitter van
de financiëlewaakhondAFM,

deAutoriteit FinanciëleMarkten,
alsopvolgervandeoverledenRo-
naldGerritse. Studeerdegeofysica
inDelft,MBA (met lof) van Insead
inFontainebleau,deprestigieuze
business school.Waseerderdirec-
teurvanhet collectievepensioen-
bedrijf vanNationale-Nederlan-
denen lidvanhetmanagement-
teamvan INGInvestmentEurope.
Moetbijde steedsgrotergroei-
ende toezichthouderondermeer
deaccountantsophet juiste spoor
zien tekrijgen.DeAFMkwamdit
jaarmeteenvernietigendrap-
portoverdegrotekantoren,maar
haddat jareneerderookal eensge-
daan;blijkbaarwaserniksveran-
derd.KomtvandeNS,waarzede
nasleepvanhet Fyra-dramamoest
regelen.Was ‘Topvrouwvanhet
Jaar’ in2012 , voorvechter vanmeer
diversiteit. Is commissarisbijhet
Havenbedrijf Rotterdamenvice-
voorzitter vanNederlandseVereni-
gingvoorAutisme; zeheeft een
autistischezoon.

OprichterenbaasvanNovame-
dia,hetbedrijf achteronder

meerdeNationalePostcodeLote-
rij. Tientallengoededoelen,na-
tuurclubsenmaatschappelijke in-
stellingenzijnafhankelijk vande
gullegiften; tijdenshet jongste
GoedGeldGalawerd inaanwezig-
heidvanMarkRutteenDesmond
Tutuhet recordbedragvan
302miljoeneurouitgekeerd. Is
nummer359vandeQuote500,met
eenvermogenvan76miljoen
euro.Het zakenbladberichtgere-
gelddatPoelmannerzelf beter
vanwordt.Namdit jaarboeken-
clubECI,uitgeverNieuwAmster-
damenboekhandel Scheltema
over. IsbevriendmetDerkSauer.
Zekennenelkaarvandesoldaten-
vakbondVVDM.

Goldenboymet
watkrassen

Directeur

Centraal

Planbureau

Laura

vanGeest

10 (10)

10 Laura van Geest
Directeur Centraal Planbureau

14 Merel van Vroonhoven
Voorzitter AFM

17 Louise Fresco
Bestuursvoorzitter Wageningen
Universiteit

21 Louise Gunning-Schepers
Collegevoorzitter Universiteit van Amsterdam/HvA

27 Mariëtte Hamer
Voorzitter SER

top 5 vrouwen

n Ruben van Zwieten
predikant-directeur Stichting Zingeving Zuidas

n Lilian Marijnissen
bestuurder Abvakabo FNV

n Roland van der Vorst
marketing consultant

n Willem Schinkel
socioloog en bestuurder De Jonge Akademie

n Ruud Zandvliet
oprichter Taxi Electric

top 5 voor de toekomst

Econoomenbestuurskundige
(ErasmusUniversiteitRotter-

dam), leidt sindsvorig jaar ‘de re-
kenmeesters vanhetkabinet’, als
opvolgervanCoenTeulings,de
nummer 128vandeVolkskrantTop
200.Diverse (mannelijke) econo-
menhaddenaanmerkingenop
haarbenoeming: zewasnietdege-
droomdeeconoommetgezagom
zeven jaar langhetboegbeeld te
zijnvanhetCentraal Planbureau
(CPB). Is veelminderaanwezig in
hetdebatdanhaaruitgesproken
ensomsomstredenvoorganger,
watniet automatischwil zeggen
dat zeookminder invloedrijk is. Is
deeerste vrouwelijkedirecteur
vanhetCPB.Waseerderaldeeer-
ste vrouwelijke thesaurier-gene-
raalophetministerie vanFinan-
ciën,nazeshonderd jaar. Isook
kroonlidvandeSER.

