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Flexibel studeren
heeft de toekomst

A
fgaandeopdeeerste
reacties isheteenslecht
planomstudentende
mogelijkheid tegeven

pervak tebetalen. ‘Supermarkt-
modelvoor studie is eenziek
idee’,noteerdentweestudenten
wijsbegeerte inonzekrant. ‘Op-
leiding ismeerdaneensnack-
automatiek’, opinieerdedebaas
vanhetmaster-onderwijs vande
TUEindhoven.

Wat ishetplan?Enhoekanhet
(nog)beter?

Hetwasmeereenaankondi-
gingdaneenplan,goedbe-
schouwd.DeUniversiteit van
Amsterdam(UvA)geeftkomend
studiejaarduizendstudentende
mogelijkheidpervak tebetalen,
inplaatsvanper studiejaar.Deze
aankondigingwerdgedaan in
eenstuk indezekrant, onderte-
kenddoordevoorzittervande
studentenvakbond,debaasvan
deUvAéntweeKamerleden, van
elkecoalitiepartij één.

Hetwasnogal eenronkend
verhaalgeworden,waarinhet
‘dwangbuisstuderen’ vannu
tegenovereentoekomstwerdge-
zetwaarindestudentzijneigen
dromenkannajagen. Tsja.

Maardaaronder ligt eenseri-
eusvraagstuk,datdoordeze
gelegenheidscombinatiewel
werdbenoemd,maarniet conse-
quentwerddoordacht.

Dekwestie:hoeberoeps- en
hogeronderwijsdoordeover-
heidwordenbekostigd, en, in
hetverlengdehiervan,hoedeel-
nemers (hiervaneen fractie
mee-)betalen.Nugaatdat zo:de
overheidbetaaltperdeelnemer
per jaar. En:dedeelnemerbe-
taalt, opzijnbeurt, ookper jaar
collegegeldaandeonderwijs-
instelling.Dezegeldstromen
sluitenaanbijderegeldatpu-
bliekeonderwijsinstellingen
alleenonderwijsmogenaanbie-
dendat is ingerichtophetbeha-
lenvaneeneinddiploma.

Wat ishetprobleem?Dwang-
buisstuderen?Mwoah.Dieargu-
mentatie richt zichop lekker
doorhetonderwijssysteemge-
stroomdestudentendienu,
naasthunstudie, ookandere
dingenwillendoen:besturen,
werken,ontplooien.Betalenper
vakkandanhandigzijn.Het
komtmetrouwensvoordatdat
danwelwatduurdermoetzijn.
Vijftien lossevakkenzijnduur-
derdaneenheel studiejaarmet
vijftienvakken.Hoedatookzij,
dit lijktmeniethetgrootste
maatschappelijkevraagstuk.

Dat zit elders.Niet inhet ini-
tiële,maar juist inhetpost-ini-
tiëleonderwijs. Alswewillendat
mensenmeer (bij)lerengedu-
rendehunwerkzame leven–en
ikhoefhetverhaalover techno-
logischevooruitgang,dehogere
eisendiedit stelt aanwerkenden
enhetdoorwerkentotopsteeds
latere leeftijdniet endétailmeer

tevertellen, toch? -- , danmoet
henookdekanswordengebo-
den. Ermoetvraagzijn, enook
aanbod.

Debekostigingvanmiddel-
bareenhogereberoepsscholen
enuniversiteitenverhindertdat
nu.Hetaanbiedenvan lossevak-
kenofmodules is strijdigmet
‘diplomagericht’ onderwijs. En
debekostiging is erdusookniet
op ingericht. Alswewillendatde
timmermanvan35 jaareen
module technisch tekenenkan
volgenopeenmbo-school;datde
hbo-juristevan40hetvakar-
beidsrechterevenbijkandoen,
of in stapjeswil toewerkennaar
eenmaster; endatdepolitico-
loogdie inhetontwikkelings-
werkverzeild isgeraakteenvak
ontwikkelingseconomievolgt,
danmoetditookmogelijkwor-
dengemaakt.

Dit isdebetekenisvanbetalen
pervak (ofmodule):hetmoge-
lijkmakenvanpost-initieel
onderwijsdoorpubliekeonder-
wijsinstellingen. Staatdit een-
maal,dan lopendereguliere stu-
dentennatuurlijk ineenmoeite
doormee.

Maardiemoeite,dat isnogwel
wathoor.Hetmodulairmaken
vanonderwijsheeftgrote conse-
quentiesvoordeadministratie,
organisatievanhetonderwijs en
docentendiebij scholenwerken.
Kleinbeginnen isdaaromniet zo
gek.

Andersdandeeerste reacties
dedenvermoeden, ishetduseen
primaplanomvanscholen
supermarktentemaken,of
snackautomatieken–of eencon-
certgebouwvoorwieeen
chiqueremetafoorplezieriger
vindt. Voorallepubliekeonder-
wijsinstellingen.Vooralgericht
opeen leven lang leren.Hetplan
vandeUvA is eenpiepkleinbe-
ginnetjemeteendoelgroep
waarmee jeniet zoveel verkeerd
kuntdoen, eenexperiment.

Latenwehopendatheteen
succeswordt.

Het spel en de knikkers
Frank Kalshoven

Het betalen
per vak helpt
timmermannen
en politicologen

Frank Kalshoven is directeur
van De Argumentenfabriek.
Reageren?
frank@argumentenfabriek.nl

27DE VOLKSKRANT

ZATERDAG 19 DECEMBER 2015

NR 1

HANS WIJERS

Il
lu

s
tr

a
ti

e
B

e
rt

o
M

a
rt

in
e

z

Tien jaardeVolkskrantTop200 laateenelite
ziendiezichachterdeduinenheeft

teruggetrokken.Crisesenschandalen
hebbenhaar inhetdefensief gedrukt,

dekloofmetderest vanNederland isgroot.
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Z
omer2010. Eengedoog-
kabinetmetdePVV
dreigt.Oproer indepo-
litiek-bestuurlijkeelite.
Wilders inhet centrum
vandemacht?Dat
nooit. Inachterkamer-
tjeswordteenplange-

smeedvooreenkabinet ‘opafstand’,
eensoort zakenkabinet vanervaren
liedendiehet landkunnenredden.
Opde lijstjesprominentenalsAlexan-
derRinnooyKan,AdScheepbouwer,
LouiseFrescoenBenVerwaayen.
Hetplansterft in schoonheidals

blijktdatdewerkgevers erniksvoor
voelen.Die zien indathet tijd is ‘Wil-
ders inhet systeemtebrengen’. En
dan ishetooksnelgedaan:hetkabi-
net-Rutte I staatbinneneenpaarwe-
kenophetbordes. Eenhelegeneratie
elitekanhaarwondengaan likken.

Hetwaseenbijzondermoment in
derecentegeschiedenis. Eenvande
weinige situatiesdatdeNederlandse
elitehaardedainvoordepolitieken
haarzorgenoverhet landwildeom-
zetten indaden.Uit angstdathet
zorgvuldiggekoesterdebestuurlijke
systeemzouwordenopgeblazen.

