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Met een voorwoord van Jan Peter Balkenende

Nederlandse bedrijven worden steeds vaker geleid door een Belg. In de boardroom 
durven ze knopen door te hakken waar de polder geen raad mee weet. Meer nog, 
Nederland kijkt op naar deze besluitvaardige Belgen.

‘Ik durf vraagtekens bij de regels te zetten en dat vinden ze in Nederland confron-
terend. Terwijl dat juist kan leiden tot nieuwe inzichten!’, aldus Christian Van 
Thillo, inmiddels eigenaar van vier grote Nederlandse kranten.

Naast de biermerken Heineken en Grolsch staat ook bij TomTom, Essent, Vitens en 
Esso een Belg aan het roer. Ze worden als diplomatiek, kostenbewust en besluitvaar-
dig ervaren, maar ze zijn ook moeilijk te doorgronden. Zakendoen met Belgen brengt 
vaak misverstanden met zich mee en leidt zelfs tot frustraties. Toch wordt er steeds 
meer samengewerkt tussen het Nederlandse en Belgische bedrijfsleven. Wat doen 
deze Belgen anders dan Nederlanders in de boardroom? Wat kun je als Nederlandse 
manager leren van deze Belgen? En hoe doe je zaken met die Belgische CEO’s? Jour-
nalist Gerd De Smyter zocht de Belgen in de Nederlandse boardroom op en ontdek-
te de ‘Belgische aanpak’, waar ambitieuze managers nog iets van kunnen opsteken.

‘Belg in de boardroom houd je een spiegel voor. Voortaan bekijk ik het Nederlandse 
managen door Belgische ogen’. — Humberto Tan

‘Voor alle Belgen die niet weten dat ze over een ei-
gen aanpak beschikken en voor alle Nederlanders 
die op een praktische manier zich deze  aanpak 
eigen willen maken’. 
— Het Financieele Dagblad

Gerd De Smyter (1981) is Belg en journalist. Voor 
de opleiding journalistiek verhuisde hij naar 
Nederland waar hij nu ruim tien jaar werkt. Bij 
BNR Nieuwsradio leerde hij hoe je succesvol lei-
ding geeft aan een creatieve redactie. Daarnaast 
duidt hij ook het nieuws als correspondent voor 
 Vlaamse media.
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BOURGONDISCH POLDEREN 

De verhouding Nederland-België is een bijzondere en zal dat altijd wel 

blijven. We spreken, althans wat betreft Vlaanderen, dezelfde taal. In 

vroeger tijden waren we soms met elkaar verbonden. Tegelijkertijd zijn 

er aanzienlijke culturele verschillen. Toch is het opvallend hoe veel 

Belgen aan de top staan van Nederlandse ondernemingen of onderne-

mingen die in Nederland actief zijn. Dat is niet het enige. Zij zijn ook suc-

cesvol. 

Wat verklaart het succes van de zuiderburen in de Nederlandse directie-

kamers? Is het hun daadkracht? Waar Nederlanders eerst zoeken naar 

structuur in de chaos om tot een besluit te komen, heeft de Belg de 

moeilijkste knopen al doorgehakt. Of werpt het feilloze gevoel voor het 

opbouwen van relaties zijn vruchten af? Belgen zijn meester in het creë-

ren van een charmante en stijlvolle sfeer. Het zijn uitstekende onderne-

mers die doelgericht te werk gaan. Zij formuleren goed en scherp. Ze 

zijn diplomatiek in de omgang en investeren in goede betrekkingen met 

anderen. De hoofdpersonen in dit bijzondere boek laten zien hoe deze 

kwaliteiten in hun voordeel werken.

In Nederland staan we bekend om onze zoektocht naar samenwerking 

en consensus. De eeuwenlange strijd tegen het water noopte tot samen-

werking. Risico’s en winsten werden vanaf de 17e eeuw gedeeld in de 

VOC. In de 19e en 20e eeuw werd niet gekozen voor klassenstrijd maar 

voor bedrijfsorganisatie. Nederlanders hechten er aan om ‘met alle 

neuzen dezelfde kant op te kijken’ door via ‘verschillende brillen’ een 

situatie te analyseren, om vervolgens door middel van ‘360 graden feed-

back van stakeholders’ tot een conclusie te komen. 
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Streven naar consensus is een goede zaak, maar de schaduwzijde is de 

opkomst van fenomenen als ‘de vergadertijger’. Vaak is dit een doorn in 

het oog van Belgen, die doorgaans pragmatisch zijn ingesteld. Echter 

ook in Nederland stuit dit op veel ergernis. Een onderzoek uit 2012 

toonde aan dat mensen in hogere managementfuncties tot wel tachtig 

procent van hun werktijd vergaderen. Dat de Belgische CEO zich ver-

wondert over de karige Hollandse boterhammen en glazen melk, die dit 

proces moeten voeden, verbaast mij niet. 