Voorzitter

AFM

Merel

van Vroonhoven

14 (-)

Oprichter/
directeur

Novamedia

Boudewijn

Poelmann

25 (-)
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VVD-prominenten -senator, een
vandezeerweinigendiedaar-

naastooknogminister, Tweede
Kamerlid,burgemeester (Zwolle)
encommissarisderkoningin
(Friesland)waren.Voorvelenhet
symbool van falendebestuurders
met teveelbijbanen, sindsdeon-
dergangvandezorgmolochMea-
vita,waarhijpresident-commissa-
riswas. BijdeOndernemingska-
merdiendedit jaardezaakom
daarwanbeleid te latenvaststel-
len, zodatbestuurdersmogelijk
vervolgdkunnenworden.Her-
manswasernietbij, omdatzijn
vrouwvolledigonverwachtover-
leed.Heeft 16nevenfuncties, bij
ondermeerGreenportHolland
(de tuinbouw). Zei ineendeze
weekverschenenSCP-onderzoek
deelite te zienalsde ‘trekkers van
desamenleving’, eengroepdie
dusnietbeperktblijft totmensen
ophogeposities.

Gezaghebbendcorporatepuin-
ruimer, laatstelijkbijhet

door schandalengetroffenac-
countants- enadvieskantoor
KPMG.Voerdedaardit jaaralsbe-
stuursvoorzitter eenanderebelo-
ning in,dieertoemoet leidendat
goedadviesweer leidendwordt
voordepartners, inplaats vanzo
veelmogelijkwinstmaken.Wil
ookexterne toezichthouders, in
plaats vanpartnersdiehuneigen
activiteitenbeoordelen, zoalsbij
deaccountantskantorengebruike-
lijk is.Denktdaarvoorals 71-jarige
nogwel eenpaar jaarnodig teheb-
ben,dusgaatnogsteedsnietmet
pensioen.Wildedaarvijf jaargele-
denaanbeginnen,maarmoest
INGreddenvandeondergang in
dekredietcrisis, nahet vertrekvan
topmanTilmant. Brabander, oud-
Philips-bestuurder. Is verdernog
commissarisbijAholdenbij voet-
balclubPSV.Bestuurdervanhet
KoninklijkConcertgebouworkest,
voorzitter vanderaadvan toezicht
vandeUniversiteit vanTilburg.

Oud-PvdA-staatssecretaris van
Marokkaansekomaf profi-

leert zichsteedsmeerals echte
burgervader. Sprakzichdit jaar
krachtiguitoverdeaanpakvanSy-
riëgangers. Zagzijn stadop inter-
nationalehitlijstjes figureren
dankzij spraakmakendenieuwe
architectuuralsdeRotterdam,het
Centraal StationendeMarkthal.
WerdmedehieromdoorElsevier
uitgeroepentotNederlandervan
het Jaar.

Voormaliguitzendmagnaat,
Quote500-lidenweldoener.

Richtteop25-jarige leeftijd in 1972
hetuitzendbureauUniqueop,
tegenwoordigdebeursgeno-
teerdeuitzenderUSGPeople.Mul-
der –opleiding:hbs –namvoor
2.500gulden (1.134euro) eenbe-
drijfjeovervaneenmevrouwin
Amsterdam-Osdorpdieachtuit-
zendkrachtenbediende. Tegen-
woordig schatQuotezijnvermo-
genop525miljoeneuro.Mulder
bleef tot 2006debaasen is sinds-
dienvooral filantroop. Steunt
metdestichtingAM-foundation,
gekoppeldaanzijnvastgoedvehi-
kelAmerborghDeNieuweLiefde,
eendoorvoormaligpriesterHuib
Oosterhuisbedacht cultureel, reli-
gieusenpolitiekcentruminAm-
sterdam.Kochtdit jaarookcul-
tuurhuis FelixMeritis vandege-
meenteAmsterdam.Amerborgh
betaalde2,5miljoeneurovoorhet
pandaandeKeizersgracht,dat een
culturelebestemmingmoethou-
denengeenhotelmagworden. Is
nogcommissaris vanUSGPeople,
naastbestuurdervanAM-founda-
tionenAmerborgh.