Wantdeelite ís eenzorgvuldigge-
koesterdsysteem.Eenrelatief kleine
groepvanprominentendie, zonder
veeldemocratische legitimatie, ach-
terde schermenactief zijn in raden,
besturenencommissies enzohetbe-
leidkunnenbeïnvloeden. Eenstelsel

vandeelelites, financieel, bestuurlijk,
cultureel, verbondendooreencul-
tuurvanverbindenenschikken.
Stabiliteit ishet toverwoord. Toen

wijlenMorris Tabaksblat, devoorma-
lige topmanvanUnilever, ooitna tien
jaarbuitenlandweer inNederland te-
rugkeerdezeihij:Nederland is veran-
derd,maardemensenzijnhetzelfde.
Hijhadhetnu, tien jaar later, op-
nieuwkunnenconstateren.Holland
is, zoals een ingevoerdehet zei, nog
steeds ‘a club, nota country’.
Tochzijndeafgelopentien jaarook

voordeelitebewogen jarengeweest.
Met schandalenoverbonussenen
zelfverrijking,debattenover falend
toezicht,debankencrisis, deeurocri-
sis, demigratiecrisis.Diedeelite en
haarmanieromdezaken te regelen
inhetdefensief hebbengebracht.
Hetwoordeliteheeft eenslechte

klankgekregen.Vaneenzelfingeno-
menkliekvanGutmenschen,moppe-
rendoverelkekritiekoptopsalaris-
senof nevenfuncties. Verschanst in
eigenkring.Met steedsmindercon-
tactmetHenken Ingrid,metdebevol-
kingvanOranjeenGeldermalsen.
Er zijn foutengemaakt, erkennen

zeookbijdeelite zelf.Menheeft zijn
verantwoordelijkheidnietgenomen,
menheeftgeen leidinggegeven, inde
turbulente jarennaFortuynen inde
bankencrisis. ‘Wehebbendeplankop
allerlei frontenreusachtigmisgesla-
gen’, zeioud-Rabo-topmanHerman

Wijffels tegenhet SCP. Endaardoor in-
geboetaangezagenvertrouwen.

‘Ikmoetnumeermoeitedoenom
dingenduidelijk temakendantwin-
tig jaargeleden’, zeiElcoBrinkman,
tien jaargeledendenummer1vande
eersteVolkskrantTop200,vorig jaar
indezelfdeSCP-publicatie. ‘Jemoetnu
eerstoverhetbeeldheen:ah,hijhoort
bijdeelite (…)Datzeteenhordeop
hetdebat. Jebegintopachterstand.’

Jehebtals lidvandeelite veelmeer
afbreukrisico. ‘Hetburgemeester-
schap isbijvoorbeeldeenzware job
geworden. Je ligtondereenvergroot-
glas en jegezag isnietmeervanzelf-
sprekend’, zegt een ingewijde. ‘En toe-
zichthoudende functies zijnnatuur-
lijk veel zwaardergeworden.Daar
moet je tegenwoordigveelmeer tijd
aanbestedendanvroeger.’

Datheeft alles temakenmetderol
vandemedia. ‘Demediamakenalle
zakengrootenallemensenklein.’On-
dankseengrotecarrièrekun jehard
vallen,merkteLouiseGunning,diena
deMaagdenhuis-bezettingweg
moestbijdeUniversiteit vanAmster-
dam.LoekHermans,die vertrokals
VVD-fractievoorzitter vanwegezijn fa-
lenbij zorgmolochMeavita. En Ivo
Opstelten,diealsVVD-minister van
JustitieopstapteomdeTeevendeal.

Toch laat eenvergelijking tussende
eersteTop200uit 2006endievan
2015veelovereenkomstenzien.Na-
tuurlijk, debabyboomerszijnopweg

Depolitiek-bestuurlijkeelite inNederland iseenstabiel gezelschap.Afgelopentien
jaar sloegendezelftwijfel ensomsdepaniek toe.Maardezakenwordennogsteeds
grotendeelsopbeproefdewijzegeregeld. ‘Holland isaclub,notacountry.’
Door Wilco Dekker en Ben van Raaij Research Remy Koens Illustraties Berto Martinez

I
sHansWijersdan tochnietde in-
vloedrijksteNederlander?Zelfsde
voormaligD66-minister, oud-top-
manvanchemieconcernAkzoNo-

bel enaanvoerdervandeVolkskrant
Top200werddit jaarhet slachtoffer
vandeCruijff-revolutiebijAjax. Inde
slangenkuil rondhet clubicoonbleef
ookdeervarenengelouterdeoud-
politicus, consultantenbestuurder
nietovereind.Hijheeftgefaaldals
voorzitter, vond JohanCruijff inDe
Telegraaf.Wijers (‘diekrant lees ik
niet’) stopteniet veel later alspresi-
dent-commissaris. ‘Het is tebelas-
tend’, zeihij onlangs tegenNRCHan-
delsblad. ‘Ajaxbegonmebuitenpro-
portioneel veel tijd tekostenmetalle
gesprekkenenvergaderingen. Ikheb
ooknogandere functies,waarvoor ik
dehelewereldover reis.’

AlleenJC isdenummer1HansWijers temachtig
WatheeftHansWijersdat iedereenhemwilhebben?
DeaanvoerdervandeVolkskrantTop200van
invloedrijksteNederlandersgaatnet zomakkelijkom
metde topvanhetbedrijfslevenalsmetdeOranjes.

‘Ikhebooknogandere functies’ is
eenunderstatement.Het cvvande
64-jarigeWijers telt –ookzonder
Ajax – tal van toonaangevendeposten.
Hij is (metonderanderenABNAmro-
topmanGerrit Zalm)commissaris
vanShell, veruithetmachtigste
bedrijf vanNederland.Alspresident-
commissaris vanHeinekenwerkthij
nauwsamenmetderijksteNederlan-
der,CharlenedeCarvalho-Heineken,
enhaar familie.Hij ispresident-com-
missaris vanhetConcertgebouw,de
‘huiskamer’ vandeNederlandseelite.
Hij is commissarisbijHALTrust (de
investeringsmaatschappij vande fa-
milieVanderVorm)enbij farmaceut
GlaxoSmithKline,naasthet voorzit-
terschapvanNatuurmonumenten.
DeOranjeskunnenookaltijdeenbe-
roepopdoenopdedemocraat.

Wijers, die eerderWillem-Alexander
wegwijsmaakte inhet internationale
zakenleven,drukteals voorzitter van
hetNationaalComité Inhuldiging
hetomstredenKoningslieddoor, toen
decomponisthet –boosomallehila-
riteit –wilde terugtrekken.