Ik herinner me nog de komst van de toenmalige Vlaamse minister-presi-

dent Bart Somers naar Den Haag. Tegenover Vlaamse journalisten liet hij 

zich ontvallen: ‘Ik ga bij Balkenende dineren. Dus zal ik mijn boterham-

men maar meenemen.’ Bij het begin van het werkdiner, toen iedereen 

het voorgerecht opgediend had gekregen, bleef de ruimte aan tafel 

voor Somers leeg. Ik heb toen gezegd: ‘Collega, u heeft gezegd dat u uw 

boterhammen mee zou nemen. Daartoe geef ik u nu graag de gelegen-

heid.’

Toch draagt het Nederlandse uitgangspunt om steeds de samenwerking 

te zoeken iets heel unieks in zich. Zeker bij beslissingen die een eff ect 

hebben op de lange termijn ligt er een enorme meerwaarde in het 

Nederlandse streven naar breed draagvlak. De Belgische CEO’s in dit 

boek zien dit ook. Lange tijd werd gesproken over de overlegeconomie 

en later over het poldermodel. Het is een model waarin overheid, werk-

gevers en werknemers elkaar weten te vinden. 

Een recent voorbeeld van het zoeken naar samenwerking is de Dutch 

Sustainable Growth Coalition. In deze coalitie, waaraan ik leiding mag 

geven, trekken acht grote multinationals samen op rondom het onder-

werp duurzaam en verantwoord ondernemen. Ook hierin speelt trou-

wens een Belgische ondernemer een belangrijke rol: Jean-François van 

Boxmeer, CEO van Heineken. 

Dialoog met overheden, universiteiten, leveranciers, medewerkers, klan-

ten en andere stakeholders bij hun Corporate Responsibility-beleid is 

voor deze bedrijven een vanzelfsprekendheid. Dit beleid – en daarmee 

het bedrijf en de merken die daaraan verbonden zijn – voegt op die 

manier waarde toe aan hun markt, het milieu en de maatschappij in bre-

dere zin. 
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V O O R W O O R D

Nederlandse ondernemers hebben vanouds een sterk internationale ori-

entatie. Ook om die reden is het toe te juichen dat veel Belgen aan de 

top van Nederlandse ondernemingen staan. Binnen het Nederlandse 

bedrijfsleven doet hiërarchie er minder toe. Talenten op alle niveaus 

weten elkaar te vinden. De directheid van Nederlanders kan daarbij even 

wennen zijn voor Belgen. Maar de informele, laagdrempelige sfeer 

tussen collega’s bevordert ook creativiteit en een ondernemende hou-

ding binnen organisaties. Dit wordt ook wel intrapreneurship genoemd. 

Dit is een kwaliteit die zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven 

broodnodig is, want zonder deze houding kan de sterke Nederlandse 

positie op het gebied van sociale en duurzame innovatie niet worden 

vastgehouden. 

Overigens kent de Nederlandse ondernemersgeest geen grenzen – een 

unicum dat ook in België erg wordt gewaardeerd. Nederlandse onderne-

mingen zijn wereldwijd actief. Waar ook ter wereld is Nederlands onder-

nemerschap te vinden. Watermanagement, chemie, de creatieve indus-

trie, agricultuur, logistiek, dienstverlening; noem maar op. Tal van 

Nederlanders geven leiding aan buitenlandse ondernemingen of inter-

nationale organisaties zoals de World Business Council for Sustainable 

Development. 

Tegelijkertijd zien we Belgen aan de top van internationale organisaties 

zoals de Europese Raad of het Internationaal Olympisch Comité. Het zou 

goed zijn wanneer getracht wordt elkaar in die internationale gezind-

heid te versterken. Zo zou ook voor het bedrijfsleven Benelux-samen-

werking wel eens een duidelijke meerwaarde kunnen hebben. Het 

bedrijf waar ik als Partner Corporate Responsibility werk, Ernst & Young, 

heeft een ‘BeNe’-structuur (België en Nederland vormen een eenheid) 

en deze wordt geleid door … een Belg, Rudi Braes. 

België en Nederland delen een gemeenschappelijke taal en een sterke 

internationale afhankelijkheid, maar beschikken ieder over een geheel 

eigen werkcultuur. Waarschijnlijk ligt het geheim van Belgisch-Neder-

lands succes in de chemie die ontstaat wanneer de goede kanten van de 

twee culturen elkaar aanvullen en versterken. In de wereld van nu is het 
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succes van ondernemingen afhankelijk van de manier waarop zij econo-

mische waarde en maatschappelijke betekenis weten te integreren, alli-

anties weten te smeden met andere ondernemingen, overheden en 

maatschappelijke organisaties en volop ruimte geven aan lange termijn 

strategieën. Het is een genoegen te zien hoe Belgen in de Nederlandse 

boardroom hierin hun taken vervullen.

In dit boek geeft Gerd De Smyter een kijkje in de Nederlandse keukens 

van Belgische CEO’s. Keukens die kostenbewust maar met smaak 

worden gerund. Met menukaarten die door de chef in samenspel met 

zowel de kok als ober wordt opgesteld. Wordt het tegen die achter-

grond geen tijd iets nieuws te introduceren? Wat mij betreft: Bourgon-

disch Polderen.