Debenoeming totnieuweNa-
tionaleOmbudsmanwasal

rond, toenhetalsnogmisging
voordeVVD’er.DeMarokkaanse
gemeenschapvondhemnietge-
schikt vanwegeeenuitspraakdie
deANWB-hoofddirecteurvier jaar
geledenhadgedaanopeencon-
gres.Hij zei toendathij zijnvrouw
lievernietmetde taxi laatgaan,
omdaternogwel eenseenMarok-
kaanachterhet stuurkanzitten.
Deuitspraak leiddedestijds totop-
hef enVanWoerkommaakteexcu-
ses.Nadathijdatopnieuwhadge-
daan, leekdebenoemingalsnog
door tekunnengaan, totdeVolks-
krantmelddedathijbij zijnver-
trekbijdeANWBruimdrie ton
vertrekpremiehadmeegekre-
gen. Iedereendacht totdandatde
directeurvrijwillig stopte,maar
datbleek tezijngebeurdopver-
zoekvandecommissarissenvan
deANWB,diehet tijdvondenvoor
eenander. Zagnadeophef daar-
overalsnogaf vandepost, omdat
hij opnieuwonderwerpvanpu-
bliekdebatwasgeworden.Heeft
nogeenaantal functies, onder
meerbijdebeschermingswal van
Ahold.

Voormaligwonderkindvanhet
CDA, inhetkoningsdramavan

het jaarontslagenalspresident-di-
recteurvandeKLM. Sprakdeze
weekdaaromoverSvenKramer:
dienamookdeverkeerdebaan.
‘Het is eengekkevergelijking.
Maarhijmoest vier jaarwachten
opeennieuwekans. Ikhebwatdat
betreft eenmooierepositie. Ikkan
dat sneller rechtzetten.’Dat isnog
devraag,wantnazijnontslag
werddeLimburger indepublici-
teit afgemaakt:hijwasernooit,
zou lasthebbenvandriftbuienen
hadalsbaasvandekwakkelende
KLMnooitooknog IOC-bestuurder
mogenworden,ookalwasdatop
verzoekvanWillem-Alexander.
HetCDAheeft zijnoud-minister en
-europarlementariër evennietno-
dig,maarzolangdeSpelen in Ne-
derland in2028niethelemaal zijn
uitgesloten, telt Eurlingsnogmee.

Gefortuneerdemedeoprichter
en topmanvandebeursgeno-

teerdenavigatierotsTomTom,
met topjurist PeterWakkiealspre-
sident-commissaris. Richtte in
1989het computerbedrijf Psion
Nederlandop.Begontegelijkmet
enkelevriendenuit zijn studietijd,
onderwiePieterGeelen, een
tweedecomputerbedrijf, Palmtop,
lateromgedoopt tot TomTom.
Goddijnwerd in2001bestuurs-
voorzitter, in2005ginghetbedrijf
naardebeurs,waarmeedeoprich-
ters schatrijkwerden.Quote schat
zijnvermogenop490miljoen
euro. Zitmetonderanderenoud-
SCP-directeurPaul Schnabel en
economeBarbaraBaarsma inde
raadvan toezicht vanhet jonge-
reninitiatief G500.Ookvoormalig
bestuurdervanhetNationaalCo-
mité4en5mei.

Oud-minister, voormaligkroon-
prinsvanRuudLubbersen

functiestapelaar.Wasvoorman
BouwendNederland.Nunogvoor-
zitter vandeKoninklijkeBiblio-
theekenpresident-commissaris
vanpensioenuitvoerderAPG.
CommissarisRaboVastgoedgroep,
voorheenBouwfonds. Lid raadvan
adviesECP-EPN.Wasin2006
nummer1 indeVolkskrantTop
200.

‘PrinsesPien’wasvorig jaarde
kopbovenhetprofielwaar-

meedeVolkskranthetbestaanont-
huldevandenieuwepersoonlijk
adviseurvankoningWillem-
AlexanderenkoninginMáxima. Is
‘deogen.orenenpolitiekean-
tenne’ vanhetpaar.Werktevoor
haarbenoemingal ruimtien jaar
in stilte aanhethof. Begeleidde
vanaf 2002de inburgeringvan
Máxima,werkt sinds2005ook
voorWillem-Alexander. Bedrijfs-
kundige,nuchter type.Waseerder
topambtenaaropBinnenlandse
ZakenenAlgemeneZaken.Wason-
dermeer secretaris vandecom-
missieWiegel, die staatkundige
vernieuwingonderzocht.Ging in
2000wegbijAlgemeneZaken–
hofleverancier van invloedrijke lie-
den – toenhaarechtgenootWim
Kuijkener secretaris-generaal
werd, enzohaarbaaszouworden.
DeltacommissarisWimKuijken is
denummer 141 vandeVolkskrant
Top200.