WatheeftWijersdat iedereenhem
wilhebben? ‘Hansheeft veel ingan-
gen,wanneerhijbelt, neemt iedereen

de telefoonop’,merktemanagement-
goeroeenpartijgenootHansWis-
semaeensop inHet FinancieeleDag-
blad.Wijers is eenvandezeerweini-
gen inNederlanddiemet succesop
hethoogsteniveauactief waren in
zoweldepolitiekals inhetbedrijfs-
leven,bijAkzoNobel.

Als ‘riddervandevrijemarkt’ ver-
ruimdedeeconoom(Rijksuniversi-
teitGroningen, 1976) inheteerste
paarsekabinet vanWimKokdewin-
keltijden,brakprijsafsprakenvanad-
vocatenennotarissen, liberaliseerde
de taximarktenweigerdemetbelas-
tinggeldFokker te redden.Daarna
werdhijweer consultantbijdeBos-
tonConsultingGroup; van ‘politiek
meteenkleinep’ –hetHaagsegedoe –
moestdebewindsmannikshebben.
Als topmanboektedegeborenZeeuw
tussen2003en2012ooksuccesbijhet
chemie- enverfconcernAkzoNobel,
maarde ‘uitverkoop’ van farmadivi-
sieOrganonaanhetAmerikaanse
MSD,datdeonderzoeksafdeling
sloot,werdhemlater zeerkwalijkge-
nomen.

Maar tegenslagenkleven ‘Teflon-

Hans’niet aanende top isblijmet
hemals toezichthouder. Zoverlaagde
hij vorig jaar tussentijdsdeprestatie-
eisenzodateenreeks topmanagers
vanHeineken toch inaanmerking
kwamvooreenbonus.Dit jaarkreeg
dedirectie vanNatuurmonumenten
eenextraatje vanvijf duizendeuro
bovenophet salaris van 139duizend.
Bonussenzijnverbodenbij goede
doelen,maarditwaseen ‘eenmalige
gratificatie’.Opmerkelijk:dedirectie
haaldehetbeloofde ledenaantalniet.

En zoopereertdealgemeenals
charmantomschrevennummer 1
vandeVolkskrant Top200van in-
vloedrijksteNederlandersoveral in
de coulissenomhet land leuker en
beter temaken, althans zoalshij (en
D66)dat voor zich ziet.Wijers zelf
vindtdie invloedachterde schermen
maarbeperkt. Gevraagdnaar zijn
toenmalige tweedeplek zeihij twee
jaargeleden inhet tv-programma
Buitenhofdat inNederlandhet kabi-
netdebesluitenneemt, gecontro-
leerddoordeKamerenooknogdoor
depers. ‘Danben ikmaar eerste-
klasse-amateurs.’

naardeuitgangendevrouwen
komeneraan. Er zijnminderbijba-
nen.Hetklassieke ‘oldboysnetwork’
brokkelt af doorondermeerde inter-
nationaliseringvanhetbedrijfsleven.

Maarverder is veelhetzelfdegeble-
ven, leertdeenquête.Nogaltijd isde
elite eenoverwegendmannelijk, aca-
demischopgeleidgezelschapmet
eengemiddelde leeftijdvanrondde
60enveelbijbanen. Endat isnietgek,
zegtoud-SCP-directeurPaul Schnabel:
inelkmodern land isdeelitegeba-
seerdopopleidingensenioriteit.

Afkomst (leesadel enpatriciaat)
doet ernogminder toedantien jaar
geleden.Opleiding ishet criterium,
indie zin isdemeritocratie compleet.
‘Jehoeft tegenwoordigechtgeen lid
vanMinervameer te zijngeweest.’

Gebleven, zoalniet vergroot, isde
kloof tussenelite envolk,doordeop-
marsvandediploma-democratie en
deglobalisering.Deelite ziet zichzelf
alsprogressiever, liberaler enkosmo-
politischerdandegemiddeldeNeder-
lander. Enoverdrijftdie tegenstelling
ook. Er is ergernisoverpopulisme,bij-
voorbeeld inhetmigratiedebat.

Tweeandereconstanten:deafkeer
vanGeertWilders en, vooral inhetbe-
drijfsleven,hetdedainvoordepoli-
tiek. Vooreendeel vandeeliteblijft
het zakenkabinet eendroom.Slechts
10procentvandeondervraagden
zegthethardop.Maareenderde is
beschikbaaralshet zoverkomt.

TOP 200

VERANTWOORDING

De Volkskrant Top 200 van
invloedrijkste Nederlanders is
gebaseerd op een netwerkana-
lyse. Zes vragen over de metho-
de zie volkskrant.nl/top200.

Verschanst ineigenkring
heefteliteaangezag ingeboet

Zekomenelkaar
voortdurendtegen,
de invloedrijkste
mensenvanNederland.
Inbesturen, radenen
commissies.Hoegroter
hetnetwerk,hoe
groterde invloed.Op
volkskrant.nl/top200
wordtdeelite tot in
detail ontleed. Plus
eenoverzichtvande
onderlingenetwerken
opvolkskrant.nl/
schaduwmacht2015
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1
(1) Hans Wijers (64 jaar)

Bestuurder en commissaris

2
(3) Niek Jan van Kesteren (63)

Algemeen directeur VNO-NCW

3
(2) Ben van Beurden (57)

Bestuursvoorzitter Shell

4
(4) Klaas Knot (48)

President De Nederlandsche Bank

5
(8) Feike Sijbesma (56)

Bestuursvoorzitter DSM

6
(5) Gerrit Zalm (63)

Bestuursvoorzitter ABN Amro

7
(6) Jeroen van der Veer (68)

Commissaris en bestuurder

8
(7) Eberhard van der Laan (60)

Burgemeester Amsterdam

9
(11) Paul Polman (59)

Bestuursvoorzitter Unilever

10
(9) Jos Nijhuis (58)

President-directeur Schiphol

11
(10) Laura van Geest (53)

Directeur Centraal Planbureau

12
(15) Wiebe Draijer (50)

Bestuursvoorzitter Rabobank

13
(13) Ton Heerts (48)

Voorzitter FNV

14
(18) Frans van Houten (55)

Bestuursvoorzitter Philips

15
(20) Alexander Rinnooy Kan (66)

Senator D66

16
(23) Kim Putters (42) Directeur

Sociaal en Cultureel Planbureau

17
(22) Ralph Hamers (49)

Bestuursvoorzitter ING

18
(16) Hans de Boer (60)

Voorzitter VNO-NCW

19
(14) Merel van Vroonhoven (47)

Voorz.Autoriteit Financiële Markten

20
(26) Hans Alders (63)

Multibestuurder

21
(33) Jan Hommen (72)

Bestuurder en commissaris

22
(60) Kajsa Ollongren (48)

Locoburgemeester Amsterdam

23
(--) Marjan van Loon (49)

President-directeur Shell NL

24
(17) Louise Fresco (63) Bestuurs-

voorzitter Universiteit Wageningen

25
(25) Boudewijn Poelmann (66)

Eigenaar-directeur Novamedia

26
(37) Wim Pijbes (54)

Directeur Rijksmuseum

27
(24) Piet Hein Donner (67)

Vicevoorzitter Raad van State

28
(27) Mariëtte Hamer (57)

Voorzitter SER

29
(31) Arnoud Boot (55)

Econoom en bestuurder

30
(35) Ed Nijpels (65)

Multibestuurder

31
(19) Joop Wijn (46)

Bestuurder ABN Amro

32
(54) Roger van Boxtel (61)

President-directeur NS

33
(42) Dick Boer (58)

Bestuursvoorzitter Ahold

34
(46) Wim van der Leegte (68)

Pres.-direc. en eigenaar VDL Groep

35
(165) Corien Wortmann-Kool (56)

Bestuursvoorzitter ABP

36
(57) Annemarie Jorritsma (65)

Fractievoorzitter VVD Eerste Kamer

37
(59 )Jaap de Hoop Schefer (67)

Oud-CDA-leider en bestuurder

38
(30)Annemiek Siderius-Fentener v.