Jan Peter Balkenende

B E L G  I N  D E 

B O A R D R O O M
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INLE ID ING

‘Het is hier geen democratie,’ zei mijn hoofdredacteur stellig toen ik 

hem als chef vertelde dat een deel van de redactie weinig zag in zijn 

nieuwe plan. ‘Misschien niet,’ dacht ik, ‘maar het lijkt er verdacht veel 

op.’

Leiding geven aan een Nederlands team zet je als Belg op scherp. Alles 

wat voorheen vanzelfsprekend was, lijkt opeens niet meer te werken. 

Wat vroeger een ‘ja’ was, is nu een standaard ‘ja, maar’ of ‘hoezo’ gewor-

den.

Belgische managers die in Nederland aan de slag gaan, krabben zich een 

aantal keren achter de oren. Ze krijgen te maken met een dualistisch 

bestuursmodel, merken dat overleg een levensbehoefte is en worden 

zelfs door de receptioniste aangesproken op hun beleid. Cultuurverschil-

len die hen niet in de weg staan. Integendeel, met het grootste gemak 

voeren ze herstructureringen door en schrappen ze banen zonder al te 

grote maatschappelijke onrust.

Nederland kijkt gefascineerd naar deze Belgische topbestuurders. Hei-

nekentopman Jean-François Van Boxmeer is door beleggers uitgeroe-

pen tot topman van 2012. Christian Van Thillo heeft met zijn Persgroep 

inmiddels vier Nederlandse kranten in handen en dat aantal kan nog 

groeien. De afgelopen jaren vinden steeds meer Belgen hun weg naar 

het Nederlandse bedrijfsleven. Ze staan aan de top van (inter)nationale 

bedrijven, werken in de (semi)publieke sector of bezetten een aantal 

commissariaten.

Niet zo vreemd. Na Duitsland is België de belangrijkste handelspartner 

voor Nederland. Van alle landen importeert België het meest vanuit 

Nederland. De handelsrelaties zijn sterk. De Nederlandse taal hebben 
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Vlaanderen en Nederland gemeenschappelijk. Maar de cultuurverschil-

len in het bedrijfsleven van beide landen zijn groot, maar gelukkig over-

brugbaar. Meer nog, beide culturen kunnen elkaar versterken. Dat bewij-

zen deze Belgen in de boardroom.

Voor dit boek heb ik met twaalf medelandgenoten in Nederland gespro-

ken. Een divers gezelschap vrouwelijke en mannelijke bestuurders in alle 

geledingen van het zakenleven. Sommigen al jaren werkzaam in Neder-

land, anderen beginnen net in hun functie. Uit de gesprekken ontstaat 

een beeld van hun aanpak en komt u erachter hoe ze hun weg hebben 

gevonden. Wat heeft ervoor gezorgd dat zij op die ene stoel zitten en 

niet een Nederlander? Hoe voeren ze hun beslissingen door?

Bent u als Belg verleid tot het lezen van dit boek? Dan hoop ik dat u ont-

dekt hoe fi jn het is om over de grens werkzaam te zijn. Niet de minsten 

gingen u voor. Wellicht kunnen hun verhalen u voorbereiden op de 

gebruiken binnen maar ook vooral buiten de Nederlandse boardroom. 

U hoeft zeker niet met alles rekening te houden, want anders verliest u 

die Belgische kracht die op dit moment geliefd is in Nederland.

De thema’s in dit boek gaan dieper in op de vaak moeizame samenwer-

king tussen beide landen. Waarom slaagden Nederland en België er niet 

in samen een bank te redden? Waarom veroorzaakt de Fyra hogesnel-

heidspijn? De verschillende aanpak van beide buurlanden leidt niet alleen 

tot succes, maar ook tot misverstanden. En dat is zonde voor landen die 

door hun kleine oppervlakte maar beter kunnen samenwerken.

Nu we kennis hebben gemaakt, stel ik voor dat we gaan tutoyeren. 

Mijn uitgever maakte me er op attent dat ik jij en u vrolijk door elkaar 

gebruik. Een Vlaming zal net zo makkelijk u tegen een bekende zeggen 

als jij. In Nederland betekent u dat je een ouder iemand voor je hebt of 

dat je een beleefde afstand wilt houden. Vreemd in een samenleving 

die zichzelf niet-hiërarchisch noemt, vind je niet?
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VR IJWARING
Dit boek generaliseert. En je zult ook karikaturen tegenkomen waarin 

je jezelf geheel, gedeeltelijk of helemaal niet herkent. Elke CEO heeft 

tijdens het interview ook de verschillen binnen Nederland genoemd. 

Een Nederlandse prinses die later koningin werd, wist al te melden dat 

dé Nederlander niet bestaat. En mocht je er toch één ontmoeten, dan 

kun je hem herkennen aan dat ene koekje bij de thee, net zoals je de 

Belg al van veraf ziet aankomen met de zak frites die hij bij zich heeft.