Populairoud-CDA-staatssecreta-
ris en -minister vanFinanciën

indekabinetten-Balkenende IVen
Rutte I. Bedankte in2012voorhet
CDA-partijleiderschapenstapte
uitdepolitiek. Benoemingdit jaar
tot financieel topmanbijKPNtrok
deaandachtomdaternaCamiel
Eurlings (KLM,maardaar inmid-
delsweerweg)enDickBenschop
(Shell)weereenoud-bewindsman
inhetbedrijfslevenaandeslag
ging.KPNwildeDe Jagervanwege
zijncontacten inDenHaagen
Brussel. Critici vrezendathet tot
belangenverstrengelingkan lei-
den. ZowasDe Jagerals staats-
secretaris verantwoordelijk voor
deBelastingdienst,waarmeehij
nualsCFO indeslagmoet.De
Jager, afkomstiguithetZuid-Hol-
landseKapelle, studeerdeecono-
mieenrechtaanNyenrodeende
ErasmusUniversiteitRotterdam
enwasdaarnaactief inhetbe-
drijfsleven,methet software-
bedrijf ISMdathij als studentmet
tweevriendenhadopgericht. Zijn
zakelijkeactiviteiten leiddenna
zijnbenoeming tot staatssecreta-
ris in2007 tot eenonderzoeknaar
administratieveonvolkomen-
heden (zonder resultaat). Bleek
ten tijdevanzijnbenoemingbij
KPNnogsteedsaandeelhouder
van ISMenerzelfs een leidende
functie tehebben.Kwamin2011
als eersteCDA’er tijdenszijn
actievepolitieke loopbaanuit voor
zijnhomoseksualiteit.

Fractie-

voorzitter VVD

Eerste Kamer

Loek

Hermans

32 (38)

Bestuurs-

voorzitter

KPMG

Jan

Hommen

33 (62)

Persoonlijk
adviseur

Willem-Alexander
en Máxima

Pien

Zaaijer

39 (-)

Bestuurs-

voorzitter

TomTom

Harald

Goddijn

66 (63)

Oud-
president-

directeur KLM

Camiel

Eurlings

173 (42)
Oprichter USG

People

Alex

Mulder

137 (-)

Oud-hoofd-

directeur

ANWB

Guido

vanWoerkom

198 (99)Financieel

directeur KPN

JanKees

de Jager

92 (-)

Fractie-

voorzitter CDA

Eerste Kamer

Elco

Brinkman

49 (50)

Burgemeester
Rotterdam

Ahmed

Aboutaleb

131 (154)
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W
ie PaulPol-
manover
duurzaam-
heidhoort
pratenbij
eenvande
vele lun-
ches,diners

of panelsbijhetWorldEconomic
ForuminDavos, raaktal snelonder
de indruk.Ophetoogachteloosen in
perfect Engelspraatde topmanvan
Unileveroverde toekomstvoorzijn
kinderen,deuitputtingvandena-
tuurlijkehulpbronnenenderoldie
multinationalskunnenenmoeten
spelen inhetklimaatdebat.
DatdoetPolman(58)heel soepel en

gepassioneerd.Onderhetmotto ‘we
hebbengeen tweedeplaneet’ formu-
leerthijnamenshet internationale
bedrijfslevenmeeaanduurzameont-
wikkelingsdoelenvoordeVN. ‘Hij
komtbehoorlijk indrukwekkend
over,dezeman.Kunnenweecht trots
opzijn’, zegt eenhabituévanhet jaar-
lijkse treffenvandemachtigender
aarde inhetZwitsersebergdorp.

Nogzoeen: FeikeSijbesma(55), de
hoogstebaasvanDSM,dievorig jaar
inDavoseengloedvolle toespraak
hieldoverpeople,planetenprofit,als
gelijkwaardigedoelstellingenvan
eenbedrijf. Enerdit jaar eensessie
leiddeoverdekringloopeconomieen
samenmetdeVN eennetwerk lan-
ceerdeomdehongerdewerelduit te
helpen. ‘Goeievent. Jongnog,komt
goeduit zijnwoorden’, zegtdewaar-
nemer. ‘Ze zijnoprechtgoedbezig.’
Dat laatstevindt, verrassendwel-

licht,ookdemilieubeweging. ‘Man-
nenalsPolmanenSijbesmaverdienen
eenstandbeeld’, zegtMarjanMin-
nesmavanduurzaamheids-en inno-
vatiegroepUrgenda.Dereden:zecom-
mitterenzichpersoonlijkenlopen
voordetroepenuit.ZowasPolman