Vlissingen(54)Pres.-comm.SHV

39
(67) Hans Vijlbrief (52) Thesau-

rier-gen. ministerie van Financiën

40
(34) Allard Castelein (57)

Pres.-direct. Havenbedrijf Rotterdam

41
(90) Margot Scheltema (61)

Multicommissaris

42
(40) Chris Buijnk (61) Voorzitter

Ned. Vereniging van Banken

43
(65) Marjan Oudeman (57) Voor-

zittercoll.v.bestuurUniversiteitUtrecht

44
(39)PienZaaijer (54)Pers.adv.koning

Willem-AlexanderenkoninginMáxima

45
(70) Jaap van Manen (65)

Multibestuurder

46
(38) Antony Burgmans (68)

Multicommissaris

47
(44)Richard vanZwol(50)Sec.-gen.

Binn.Zaken en Konink.relaties
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PvdA

VVD

CDA

Weet niet

D66

Overig
GroenLinks

2006 2010 2015

%

Traditioneel leunt de Nederlandse
bestuurlijke elite op de vier mid-
denpartijen,VVD, PvdA, CDA en
D66. Maar toch is er de afgelopen
tien jaar sluipenderwijs iets veran-
derd: D66 is inmiddels de favo-
riete partij van de top van Neder-
land, blijkt uit een enquête die
TNS Nipo hield onder 400 invloed-
rijken.Tien jaar geleden stemde
7 procent van de bestuurlijke elite
D66, goed voor een vierde plek, nu
is het 34 procent. Daarmee gaan
de Democraten aan kop, voor de
VVD, CDA en PvdA. Gekeken naar
partijlidmaatschap is de VVD eer-
ste, gevolgd door CDA, PvdA en
D66.
Net als tien jaar geleden zijn zes
op de tien ondervraagden lid van
een politieke partij. Dat staat in
geen verhouding tot de totale be-
volking, daarvan is slechts 2,4 pro-
cent partijlid.
Betekent dat dan ook dat het lid-
maatschap van een partij – en dan
een van deze topvier – onmisbaar
is voor een benoeming in de top?
Dat is de vraag, nu de burgemees-
tersposten niet meer verdeeld

worden in Den Haag en nu vaker
partijlozen worden benoemd; kijk
naar Klaas Knot bij De Nederland-
sche Bank. Maar ‘zo over de duim’
denkt de Leidse hoogleraar Wim
Voermans dat partijlidmaatschap
nog steeds belangrijk is.‘Partijen
zijn knooppunten van netwerken
tussen openbaar bestuur, maat-
schappelijke organisaties en be-
drijven.Als platform blijven ze
belangrijk, de rekruterings- en
netwerkfunctie blijft groot.’
Komt er dan niemand anders in
beeld van buiten die traditionele
partijen? Jawel, GroenLinks’ers, en
dan vooral de oud-fractieleiders.
Paul Rosenmöller stijgt naar
plek 131 omdat hij door minister
Dijsselbloem is gevraagd voor de
raad van toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM),
Jolande Sap komt als commissaris
van KPN en KPMG de Top 200 bin-
nen. En Femke Halsema staat daar
nog steeds in, als onder meer de
nieuwe voorzitter van de Vereni-
ging Gehandicaptenzorg Neder-
land (als opvolger van VVD’er
Heleen Dupuis).

Politieke voorkeur

D66 is de favoriete partij van de top
van Nederland geworden
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CORIEN
WORTMANN-KOOL

Sterkste stijger van de Volks-
krant Top 200 als nieuwe
bestuursvoorzitter van het
pensioenfonds ABP, een van de
grootste beleggers ter wereld.
CDA’er, was tot vorig jaar vice-
voorzitter van de EVP, de chris-
ten-democratische fractie in
het Europees Parlement, met
onder meer financiën en eco-
nomie in haar portefeuille.
Werd kort na haar vertrek na
tien jaar Europa al commissa-
ris van verzekeraar Aegon. Veel
te snel, vonden Brusselse lob-
bywaakhonden die overstap.
Was tot vorig jaar als CDA-
europarlementariër ook nog
commissaris van Mercedes-
Benz Nederland, bleek in de
nasleep van de ‘dieselgate’.
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48
(48) Wouter Bos (52 jaar)

Bestuursvoorzitter VUmc

49
(43) Andre Knottnerus (64)Voor-

zitterWetenschap.RaadvhRegeringsbel.

50
(--) Robert Jan van de Kraats (55)

Financieel bestuurder Randstad

51
(21) Louise Gunning-Schepers (64)

Bestuurder en commissaris

52
(12) Dick Benschop (58) Vicepresi-

dent joint ventures excellence Shell

53
(56) Atzo Nicolaï (55)

Bestuursvoorzitter DSM Nederland

54
(50) Victor Halberstadt (77)

Econoom en bestuurder

55
(49) Elco Brinkman (67)

Fractievoorzitter CDAEerste Kamer

56
(63) Herna Verhagen (49)

Bestuursvoorzitter PostNL

57
(51) Ab van der Touw (60)

Bestuursvoorzitter Siemens NL

58
(64) Michaël van Straalen (59)

Voorzitter MKB Nederland

59
(61) Volkert Doeksen (52)

Vicevoorzitter Carlyle Solutions

60
(36) Hans Smits (65)

President-commissaris KLM

61
(41) Ben Verwaayen (63)

Commissaris en investeerder

62
(53) Ad Scheepbouwer (71)

Investeerder

63
(74) Harry van de Kraats (49)

Algemeen directeur AWVN

64
(76) Jaap Winter (52) Voorzitter

college van bestuur Vrije Universiteit

65
(68) Barbara Baarsma (46)

Directeur kennisontwikk. Rabobank

66
(45) Maxime Verhagen (59)

Voorzitter Bouwend Nederland

67
(66) Harold Goddijn (55)

Bestuursvoorzitter TomTom

68
(131) Ahmed Aboutaleb (54)

Burgemeester Rotterdam

69
(58) Kees van Lede (73)