Alle gekheid op een stokje. Natuurlijk zijn er ook assertieve Belgen die 

heel direct zullen vertellen wat ze van je vinden. Uiteraard zijn er ook 

domme Nederlanders, dat zijn er waarschijnlijk meer dan er domme 

Belgen zijn. Al was het maar omdat het aantal Nederlanders anderhalf 

keer groter is dan het aantal Belgen.

Gerd De Smyter

April 2013
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CHRIST IAN VAN THILLO

• geboortejaar 1962

• afkomstig uit Antwerpen

• woont in Wilrijk (Antwerpen)

• studeerde Rechten aan de KU Leuven 

en MBA aan de Duke University North 

Carolina

• CEO van De Persgroep, een van de 

grootste mediaconcerns van België

• in Nederland eigenaar van Het Parool, 

de Volkskant, Trouw, AD en de radio-

zender Q-music
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Nederlanders nemen het besturen heel serieus. Ze maken zich de mate-

rie eigen en ze zijn zich zeer bewust van hun taak. Ze voelen zich erg ver-

antwoordelijk en betrokken. Ze spreken al snel van ons bedrijf. Je ziet 

dat ze in Nederland een rijke traditie hebben op bestuurlijk gebied. Er is 

een zeker formalisme, omdat ze meer ervaring hebben met het proces 

binnen de board. Dat geeft de Belgische bestuursleden een impuls: ze 

zitten weer voorover op hun stoel.

Na de overname van vier grote Nederlandse kranten, haalt Christian 

Van Thillo twee nieuwe bestuursleden naar zijn Belgische boardroom. 

Overnameadvocaat Jan Louis Burggraaf en bankier Ieko Sevinga 

vormen het Nederlandse gezicht binnen de raad van bestuur van De 

Persgroep. Het mediabedrijf is met titels als Het Laatste Nieuws, De 

Morgen en De Tijd een grote speler in België en inmiddels ook de 

grootste krantenuitgever van Nederland. Na Het Parool nam Van 

Thillo in 2009 de PCM-kranten over. De Volkskrant, Trouw en het 

Algemeen Dagblad (AD) kwamen daarmee in Vlaamse handen.

De stap naar Nederland was voor ons de meest natuurlijke uitbreiding. 

We spreken dezelfde taal en daar draait ons vak om. Naar het zuiden 

substantieel uitbreiden, hoewel het hier maar tien kilometer vandaan 

ligt, zou voor ons veel moeilijker zijn. Natuurlijk spreken we Frans en 

Engels maar het is toch lastiger om in een andere taal met een hoofd-

redacteur over de kwaliteit van zijn of haar krant te praten.

DOOR DE NEDERLANDERS IN MIJN 
BESTUUR,  Z ITTEN DE BELGEN OP 
HET PUNTJE VAN HUN STOEL
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GEPASTE BESCHEIDENHEID

Nederland is altijd een groter krantenland geweest. Als Vlaming voel je 

toch dat je uit een kleiner land komt, dus gingen we er met een gepaste 

bescheidenheid heen. De overname van Het Parool was de eerste keer 

dat we echt zaken deden in Nederland. Het management van de krant 

zat op dat moment in zwaar weer. Het beeld van de grote, nuchtere, 

zelfzekere Nederlander werd tenietgedaan, want ze waren dringend op 

zoek naar een nieuwe eigenaar. Aan beide kanten is toen het beeld ont-

kracht. De Nederlanders denken dat Belgen formalistisch zijn, minder 

direct en gezagsgetrouw. Ze denken over zichzelf dat ze heel direct zijn 

en daarbij weinig rekening houden met hiërarchie. Ik heb daar niets van 

gemerkt.

Wat wel klopt, is dat voor je in Nederland een beslissing neemt, je beter 

alles heel goed kunt doorspreken. Zelfs al weet je wat je gaat beslissen. 

Het is elementair om eerst met iedereen om tafel te gaan zitten. Er is 

een grote behoefte aan voorafgaand overleg waarin iedereen minimaal 

kan zeggen wat hij vindt. Die cultuur leeft in Vlaanderen minder.

Met Het Parool zette De Persgroep de eerste voet op Nederlandse 

bodem. In 2005 stuurde het bedrijf radiozender Q-music de ether in. 

Een kopie van de succesvolle radiozender in Vlaanderen. Vier jaar 

later werd De Persgroep eigenaar van nog drie Nederlandse kranten 

door de overname van PCM. Die uitgever maakte in handen van 

opkoopfonds Apax moeilijke tijden door. De Persgroep betaalde 130 

miljoen euro, in ruil voor een belang van ruim 58 procent.

PCM werd bestuurd door een aantal stichtingen die niet altijd het beste 

met elkaar voor hadden. Het bedrijf zat in een kramp door een gevecht 

tussen management en ondernemingsraden. Ik dacht, hoe is dat in gods-

naam mogelijk? Hoe slecht het ook gesteld is met een bedrijf, op deze 

manier los je helemaal niets op.

We werden op de redacties met gezonde argwaan bekeken. Ze keken 

naar hoe we in België te werk gingen. Het speelde in ons voordeel dat 

we uit het vak komen, in tegenstelling tot het opkoopfonds dat er eerst 
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zat. Ze zagen dat we een bedrijf zijn met ambitie, dat hard kan zijn als 

het nodig is.