Eenzamepolderherautenmet
‘Groene’ topliedenalsPaulPolmanenFeikeSijbesmabetoverenzalenmetvisionaireverhalen
overeenduurzametoekomst.Maarmakenzehetookwaar, of ishet ‘greenwashing’?
Door Wilco Dekker en Ben van Raaij Foto’s Marcel van den Bergh

Duurzameenergie

Van onze verslaggever
Jeroen Trommelen

amsterdamNiemandginger-
vanuitdatdenieuwebestuurs-
voorzittervanShell, chemisch in-
genieurBenvanBeurden,het roer
zouomgooienrichtingduurzame
energie.Het zalooknietgebeu-
ren,bevestigdehij in januaridit
jaar tegenoverdeVolkskrant. ‘Ik
benernietoptegen,maarveel
vandieactiviteitenpassen
gewoonnietbijwaarwegoed in
zijn.’

‘Wezijnernietgoed in’ isde
mantravanShell-bestuurdersals
hetgaatoverhernieuwbareener-
gie. Toenmaligbestuursvoorzitter
JeroenvanderVeer schrapte in
2009alle investeringenvanhet
bedrijf inwaterstof, zonne- en
windenergie.Datwarenbranche-
vreemdeactiviteitenwaarinhet
bedrijf onvoldoendeexcelleerde,
vondhij. Enzewarenvooralook
nietgoedgenoegvoordewinst.

OokvoorVanBeurden ishet ren-

dementvanwindmolensenzon-
nepanelente laag.Omdezelfde
redenkwamdeBritse concurrent
BP terugopzijnduurzameaspira-
ties en ishetAmerikaanseExxon
ernooitaanbegonnen.

Wereldwijdzijngas, olie en
kolenveruitdebelangrijkste
motorenvandeeconomie.On-
danksdeonvermijdbare, aan-
komendeuitstootbeperkingen
CO2-beprijzing (die Shell almee-
neemt indeboekhouding), is er
komendedecenniaméérmeete
verdienendanmetwindmolens,
endat iswaaropaandeelhouders
hetbedrijf afrekenen.
Vorig jaarmaakteShell 16,7mil-

jarddollar (14miljardeuro)
winst.Ondanksdedalingvande
olieprijswordtdat inheteerste
oogstjaarvanVanBeurdenvrijwel
zekerméér. Zodradecijfersdrei-
gentegentevallen, verkoopthij
eenbedrijfsonderdeelomdat te
compenseren. ‘Omfocus tebren-
gen indeporfolio’, zegthij zelf.De
anderevieroliegigantendoen
hetzelfde.

Bestuurs-

voorzitter

Unilever

Paul

Polman

11 (29)

Advertentie

Bedrijfseconoom, sinds 2009
aan het roer bij voedingsmid-
delenconcern Unilever. Actief
pleitbezorger van duurzaam-
heid, onder meer op het World
Economic Forum in Davos.
Werkt op verzoek van VN-baas
Ban Ki-moon mee aan nieuwe
Sustainable Development
Goals van VN. Voorzitter van de
World Business Council for
Sustainable Development. Me-
de-oprichter van de Dutch Sus-
tainable Growth Coalition.

Innovatief en duurzaam boeg-
beeld van DSM sinds 2007,
sprak vorig jaar het World Eco-
nomic Forum toe over duur-
zaamheid. Medisch bioloog
(Utrecht) en bedrijfskundige
(Erasmus Universiteit), was
naar verluidt dit jaar in beeld
als nieuwe baas van de Rabo-
bank. Is commissaris bij De
Nederlandsche Bank en bij
Paul Polmans Unilever. Zit ook
in de raad van toezicht van het
Nederlands Kanker Instituut.

Bestuurs-

voorzitter

DSM

Feike

Sijbesma

8 (55)

dezeweekalsenigeNederlandseCEO
opdeklimaatconferentie inLima.