Commissaris en bestuurder

70
(91) Tjibbe Joustra (64) Voorzitter

Onderzoeksraad voor Veiligheid

71
(141) Wim Kuijken (63) President-

commissaris De Nederlandsche Bank

72
(100) Sigrid van Aken (45)

Operationeel directeur Novamedia

73
(--) Jacques van den Broek (55)

Bestuursvoorzitter Randstad

74
(144) Else Bos (56)

Bestuursvoorzitter PGGM

75
(81) Peter Elverding (66)

Voorzitter curatorium VNO-NCW

76
(87) Peter Wennink (58)

Bestuursvoorzitter ASML

77
(83) Paul Huijts (53) Secretaris-

gen. ministerie v. Algemene Zaken

78
(78) Pauline van der Meer Mohr

(55) Commissaris en bestuurder

79
(72) Paul Schnabel (67) Oud-direc-

teur Sociaal en Cultureel Planbureau

80
(62) Pamela Boumeester (57)

Multicommissaris

81
(71) Hans de Jong (58)

Directeur Philips Benelux

82
(73) Willem van Duin (55)

Bestuursvoorzitter Achmea

83
(79) Albert Jan Maat (62)

Voorzitter LTO Nederland

84
(92) Jan Kees de Jager (46)

Financieel directeur KPN

85
(--) Frank de Grave (60) Voorzitter

Orde Medisch Specialisten

86
(86) Hans Kamps (63)

Voorzitter Jeugdzorg Nederland

87
(75) Lilian Gonçalves (69)

Staatsraad

88
(152) Thom de Graaf (58)

Voorzitter Vereniging Hogescholen

89
(99) Pauline Meurs (62) Voorzitter

RaadvdVolksgezondh.enSamenleving

90
(108) Kees van Dijkhuizen (60)

Financieel bestuurder ABN Amro

91
(128) Hélène Vletter-van Dort (51)

Hoogleraar en bestuurder

92
(--) Albert Röell (56)

Bestuursvoorzitter KPMG

93
(104) Tom Middendorp (55)

Commandent der Strijdkrachten

94
(97) Fons van Westerloo (69)

Multibestuurder

95
(106) Willemijn Verloop (45)

Oprichter Social Enterprise NL

96
(96) Robert Reibestein (59)

Commissaris en bestuurder

97
(95) Caroline Princen (49)

Bestuurder ABN Amro

98
(140) Janus Smalbraak (48)

Bestuursvoorzitter Pon Holdings
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Meer vrouwen, weinig allochtonen in de Top 200
Aandeel vrouwen en allochtonen, in procenten

Vrouwen

Allochtonen

191215 © de Volkskrant.
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59 vrouwen telt de Volkskrant
Top 200 dit jaar, weer eentje meer
dan in 2014 en zelfs 30 meer dan
tien jaar geleden, bij de eerste lijst.
Daarin was toenmalig FNV-voorzit-
ter Agnes Jongerius de hoogst-
genoteerde van de 29 vrouwen, op
plek 14. Dit jaar is, net als vorig
jaar, directeur Laura van Geest van
het Centraal Planbureau de in-
vloedrijkste vrouw, op plek 11. Ook
de hoogste nieuwe binnenkomer,
op 23, is een vrouw: Marjan van
Loon, de nieuwe president-direc-
teur van Shell Nederland.
De toptien is dus nog het domein
van heren op leeftijd. Niettemin
hebben vrouwen succesvol de be-
stuurlijke elite weten binnen te
dringen, met bijna 30 procent. Dat
komt vooral door de opmars van
vrouwelijke commissarissen. Dat
is weer het gevolg van het – overi-
gens geflopte –‘wettelijk streefcij-
fer’, dat had moeten resulteren in
minimaal 30 procent topvrouwen
in het bedrijfsleven. Dat percen-
tage bleef ver uit beeld, maar er
werden de afgelopen jaren wel
meer vrouwelijke commissarissen

benoemd, wat ook is terug te zien
in de lijst.
Zorgelijker is de situatie bij alloch-
tonen.Tien jaar geleden telde de
eerste Volkskrant Top 200 twee al-
lochtonen, toenmalig Forum-voor-
zitter Sadik Harchaoui en Ahold-
commissaris Rene Dahan. Dit jaar
zijn het er zes, onder wie de
nieuwe burgemeester van Almere,
Franc Weerwind, op plek 183, met
zijn Rotterdamse collega Ahmed
Aboutaleb als hoogste, op plek 68.
Van twee naar zes in tien jaar tijd is
zeker niet slecht voor het alloch-
tone aandeel in de top, zegt hoog-
leraar Han Entzinger.
Aan de andere kant is het nog wel
een ondervertegenwoordiging:
3 procent allochtonen in de top is
nog niet de helft van de verhou-
ding bij de bevolking. Ook veel-
zeggend: het aandeel hogere krin-
gen (adel, patriciaat, hogere bur-
gerij) in de Top 200 is zeker drie
keer groter. Niettemin is Entzin-
ger niet pessimistisch over de
toekomt, gezien het aanstormend
allochtoon talent op de universi-
teiten.

Sekse & herkomst

Vrouwen dringen door in de bestuurlijke elite,
aantal allochtonen blijft achter
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LILIAN MARIJNISSEN

Met haar 30 jaar de nieuwe
benjamin van de Volkskrant
Top 200. Hoogst actieve – ook
op Twitter – bestuurder van
Abvakabo FNV, de vakbond
voor onder meer de zorgsec-
tor. Dochter van voormalig SP-
leider Jan Marijnissen. ‘Ik lijk
ook op hem. Wij delen een ge-
voel voor rechtvaardigheid,
houden allebei van duidelijk-
heid en hebben een bloedhekel
aan vriendjespolitiek, mooie
woorden en loze beloften’, zei
ze tegen het blad Binnenlands
Bestuur. Sinds 2003 raadslid
voor de SP in Oss. Met haar
komst als ‘organiser’ (het orga-
niseren van acties) zou de radi-
calisering van de Abvakabo zijn
begonnen.
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99
(--) Annemieke Nijhof (49 jaar)

Bestuursvoorzitter Tauw

100
(115) Manon Leijten (49) Secr.-

generaal ministerie van Financiën

101
(103) Bernard Wientjes (72)

President-commisaris KPMG

102
(101) Hans Wiegel (74)

Oud-VVD-leider

103
(105) Ton Büchner (50)

Bestuursvoorzitter AkzoNobel

104
(82) Peter van Mierlo (52)

Bestuursvoorzitter PwC

105
(127) Coen Teulings (57)

Econoom en bestuurder

106
(71) Joop van den Ende (73)

Cultureel ondernemer

107
(--) Laetitia Griith (50)

Staatsraad

108
(89) Kick van der Pol (66)

Bestuurder

109
(93) Peter Wakkie (67)

Multicommissaris

110
(98) Yvonne van Rooy (64)