Meteen na de overname maakte Van Thillo bekend dat bij Trouw en 

de Volkskrant één op de zes banen moest verdwijnen. Bij het AD 

moesten 180 mensen weg en door het sluiten van de Rotterdamse 

drukkerij gingen nog eens 160 banen verloren. In totaal schrapte de 

groep ruim vijfhonderd banen, zonder dat dit grote onrust teweeg 

bracht.

RATIONEEL HERSTRUCTUREREN

Nederland heeft een grote overlegcultuur, vooral als er gebouwd wordt 

en nieuwe plannen worden bedacht. Bij een herstructurering is men in 

Nederland veel nuchterder en rationeler dan in België. Als je bekend-

maakt dat je herstructureert, weten Nederlanders ook dat je dat doet 

omdat het nodig is. Ze hanteren een formalistische en weinig emotio-

nele aanpak, meer zoals een zakelijke onderhandeling met rationele 

overlegstructuren en een geordend proces. Dat komt vooral door de 

manier waarop de vakbonden en de ondernemingsraden functioneren in 

Nederland.

Met een goed verhaal en een duidelijke uitleg, kun je het bedrijf meekrij-

gen in je plannen. Dan mag je in Nederland de moeilijkste beslissing 

nemen. Het proces duurt langer en het is moeilijker om ze te overtuigen, 

maar als het je lukt, gaan ze volledig mee in je verhaal. Als de zon daarna 

weer gaat schijnen, dan zullen ze zeggen: ‘Dat heb je goed gedaan.’ En je 

hebt de grootste loyaliteit die je maar kunt wensen. Daar ben ik nog 

trotser op dan onze goede resultaten in Nederland.

REGELS Z IJN REGELS,  PUNT

In een Nederlandse boardroom krijg je meer met regels te maken. Kijk 

maar naar de rol en de taakverdeling tussen bestuur en commissarissen 

of de afspraken over de vergaderingen, of de termijn waarin documen-
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ten moeten worden ingeleverd. Hoe informeel de Nederlander ook kan 

zijn in de communicatie, als er een regel is, dan zal hij deze ook strikt 

toepassen. Regels zijn er om nageleefd te worden. Zelfs als die regels 

niet altijd even zinnig zijn. De regel is er nu eenmaal en dus moet deze 

ook nageleefd worden, punt.

Vlamingen gaan daar pragmatischer mee om. Als wij iets niet zinvol 

vinden, dan proberen we daar een abstractie van te maken. Dat zit heel 

diep in ons. Een Nederlander schrikt als hij door België rijdt en onze 

woningbouw ziet. Het ene huis heeft een rood dak, dat ernaast is blauw. 

Het ene huis heeft drie gevels, dat ernaast één. Dat zou natuurlijk veel 

ordelijker kunnen, maar het grote voordeel is dat de Vlaming kan leven 

in het huis dat hij zelf wil. Smaken verschillen en meerdere smaken naast 

elkaar worden al snel lelijk. De Nederlander vindt dat maar niets, hij wil 

liever alles geordend en gepland hebben.

Nederlanders hebben graag dat de dingen helder zijn, ook als het gaat 

om afspraken. Ze geloven in de maakbare maatschappij, waarin ze zelf 

alles kunnen organiseren en plannen. Daarvoor is het nodig dat je alles 

kunt begrijpen, maar heel veel dingen zijn onbegrijpelijk. Sinds het 

oprukken van extreem rechts is er een soort vertwijfeling ontstaan en 

zit het land in een existentiële crisis. Dat heeft voor openheid en 

bescheidenheid gezorgd. Ik merk dat de tijd dat Belgen per defi nitie 

dom zijn, voorbij is. Ik heb het gevoel dat het neerkijken voorbij is.

Belgen kijken minder op naar de gevestigde orde en we hebben minder 

respect voor heilige huisjes. In Nederland houden ze liever vast aan het 

systeem waarbinnen ze al jaren werken. Ze denken minder snel buiten 

het bestaande kader, ook al zijn de omstandigheden vandaag helemaal 

anders dan toen de kaders bedacht werden. Ik durf vraagtekens bij de 

regels te zetten en dat vinden ze in Nederland niet altijd even leuk, dat 

vinden ze confronterend. Terwijl dat juist kan leiden tot nieuwe inzich-

ten.
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WE Z IJN GEEN KOEKJESFABRIEK

In Nederland moet je net zo transparant zijn als in België. Transparantie 

is ook een keuze die je zelf maakt als bedrijf. Het heeft ook met je wet-

telijke verplichting te maken. We hebben in 2000 een geplande beurs-

gang van De Persgroep afgeblazen. De internetbubbel was net gebar-

sten en we zagen de nadelen van het irrationele gedrag op de beurs. We 

waren wel helemaal klaar om transparant over onze bedrijfsvoering te 

gaan communiceren, zoals een beursgenoteerd bedrijf dat hoort te 

doen. Ondanks dat we nooit naar de beurs zijn gegaan, hebben we 

beslist dat te houden. We hebben ons offi  ciële jaarverslag en we hech-

ten veel belang aan corporate governance. Een meerderheid van onze 

bestuurders is onafhankelijk, dus niet gebonden aan de aandeelhouders. 