‘BijzonderhoePolmanzijnnek
durftuit te steken’, zegtMinnesma.
‘Meteen inzijneerstewekenalsCEO
heefthij investeerdersdeboodschap
gegeven:wijwillenalleennogaan-
deelhoudersdieopde lange termijn
denken.Hij zegtookrustig tegencol-
lega-CEO’s: alswijnunietsdoen, zijn
we immoreelbezig.Datzelfdegeldt
voorSijbesma.Dieverteltnu iedereen
datweRussische roulette spelenmet
de toekomstvanonzekinderen.’

Deduurzamepretentiesworden
volgenskennersookwaargemaakt.
Unileverwil zijnomzetverdubbelen
enzijnecologische ‘voetafdruk’ tegen
2020halveren,dooralleproductie-
ketens teverduurzamen(water, ener-
gie,CO2-uitstoot) enallegrondstof-
fenduurzaamin tekopen.DSMziet
toekomst inde ‘circulaireeconomie’.
Zokun jeeral chemicaliënhuren.
Ook investeerthetbedrijf inbio-
brandstoffenendoethetonderzoek
naar techniekenvoorCO2-opslag, al is
daarnogniksmee teverdienen.

Popster-CEO’s

VerfrissendisookdatPolmanenSijbe-
smategenoverhunpeersklare taal
spreken, zegt JorisWijnhovenvan
Greenpeace.Unilever isuitdeEuro-
peanRoundTableof Industrialistsge-
staptomdathetconcernhetduur-
zaamheidsbeleidonderdemaat
vond. ‘Polmanzeigewoon:weprui-
menjullie lobbynietmeer,wantdie is
strijdigmetonzebusinesscase.Nor-
maal ishet indiekringenallemaal
ouwe-jongens-krentenbrood,maarzij
voerenhetdebatAngelsaksischhard.’

Ietsheel andersdusdanhetbeken-
de fenomeenvande topliedendiepas
nahunafzwaaiendewereldgaanver-
beteren. Zoalsoud-Shell-baas Jeroen
vanderVeer,dieoud-premierRuud

Lubbersaflosteals voorzitter vanhet
RotterdamClimate Initiative.Heeft
geenenkele track record induurzaam-
heid, aldusMinnesma. ‘Slechtekeuze,
echtweerhetoldboysnetwork.’

MannenalsPolmanenSijbesma
zijnpopster-CEO’s, zegtOlof vander
GaagvanNatuur&Milieu. ‘Polman
doethetheelgoedoppodiaen inde
media.Omzetverdubbelen, ecologi-
schevoetafdrukhalveren,dat staat in
dehal vanhetUnilever-hoofdkantoor
ookgrootopeenspandoek, eenheel
activistischemanier vaneenbedrijf
besturen. Zoubij eenorganisatie als
Greenpeacenietmisstaan.’

VanderGaag: ‘Sijbesmazegt radi-
caledingendiewijniet zeggenomdat
wegeengeitenwollensokkenimago
meerwillen.Wijbenadrukkendusal-
tijddatwatgoed is voorhetmilieu,
ookgoed is voordeeconomieof de
gezondheid.Hoeft zo iemandals Sij-
besmageenrekeningmee tehouden.
Hij kanzichdie radicale taal veroorlo-
ven.Het isookdeoudecombinatie
vandekoopmanendedominee: zij
gaaneerderdekanselopdanwij.’

Diekoopman isnooit verweg.Kop-
lopersals PolmanenSijbesma leiden
natuurlijkgeengoededoelen.Dit
maakteSijbesmavorig jaar fijntjes
duidelijk toenhij inhet tv-program-
maBuitenhofnaeenbetoogoverde
principesvan ‘people,planet, profit’
werdgeconfronteerdmeteenvraag
overde400banendiehijnethadge-
schrapt.Hijhadwel eenbedrijf te
runnen,bitstehij, enzonderwinst
gaatdatniet. ‘Er isniemanddiemij
elkeweekeenzakmetgeldbrengt.’