Voorzitter Ned. Ver. v. Ziekenhuizen

111
(--) Pieter Elbers (45)

President-directeur KLM

112
(132) Inge Brakman (54)

Multicommissaris

113
(--) Ferdinand Grapperhaus (56)

Bestuursvoorzitter Allen & Overy

114
(135) Marjan Minnesma (49)

Directeur stichting Urgenda

115
(111) Jan Nooitgedagt (62)

Multicommissaris

116
(113) André Rouvoet (53)

Voorzitter Zorgverzekeraars NL

117
(122) Mariëtte Patijn (48)

CAO-coördinator FNV

118
(118) Irene Asscher-Vonk (71)

Multicommissaris

119
(114) Maarten Feteris (55)

President Hoge Raad

120
(119) Wout Dekker (59)

President-commissaris Rabobank

121
(116) Rijkman Groenink (66)

Oud-bestuursvoorzitter ABN Amro

122
(--) Annet Aris (57)

Commissaris en bestuurder

123
(124) Alexander Wynaendts (55)

Bestuursvoorzitter Aegon

124
(--) José van Dijck (55)

President KNAW

125
(117) Marike van Lier Lels (56)

Multicommissaris

126
(--) Henk Breukink (65)

Commissaris en bestuurder

127
(121) Herman Bolhaar (60)

Voorzit. College v. proc.-generaal

128
(154) Gerdi Verbeet (64)

Commissaris en bestuurder

129
(142) Joost van Heyningen

Nanninga (69) Partner EgonZehnder

130
(--) Frits van Bruggen (56)

Hoofddirecteur ANWB

131
(195) Paul Rosenmöller (59)

President-commissaris AFM

132
(130) Jan Louis Burggraaf (51)

Partner Allen & Overy

133
(137) Alex Mulder (69)

Oprichter USG People, filantroop

134
(--) Annemarie van Gaal (53)

Ondernemer en toezichthouder

135
(120) Ineke Dezentjé Hamming

(60) Voorzitter FME-CWM

136
(133) Mirjam Sijmons (56)

Directeur Arboned

137
(134) Maarten Das (67)

Voorzitter Heineken Holding

138
(147) Baptiets Coopmans (50)

Bestuursvoorzitter Ziggo

139
(139) Annemieke Roobeek (57)

Commissaris en bestuurder

140
(150) Mirjam de Blécourt (51)

Partner Baker & McKenzie

141
(129) Eelco Blok (58)

Bestuursvoorzitter KPN

142
(149) Daniel Ropers (43)

Bestuursvoorzitter bol.com

143
(--) Gijs van Dijk (35)

Bestuurder FNV

144
(148) Mick den Boogert (72)

Bestuurderbeschermingsconstructies

145
(161) Alexander Ribbink (51)

Investeerder en bestuurder

146
(136) Marry de Gaaij Fortman (50)

Partner Houthof Buruma

147
(162) Martijn Sanders (70)

Voorzitter vereniging Rembrandt

148
(--) Arno Visser (49)

President Algemene Rekenkamer

149
(159) Charlotte Insinger (50)

Bestuurder

Aantal bijbanen bestuurders daalt
Aantal
nevenfuncties

191215 © de Volkskrant. Bron: TNS Nipo
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Meer dan twintig (20!) nevenfunc-
ties, kunt u het zich nog voorstel-
len? Wellicht niet, in het jaar dat
‘kampioen bijbanen’Loek Her-
mans moest opstappen als VVD-
aanvoerder in de senaat na een
vernietigend rapport over de on-
dergang van zorgmoloch Meavita.
Ten tijde van dat drama had Her-
mans een breed palet aan neven-
functies en hij was de enige niet:
4 procent gaf in 2006 in een en-
quête van TNS Nipo onder de be-
stuurlijke elite aan meer dan
20 bijbanen te hebben, een kwart
had – al dan niet naast de hoofd-
functie – 11 tot 20 andere activi-
teiten.
Dat leidde volgens het groeiende
leger critici tot toezichthouders
die uit tijdgebrek onderweg naar
de vergadering op de achterbank
nog even snel de enveloppe met
stukken openden, met dramati-
sche gevolgen, zoals bij onder
meer woningcorporatie Vestia en
hogeschool Inholland.
Hoe anders is het nu.Volgens de
enquête van dit jaar heeft nog
maar 1 procent meer dan

20 nevenfuncties. Ook de sector
11 tot 20 is sterk teruggelopen en
zelfs 6 tot 10 bijbanen is niet meer
de norm: dat is nu 3 tot 5. Dat be-
tekent dat de maatregelen tegen
te veel bijbanen gewerkt lijken te
hebben.
In 2013 besloot de Tweede Kamer
op voorstel van SP’er Ewout Irr-
gang dat – net als in het bedrijfsle-
ven – ook in de semipublieke sec-
tor 5 bijbanen voortaan het maxi-
mum is, waarbij een voorzitter-
schap dubbel telt.
Het chagrijn over ‘het beruchte
amendement-Irrgang’ is in de be-
stuurlijke elite nog steeds groot,
zegt multibestuurder Ed Nijpels,
de nummer 30 van de Volkskrant
Top 200.
Er is onvrede en onbegrip over dit
‘Berufsverbot’voor professionele
commissarissen. De wet ram-
melde ook nogal, maar deskundi-
gen houden het erop dat het toch
goed is dat het aantal bijbanen van
bestuurders aan banden is gelegd.
Niet dat daarmee nieuwe schanda-
len zijn uitgesloten, maar het
risico is wel verkleind.

Bijbanen

Het is gedaan met die hausse aan nevenfuncties,
tot chagrijn van redelijk wat multibestuurders

NR 183

FRANC WEERWIND

Een van de zes allochtonen in
de Volkskrant Top 200, komt
binnen op nummer 183 als de
nieuwe burgemeester van Al-
mere, de achtste stad van het
land, als opvolger van Annema-
rie Jorritsma. Surinaamse ach-
tergrond. Werd door AD de
‘Leidse Obama’ genoemd bij
zijn benoeming; Weerwind stu-
deerde er bestuurskunde en
ging bij het corps (Minerva) in
1987, hetzelfde jaar als Willem-
Alexander. D66’er. Was burge-
meester van Velsen, waar hij al
de ‘Obama van Velsen’ werd
genoemd. Geboren in Amster-
dam, groeide op in Nieuw-Ven-
nep. Begon zijn carrière in
2000 als adjunct-gemeente-
secretaris van Leiderdorp.
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150
(--) Neelie Kroes (74 jaar)

Oud-eurocommissaris

151
(157) Willem Stevens (77)

Commissaris en bestuurder

152
(153) Chris Fonteijn (60) Voorzitter

Autoriteit Consument & Markt

153
(--) Jan van Zanen (54)

Burgemeester Utrecht

154
(--) Heleen Kersten (50)

Partner Stibbe

155
(166) Yoeri Albrecht (48)