Daarnaast hechten we zeer veel belang aan de communicatie met ons 

personeel en de ondernemingsraden. Ik vind dat het minste wat je als 

personeelslid mag verwachten van een onderneming. In ruil voor je inzet 

moet het bedrijf ook transparant zijn over hoe de zaken gaan. Bovendien 

zijn we ook een moderne onderneming met een publieke rol. We maken 

iets wat het maatschappelijk debat beheerst, we zijn geen koekjesfa-

briek. Daarom vind ik die transparantie ook belangrijk. Ik voel mij er in 

elk geval prettiger bij en het is ook beter voor je beleid.

GEDOEMD TE MISLUKKEN

Vanuit Nederland is er bewondering voor wat we hier doen. In België is 

die er ook, maar met een soort ongeloof. Vanuit de gedachte dat een 

Belg die in Nederland gaat ondernemen, gedoemd is te mislukken. De 

reden waarom iets lukt, heeft weinig te maken met het land waarin je 

onderneemt, wel met de zakelijke beslissingen die je neemt.

Nederland stimuleert ons ook, omdat schaal nu eenmaal zijn voordeel 

heeft. Als je iets ontwikkelt, kun je dat in beide landen uitrollen. Aan 

sommige dingen dacht je vroeger niet omdat je simpelweg de mogelijk-

heden niet had. Dat betekent overigens niet dat je formules zomaar 

kunt kopiëren. Het merk Q-music is hetzelfde, maar de invulling is 

anders. Je moet rekening houden met de cultuur en met de concurren-
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tie in de markt. Die is in Nederland anders dan in België. Q-music is in 

beide landen een succes, maar een ander succes. De invulling van de 

zender is verschillend. We hadden wel als voordeel dat we in Nederland 

meteen een vliegende start konden maken, omdat we het station al 

goed kenden.

EEN MATRIX  OM TE SLAGEN

Ons Nederlands avontuur is een verrijking. We hebben er bewust voor 

gekozen om een Belgisch-Nederlands bedrijf te worden. Op die manier 

krijgt elk land evenveel gewicht binnen de groep en voelt niemand zich 

bevoordeeld of benadeeld. Iedereen krijgt dezelfde kansen. Ik denk dat 

in de loop van de tijd het Belgische en het Nederlandse DNA zich gaat 

vermengen in ons bedrijf. Een binationale cultuur waarbinnen je na ver-

loop van tijd niet meer nadenkt over de verschillen tussen noord en zuid.

Bovendien heeft elke redactie ook zijn eigen cultuur en identiteit. Die 

verschillen zijn belangrijker dan het cultuurverschil tussen België en 

Nederland. Dat de overname van PCM geslaagd is, komt mede door de 

matrix die we toepassen binnen De Persgroep. Verticaal willen we in 

beide landen bedrijven met een eigen dynamiek, geleid door sterke 

managers ter plaatse. Horizontaal hebben we veel dwarsverbanden, 

waarbij we kennis kunnen uitwisselen om elkaar op die manier te ver-

sterken. Er zit altijd meer in een paar hoofden dan in één. Daarom wordt 

er structureel overlegd om kennis te delen op het gebied van drukken, 

distributie, redactie, marketing en verkoop. Managers kunnen bij ons 

niet zeggen: ‘Jammer dat we bij een groep horen, maar zo weinig met 

elkaar ondernemen.’

WERELD VEROVEREN

Nederlanders nemen meer risico. Als ze een idee hebben dat ze kunnen 

verkopen en in een korte tijd kunnen uitbouwen, dan twijfelen ze geen 

moment. Dan gaan ze. Ze willen de wereld veroveren. Terwijl Vlaamse 

kleine zelfstandigen de neiging hebben snel tevreden te zijn. Ze zijn al 
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blij als ze hun winst een klein beetje kunnen vergroten. De Vlaming 

zorgt dat hij het zelf goed heeft en hoeft niet zo nodig de wereld te ver-

overen. Nederlanders zien het groot.

Ik heb zelf ook nooit de neiging gehad om te veroveren. Als bedrijf 

hebben we ook nooit een agressieve acquisitiestrategie gehanteerd. De 

overnames die we deden waren bedrijven die te koop stonden. Ze 

kwamen naar ons toe en niet omgekeerd. Ik neem graag berekende risi-

co’s. Terwijl ondernemen per defi nitie irrationeel is, want je kunt niet 

alles berekenen. Om te ondernemen moet je risico’s nemen. Ik ben daar 

vrij rationeel in. Binnen ons bestuur denken we veel na en praten we uit-

gebreid voor we actie ondernemen. Het is niet zo dat we een groter plan 

hebben waarin staat wat we over vijf jaar bereikt hebben.