Witte raaf

Hoewel ernaastPolmanenSijbesma
meerkoplopers zijn inhetNeder-
landsebedrijfsleven –veelgenoemd
wordtookFransvanHoutenvanPhi-
lips –blijvenhetwitte raven. Treurig
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eengroenhart

isniksvoorShell-topman

Aanhetuitkerenvandividend
ende terugkoopvanaandelen,
beideomaandeelhouders teple-
zieren,wordtdit enkomend jaar
26miljardeurouitgegeven. Inde-
zelfdeperiodewordt2,2miljard
eurobesteedaanresearchenont-
wikkelingvannieuwetechnie-
ken.
VanBeurden trektdeze finan-

cieel succesvolle lijndoor.Nieuwe
investeringen inzon,windof
waterstofblijvenvooralsnogbui-
tenbeeld. ‘Hetheeftdertig jaar
geduurdvoordatwind 1procent
vandeenergiekon leveren. Ikheb
een teamdatvoortdurendzoekt
naarnieuwemogelijkheden in
herbruikbare energie,maardat
gaat altijdomheel kleineprojec-
ten. Er isnietswaar ikvandaag
vijfmiljard in zoukunnen inves-
teren.’
Ondertussenprobeert Shellde

buitenwereldervanteovertuigen
datgasóókeensoortduurzame
energie is, omdathetbij energie-
opwekkingmaarhalf zoveelCO2
produceertalskolen.Ook indeop-

vangenopslagvanCO2 inde
bodemziethetbedrijfnogbrood.
Netals indeproductievanbio-
brandstofuit suikerriet inBrazi-
lië.Dat lijktopbenzine, endaar is
Shell goed in.

Demilieu- enduurzaamheids-
bewegingenzijndaaroverwe-
gendbitterover.MarjanMin-
nesmavanorganisatieUrgenda
noemtdekoers zelfs immoreel.
‘Shellwildevoorraden fossiele
brandstoffenzo langmogelijk
blijvenuitmelken.Menspeeltwil-
lensenwetensmetde toekomst
vanonzekinderen.Mannenals
VanBeurdenenVanderVeer (de
voormalig topmanvanShell, red.)
wetenbesthoehet zit,maarvin-
denhetgewoonniet inhetbe-
drijfsbelangomzosnelmogelijk
deomslagnaarduurzaamtema-
ken.’

IkeTeulingvanMilieudefensie:
‘Shell accepteertdatdeaarde
meerdan2gradengaatopwar-
men.Hunklimaatbeleid is slechts
hetenergie-efficiëntermakenvan
huneigenoperaties.’

hoehetaltijdweerdiezelfdenamen
zijn, zegt Jan Jonker,hoogleraar cor-
porate sustainability aandeRadboud
UniversiteitNijmegen. ‘Wat isde
spoeling inNederland tochdun.’
De vraag isnatuurlijkwatdewitte

ravenonderscheidt vande rest. Inhet
geval vanPolmanenSijbesma lijkt
dat eencombinatie vanpersoonlijke
betrokkenheidenhet typebedrijf
dat ze leiden. Zorgvuldigomgaan
met schaarsegrondstoffen is voor
eenvoedingsmiddelenconcernals
Unilever eneengezondheids-, voe-
dings- enmaterialenbedrijf alsDSM
bedrijfseconomischurgenterdan
voor veel anderebedrijven.
Levert aldie visionaire taalookwat

op?Deduurzaamheidsherautenaan
de topzijnnoodzakelijkommultina-
tionals, tocheensoortolietankers,
vankoers tedoenveranderen, zegt
Jonker,maarzezijnopzichniet vol-
doende.Vaakheeftde tophet licht
welgezien,maar ishetdeuitdaging
om,zoalsMinnesmahetuitdrukt,
‘ookdieoudekleilaagdaaronder in

beweging tekrijgen’.Datgebeurtbij-
voorbeelddoorhetmanagementaf
te rekenenopduurzaamheid.
Jonkervindtde resultatenvaaknog

tegenvallen. ‘Unileverheeft eenhel-
dereduurzaamheidsstrategie,maar
ikzie er tochnog teweinigvan terug.
Ikbetwijfel of herautenalsPolman
hunpubliekwelbereiken.Het idee is
datbedrijvendebakensmoetenzijn
vooroverheidenburger,maardaar-
voormoetenzehunklantenbijhun
strategiebetrekken.Dat is lastig.’
PolmanenSijbesmazijngunstige

uitzonderingenomdatzijhet lef heb-
benopde lange termijn tedenken, al-
dus Jonker. ‘Ze zijngerichtopeen toe-
komstdieverder ligtdandeaandeel-
houdersvergaderingvanvolgend
jaar. Jemoeteenvisiehebbenopde
toekomstvan jebedrijf eneenhel-
dere strategie, enookalshet tegenzit
stugdiekantopblijvenroeien.’
Duurzaamheidheeft intussenwel