Directeur De Balie Amsterdam

156
(32) Loek Hermans (64) Oud-

fractievoorzitter VVD Eerste Kamer

157
(--) Lenie Boeren (52) Chief

Operational Oicer Robeco

158
(--) Peter Gortzak (57)

Hoofd beleid APG

159
(175) Jozias v. Aartsen (67)

Burgemeester Den Haag

160
(126) Kees Storm (73) Oud-

bestuursvoorzitter Aegon

161
(167) Joop Daalmeijer (69)

Voorzitter Raad voor Cultuur

162
(--) Lard Friese (53)

Bestuursvoorzitter NN Group

163
(--) Sven Smit (49)

Directeur McKinsey

164
(172) Marleen Barth (51) Fractie-

voorzitter PvdA Eerste Kamer

165
(177) Gerard Kleisterlee (69)

Oud-bestuursvoorzitter Philips

166
(160) Angelien Kemna (58) Chief

Finance and Risk OicerAPG Groep

167
(--) Roland van der Vorst

Directeur Freedomlab

168
(--) Jolande Sap (52)

Commissaris en bestuurder

169
(174) Ila Kasem (48)

Directeur Van de Bunt

170
(171) Piet Klaver (70)

Multicommissaris

171
(168) Wim Kok (77)

Minister van Staat

172
(184) Ankie Broekers-Knol (69)

Voorzitter Eerste Kamer

173
(123) Jos Streppel (66)

Commissaris en bestuurder

174
(183) Jacques Schraven (73)

Commissaris en bestuurder

175
(185) Thessa Menssen (48)

Financieel directeur BAM groep

176
(158) Dick Sluimers (62)

Oud-bestuursvoorzitter APG

177
(--) Lilian Marijnissen (30) Cao-

onderhandelaar Abvakabo FNV

178
(156) Cateautje Hijmans van den Bergh

(54) Bestuurder en commissaris

179
(179) Henk Schefers (67)

Multicommissaris

180
(180) Femke Halsema (49)

Oud-politicus en bestuurder

181
(188) Paul van der Heijden (66)

Bestuurder

182
(--) Cathelijne Broers (47) Directeur

De Nieuwe Kerk/Hermitage A’dam

183
(--) Franc Weerwind (51)

Burgemeester Almere

184
(107) Herman Wijfels (73)

Econoom en bestuurder

185
(192) Ewald Kist (71)

Commissaris en bestuurder

186
(190) Ronald Prins (46)

Directeur Fox IT

187
(--) Bert Habets (44)

Bestuursvoorzitter RTL Nederland

188
(198) Guido van Woerkom (60)

Voorzitter Detailhandel Nederland

189
(194) Pieter Broertjes (63)

Burgemeester Hilversum

190
(176) Frits Bolkestein (82) Oud-

eurocommissaris en VVD-leider

191
(--) Shula Rijxman (56)

Bestuurder NPO

192
(--) Jolanda Poots-Bijl (46)

Financieel directeur Ordina

193
(191) Karla Peijs (71)

Commissaris en bestuurder

194
(--) Hans Stoter (48) Chief invest-

ment oicer NN Investment Partners

195
(173) Camiel Eurlings (42)

Bestuurder IOC

196
(193) Farid Tabarki (39) Oprich-

ter-eigenaar Studio Zeitgeist

197
(--) Robert-Jan van Ogtrop (59)

Oprichter Circle Economy

198
(69) Timo Huges (50)

Oud-president-directeur NS

199
(--) Andree van Es (62)

Bestuurder

200
(--) Nout Wellink (72)

President-commissaris PwC

E
rwordtwatafgeklaagd in
debestuurlijkeelite, zegt
commissarisencoach
HenkBreukink,denum-
mer 126opdeVolkskrant
Top200.Overdepolitiek,
dieachterdeontwikkelin-
genaanhobbeltendie

makkelijkmetdebeschuldigendevin-
gerwijstnaarpakwegdebankenof
ProRail, zondernaardeeigenrol tekij-
ken.Enoverdemedia,diealtijdnega-
tief zijnenzakenuitvergroten. ‘Fasci-
nerenddaarbij isdatbestuurdersdan
vaakpraten intermenvan ‘we’’, zegt
Breukink. ‘Voetballerszeggen ‘je’, als
zehetoverzichzelf hebben. ‘Je’mist
diegoal,of ‘je’wordtgewisseld.Be-
stuurderspraten indewe-vorm.Wij
bankiers.Wij,dewoningcorporaties.’

Hoe komt dat?
‘Angst. Er isnatuurlijkongelooflijk
veel foutgegaanenhetgaatvooreen
deelnogsteeds fout.Debestuurlijke
elite isergaarzelendomdaarnaar
buitentoewatvantevinden.Omdat
hetvandekantvanbestuurders stil
blijft, lopenereenpaarmiljoenpro-
fessionals ronddiegefrustreerdzijn
overwateroverhunsectorof organi-
satiewordtgezegd.Bestuurders rea-
gerenvaakhooguitdefensief. Zegaan

Eenomissie inhetgedragvandeelite
ishaargebrekaanreflectie, stelt ING-
commissarisHenkBreukink.Want
hoeveel verantwoordelijkheidneemt
deelite indeze lastige tijdennuecht?

indewe-vormpraten:wemoetenkij-
kenhoewedaarals sectormeeom-
gaan.Dandenkik:ach,komop.Ver-
schuil jenietachterdesector,praat
voor jezelf. Legverantwoordingaf.’

HenkBreukink(65) iseentypische
vertegenwoordigervandeNeder-
landsebestuurlijkeelite (ziekader).
Zijnvaderwasdirecteurvande
Gazelle-fabriek.Breukinkstudeerde
bedrijfseconomie inGroningen.Later
ginghijwerkenbij Shell. Tegenwoor-
digheefthij eencoachingspraktijk
voorbestuurdersen ishijondermeer
commissarisbij ING.
Gezetenaandekeukentafel inzijn

statigeHaagseherenhuis legtBreu-
kinkuitdathet landschapvoordebe-
stuurlijkeelitede laatste tien jaar radi-
caal isveranderd.Doordecrisisen
schandalen ishetvertrouweningrote
organisatiesenhunleidersopeenhis-
torischdieptepuntbeland.Door in-
ternetgaandeontwikkelingenra-
zendsnelendemaatschappelijke
roepomtransparantie isenorm. ‘Be-
stuurdersentoezichthouders leven in
eenvissenkom.Alleswatwijdoen, is
zichtbaar.Datkunje leukvindenof
niet,maar loopernietvoorweg.Ac-
cepteerdathetdewerkelijkheid is. En
doeerwatmee.’
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HENK BREUKINK

Typische vertegenwoordiger
van de Nederlandse bestuurlij-
ke elite. Zijn vader was direc-
teur van de Gazelle-fabriek.
Breukink studeerde bedrijfs-
economie in Groningen, waar
hij lid was van het corps (Vindi-
cat). Later ging hij werken bij
Shell. De D66-stemmer heeft
tegenwoordig een coaching-
praktijk voor bestuurders en is
commissaris bij ING, sinds dit
jaar ook toezichthouder bij het
Haagse Gemeentemuseum.
Werd na de grote diploma-
fraude als puinruimer voorzit-
ter van de raad van toezicht bij
hogeschool Inholland. Moest
twee semipublieke nevenfunc-
ties opgeven door het amende-
ment-Irrgang voor de bijbanen.