Omdat Nederlanders zo planmatig werken, zijn ze wel meer bezig met 

de langere termijn. Wij zijn onrustiger en rustelozer in onze manier van 

aanpakken. We worden vanuit Nederland wel eens tot kalmte gemaand 

als we weer op zoek zijn naar manieren om het sneller te doen of als we 

het systeem ter discussie stellen. Nederlanders zeggen wel eens: ‘Jullie 

zijn geen Belgisch bedrijf, jullie werken als Amerikanen.’ Maybe. Wat ik 

tijdens al die jaren herkend heb, is dat we misschien nog het meest 

tegen de Rotterdamse cultuur aanleunen. Niet lullen, maar poetsen.
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siteit Gent

• partner bij consultancybureau Bain & 

Company

• bestuurslid Het Concertgebouw Fonds

• won in 2009 de Young Captain Award, 

een prijs voor zakelijk talent in Nederland
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Als kind groei je hier op in de Nederlandse handelsgeest. Al lang voor 

Koninginnedag zijn mijn kinderen met mij aan het onderhandelen over 

welk speelgoed ze dit jaar tijdens Koninginnedag kunnen verkopen. 

Meer nog, ze vragen zich hardop af of ze niet meer geld kunnen verdie-

nen in een kortere tijd. Ze hebben bedacht dat water met limonadesi-

roop goedkoop is om te maken en dat je het ook sneller kunt verkopen. 

Ik zie kinderen in België nog niet snel met dat soort ideeën komen.

Véronique Pauwels is naast moeder van drie kinderen, partner bij Bain 

& Company. Vanuit Amsterdam adviseert ze bedrijven over complexe 

vraagstukken en geeft ze strategisch advies bij grootschalige verande-

ringsprocessen. Sinds tien jaar staat ze bestuursleden van zowel 

beursgenoteerde als private equity-bedrijven bij. Ze leidt de Europese 

Performance Improvement Practice van Bain en werkt vooral met 

bedrijven in de technologie, media, telecom, industrie en consumen-

tengoederen. Na haar studies in Gent, kwam ze via Brussel, Johannes-

burg, Sydney, Melbourne en Londen in Nederland terecht. Haar man, 

Nederlander Arie-Willem van Doorne, ontmoette ze tussendoor in Los 

Angeles.

Je denkt, ik ga dichter bij huis werken, dit wordt weer vertrouwd. Ik had 

inmiddels al in zoveel verschillende culturen gewerkt. Maar het cultuur-

verschil was veel groter dan ik me had voorgesteld. Nederland is een erg 

Angelsaksisch land. Dat kende ik wel, maar ik had het verschil onder-

schat. Als kind en als student had ik het beeld van de zuinige Nederlan-

der. En dat je moet uitkijken dat je niet opgelicht wordt. Dat is niet zo. Ik 

herken wel de calvinistische kant, maar dat heeft niets te maken met 

zuinig. Ik zie ook niet dat Nederlanders bewust oplichten. Ik zie wel dat 

MIJN K INDEREN LEREN 
NU AL WINST MAKEN
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het hele goede handelaars zijn. Een ander vooroordeel is dat ze arrogant 

zijn, maar ik noem dat eerder assertief en welbespraakt.

Mijn kennismaking met Nederlanders was tijdens mijn stage bij Exxon. Ik 

vond ze toen al heel ondernemend en assertief. Ze zeggen gewoon alles 

wat ze denken. Wij Belgen waren veel bescheidener en langzamer in het 

geven van onze mening. We moesten nadenken om onze opinie eerst te 

vormen en daarna om die te uiten.

RECHT OP INSPRAAK

Dat verschil tussen Nederlanders en Belgen zie ik ook vandaag nog in de 

boardroom. Tijdens vergaderingen gaan de meningen veel sneller over 

tafel. Vervolgens wordt er gediscussieerd over de consensus en dat gaat 

dan weer trager. Ook omdat in Nederland alles tijdens de vergadering 

besproken wordt. In andere landen is het grootste deel al vooraf bespro-

ken. Bovendien kost het daar ook nog wel eens moeite om achter de 

mening van iedereen te komen. Bij de Belgen moet je die er soms uit-

trekken. Of ze willen hun standpunt liever buiten de vergadering per-

soonlijk met je bespreken. In Nederland kun je niet wachten met het 

geven van je mening. Je loopt dan namelijk het risico dat de beslissing al 

genomen is en dan ben je echt te laat.

Als niet-Nederlandse vragen buitenlandse CEO’s mij vaak om hen te coa-

chen op dat verschil in het besluitvormingsproces zodat ze daarop hun 

stijl kunnen aanpassen. In Nederland betekent een besluit het begin van 

een discussie. Als de knoop is doorgehakt begint de discussie echt volop. 