geleid tot eenscheidingdergeesten.
‘Hetbedrijfsleven’bestaatnietmeer,
weetdemilieubeweging: er zijnvoor-

lopers, volgers enachterblijvers, en
diemoet jenietmeerals éénblokbe-
handelen.VanderGaag: ‘Indeener-
giesectorheb je zowel een Jeroende
HaasvanEneco,diegrote stappenzet
metduurzaamheid, als eenErwinvan
LaethemvanEssent,die eenkolen-
centralebouwtaandeWaddenzee.’
Deoudebelangenclubsvanhetbe-

drijfslevenzijndestemvande

middenmoters endeachterblijvers
geworden, aldusVanderGaag. ‘De
duurzamekoplopersherkennenzich
daar steedsminder in. Ze stappen
eruit enzettenhuneigenkanalenop,
zoalsDeGroeneZaakendeNeder-
landseKlimaatcoalitie.’ Internatio-
naal is erdeWorldBusinessCouncil
for SustainableDevelopment inGe-
nève,waaroud-TNT-topmanPeter
Bakkerde scepter zwaait.

Demeestprestigieuzevande
Nederlandseclubjes isdeDutchSus-
tainableGrowthCoalition (DSGC),
waarinachtmultinationals (waaron-
derUnilever,DSMenShell)werken
aan ‘duurzamebedrijfsmodellen’.
Voorzitter isoud-premierenEY-con-
sultant JanPeterBalkenende.

DemeningenoverdieDSGCzijn
verdeeld.Best eengoedeclub, zegt
Minnesma, ‘almoet Shell er eigenlijk
uitgegooidworden’. IkeTeulingvan
MilieudefensienoemtdeDCGCeen
gevalletje ‘greenwashing’, vooral van-
wegededeelnamevanShell, ‘het
minstduurzamebedrijf datweheb-

ben’. ‘Shell zit erinomhetNeder-
landseenergie- enklimaatbeleid te
beïnvloeden. Ikhebgeen fiducie in
dieDSGC,maarzehebbenmeer in-
vloeddanwijgezondvinden.’

Die taxatiekankloppen,wanthet is
vooralsnognietdevisie vanmannen
alsPolmanenSijbesmadiedoor-
klinkt inhetNederlandseklimaat-
beleid.Nederlandscoordedezeweek
eenschamele42steplek indeEuro-
peseClimateChangePerformance In-
dex, envielopdeconferentie inLima
nietopdoorambitie. Kennerswijten
ditmedeaande invloedvanShell op
deNederlandsepolitiek.

Tot ergerniswaarschijnlijk vanaan-
pakkersals PolmanenSijbesma. Insi-
dersdenkendat Sijbesma,die zijn tijd
bijDSMernazeven jaarwelongeveer
opheeft zitten, zichvooreenandere
functiewarmloopt.Hijwasvolgens
insiders inderunningvoordeRabo-
bank (hetwerdex-SER-baasWiebe
Draijer),maarhij zouookweldepoli-
tiek inwillen. ‘Dan isduurzaamheid
eengoeiebinnenkomer.’

De Ben & Jerry’s ijsfabriek van Unilever in Hellendoorn. Voor de stroomvoorziening
maakt de fabriek gebruik van een eigen biovergister.

Advertentie

Watis in
Nederland
despoeling
tochdun
Jan Jonker hoogleraar corporate
sustainability over het aantal
‘duurzame’ CEO’s in Nederland

Geboren in het Brabantse
Roosendaal, in Delft opge-
leid tot chemisch ingenieur
en sinds 1983 volbloed maar
vrijwel anoniem Shell-mana-
ger. Van Beurden (56) had
tot zijn benoeming tot
CEO zelfs geen account op
LinkedIn, hoewel hij toen al
baas was over rainage en
distributie, twee belangrijke
pijlers van Shell.

2 (56)

Bestuurs-

voorzitter

Shell

Ben

vanBeurden

In het nieuwe materialencentrum in Sittard-Geleen ontwikkelt DSM duurzame materia-
len die bijvoorbeeld staal in auto’s kunnen vervangen.
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