‘Uitangstpraat
detopvooral
indewij-vorm’
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In procenten

Geslacht

2006 2015

14,5 29,5

85,5 70,5

In procenten

Religieuze achtergrond

2006 2015
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In procenten

Avonden
thuis

Aantal avonden thuis per week

2006

2015
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Dat gebeurt nu te weinig?
‘Ikzieveel traditionelecommunicatie-
afdelingendiehunleidingadviseren
niet indemedia teverschijnen.Want
danvestig jemaardeaandachtop je-
zelf endatmoet jevooralnietwillen,
want ‘ze’makener tocheennegatief
verhaalvan.Maardoorniet tepraten,
maak jehetzekernietbeter. Erzijn
ookgoedecommunicatieafdelingen
dieproactief willenopereren,maar
dandurftde leidingniet.Datbegrijp
ikookwel,maarals jede leidinghebt,
moet jeer staanophetmomentdat
het foutgaat.Ganaarbuiten, zeg: luis-
ter,dit isnietgoedgegaan.Zoalsbij
hetUMCUtrechtonlangs,waar twee
kno-artsenmetverlof zijngestuurd.
Hetduurdeweleven,maar toenzei
men:wehebbendezemensen, zonder
ze tebeschuldigen,gevraagdthuis te
gaanzitten, zodatweobjectief onder-
zoekkunnendoennaarwateraande
handis.Danneemjede leiding.Niet
weglopenvoorhetprobleemof probe-
renhetkleiner temaken,maarerwat
aandoen.’

Waar ging het niet goed?
‘Metenigezelfkritiek:de financiële
sectorheeftnatuurlijknietadequaat
gereageerd.Er isnooitgoedantwoord
gegevenopwatzichdaarallemaalaf-
speelde.Hierzie jewatdeneigingvan
bestuurders is:wemoetenals sector
naarbuiten.Maardangebeurter
nooit iets. FlorisDeckersvanVanLan-
schotheeftdestijdsexcusesgemaakt,
ja.Hetwasmijniethelemaalduidelijk
wathijnouwilde,maarhijheeft ten-
minsteeenpoginggedaaniets tezeg-
gen.’

Dat had meer mensen in de finan-
ciële sector gesierd?
‘Ja, ennietalleendaar.’

U bent zelf al sinds 2007 commis-
saris bij ING, dus nog voor de cri-
sis. We hebben ING ook niet ge-
hoord.
‘Ikzeialdat ikzelfkritischmoetzijn. Ik
hebte langgeaccepteerddatheteen

beter ideewasomvanuitdesector te
reageren.Dat isnooitechtgebeurden
indatopzichtvind ikdat ikhetbeter
hadkunnendoen.’

Waren mensen minder boos ge-
worden als de elite niet zo had
gedoken? Want mensen zijn nog
steeds heel boos.
‘Dat iseenhypothetischevraag,maar
ikdenkdathetantwoord ja is.Als je
nietnaarbuitengaat,hoekunjedan
verwachtendathetvertrouwenzich
herstelt?Het isookdemanierwaarop.
Alswedannaarbuitenkomen–we,de
bestuurlijkeelite –hebbenwedenei-
gingdemensenuit te leggenhoehet
zit.Maarals iku ietsuitleg,betekent
hetdat ikhetbegrijp, enuniet.Dat is
nietmeervandeze tijd.Hetpubliek is
nietdom. Jemoetnietuitleggen,maar
toelichtenwat jeafwegingenzijnge-
weest.Hetbesturenvangroteorgani-
saties isdeheledagafwegingenma-
ken.
‘Onzesamenleving isbinair:het isof

goed,of fout.Maar inwerkelijkheid is
ernatuurlijknietsbinair,datweethet
grotepubliekookwel.Watwenudoen
isdeconclusiesuitleggen, terwijlwe
deafwegingenmoetentoelichten.Als
jebereidbent jeafwegingentedelen
methetpubliek,maak jeveelmeer
kansopherstel vanvertrouwen.’

Dan zeggen de bestuurders in uw
coachingpraktijk: ik kijk wel mooi
uit, met die binaire samenleving,
en die boze bevolking.
‘Tryharder, zeg ikdan.Watkunjean-
ders?Nietnaarbuitentreden?Dat is
tochgeenantwoord.Eendeelvandat
salaris isomdatniet iedereenhetaltijd
met jeeenszal zijn.Daarkunjesoms
nogwatvan lerenook.Door teduiken
maak jehetalleenmaarerger. Erzijn
gelukkigsteedsmeermensendieerzo
overdenken.Maarerzijnookveel
mensendieaarzelen,debestuurders
die indewe-vormpraten,diezoe-
kendezijn.’

Wilco Dekker
Ben van Raaij

B
lank,hoogopgeleid, reli-
gieusopgevoed, rechten
ofeconomiegestudeerd,
lidgeweestvanhet corps,

wonend indeRandstad, rij-
dend ineenVolvo, lidvanD66
(ofVVD,CDA,PvdA)ennog
steedsvooralman: ziedaarde
dwarsdoorsnedevandeNeder-
landsebestuurlijkeeliteanno
2015, zoalsdienaarvorenkomt
uit eenenquêtedieTNSNipo in
opdrachtvandeVolkskrant
hieldonder400 invloedrijke
Nederlanders.

Vande222personendiemee-
werkten–vanCEO’s tot top-
ambtenaren, vanburgemees-
ters totbankiers envancul-
tuurpausentotvakbondsba-
zen –heeft 89procenteen
academischeopleiding, vooral
voltooid inAmsterdam.Leiden
enRotterdam.Slechts 11pro-
centheeftgeenuniversitaire
opleidingafgerond.Ziedaarde
kloof tussenhoogopgeleiden
en laagopgeleiden.

Nogmeerdantien jaargele-
den– toenTNSNipoeenen-
quêtehieldbijdeeersteVolks-
krantTop200–woontmenin
deRandstad, endanvooral in
Amsterdam.Deelite ismeer
nogdantoenvangoedekomaf:
bijnavieropde tienkomenuit
adelofhogereburgerij, onge-
veerdehelftuitdemidden-
klasse.Men isnogsteedsgraag
onderelkaar insociëteitof eet-
club.

Verdernog iets veranderd?
Jawel: Italiëheeft Frankrijkver-
drongenals favoriet vakantie-
landennaastVolvo,Audi, BMW
rijdtnu3procentvandeelite
eenmilieuvriendelijkeTesla.

Wieis tochdiehoogopgeleide
Volvo-rijdendeRandstedeling?
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