Daarom is het belangrijk goed het proces duidelijk te maken. Een tijd-

pad, waarin je aangeeft hoeveel ruimte er is voor input en wanneer het 

besluit zal vallen. Als CEO moet je dus echt aangeven dat het besluitvor-

mingsproces voorbij is en dat de uitvoering nu begonnen is. Daarom is 

het ook nog belangrijk om te kijken of het nu echt wordt uitgevoerd 

zoals afgesproken. Nederlandse professionals voelen zich onafhankelijk 

en gedragen zich daar ook naar. Elke laag in het bedrijf vindt dat het 

recht heeft op inspraak. Ook al wordt de mening niet gevraagd, ze zullen 

’m toch geven. Bovendien willen ze vrijheid over hoe de beslissing wordt 
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uitgevoerd en ze denken daar geen verdere sturing bij nodig te hebben. 

Dat vormt ook hun kracht, want daardoor voelen ze zich zeer betrokken 

bij wat er is afgesproken.

RECHT VOOR Z IJN RAAP

Nederlanders zijn gewend om op elk moment over elk onderwerp hun 

mening te geven. De Nederlander is recht voor zijn raap en zegt wat hij 

denkt, ook als zijn mening er eigenlijk niet toe doet. Voor Belgen komt 

het nogal snel ongemanierd over om overal je mening over te geven. 

Nederlanders vragen zich dan weer af waarom ze niet gewoon zegt wat 

ze denkt. Ze is terughoudend. Ik denk, als niemand er beter van wordt, 

kun je beter je mond houden. Er worden in Nederland veel uitspraken 

gedaan die geen enkel nut dienen.

Ze zijn er wel goed in om meteen te zeggen waar het op staat. Dat leren 

ze hier al op de lagere school. Ik zie de grote hoeveelheden spreekbeur-

ten die mijn kind van acht jaar al moet geven. Ze moeten zich net zo 

goed een mening vormen over een boek als over de actualiteit. Ze leren 

hier al van kindsbeen af hun gevoelens te uiten en voor de klas te spre-

ken. Nederlanders zijn dan ook een meester in het verwoorden van 

dingen. Ze brengen de feiten veel beter over. Het is vaak een genot om 

naar hun presentatie te luisteren. Ook al hebben ze er niet altijd even 

hard aan gewerkt, het is wel een mooi verhaal geworden. Daar kunnen 

Belgen nog iets van leren.

Het voordeel van langer in Nederland te werken, is dat je ook zelf welbe-

spraakter wordt. Ik heb geleerd directer te zijn en eerder te zeggen wat 

ik denk. Van nature ben ik terughoudender. Ik ben meer geneigd om de 

kat uit de boom te kijken en de ruimte te voelen. Als ik met Belgen werk, 

moeten ze wel eens lachen als ik meteen met de harde feiten op tafel 

kom. In België doe je er eerst een paar strikjes om. Dan merk ik dat ik 

nog in de Nederlandse modus zit.
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ZESJESCULTUUR

Pauwels studeerde magna cum laude af aan de Universiteit van Gent 

met een Masters Bedrijfswetenschappen en Materiaalkunde. Toen ze 

in 2009 werd uitgeroepen tot beste aanstormend zakelijk toptalent 

van Nederland, kreeg ze vragen over haar schoolprestaties.

Ze vroegen meteen waarom ik met zulke hoge cijfers mijn diploma had 

behaald. Ja, ik had gewoon mijn best gedaan. In Nederland is dat niet 

vanzelfsprekend. In Nederland heerst nog steeds een zesjescultuur, 

waarbij studenten minder worden aangemoedigd te excelleren in hun 

studies. Ze doen er langer over maar met allerlei stages doen ondertus-

sen ze meer ervaring op. De meesten hebben naast hun opleiding al hun 

eerste bedrijfje opgezet. De Nederlandse studenten die ik aanneem 

hebben een hogere leeftijd dan de Belgen, maar ze hebben al meer 

ervaring opgedaan. De Belgen blinken dan weer uit in kennis, maar je 

moet ze nog trainen op assertiviteit en ondernemen. De Nederlanders 

missen dan weer discipline en diepgang.

Dat alles komt ook door het verschillende schoolsysteem. De hoeveel-

heid kennis die er in België wordt ingestampt is enorm groot. In Neder-

land word je minder gedwongen om die kennis volledig op te slaan, maar 

er wordt je geleerd hoe je met die kennis om moet gaan. Nederlanders 

leren om dingen zelf uit te zoeken en het vervolgens zelf te verwoorden. 

Daar zijn ze ook veel handiger in. Als ik in België op zoek ben naar topta-

lent, kan ik afgaan op de cijferlijsten van de opleidingen. In Nederland 

zegt dat niets. Hier heb ik echt scouts of headhunters nodig om de beste 

studenten te vinden.

WAT DOE JE IN HET WEEKEND?

De gesprekken in de boardroom zijn zakelijker, maar Nederlanders 

willen wel weten wie ze tegenover zich hebben. Van een bestuurslid 

wordt ook verwacht dat hij iets van zijn persoon blootgeeft. Ik herinner 

me nog dat de collega’s van een CEO ontdaan waren over het feit dat hij 

niet verteld had dat zijn kind ziek was. Hij wilde hen daar niet mee lastig-
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vallen, maar diezelfde collega’s vonden het vervelend dat hij zijn zorgen 

niet met hen deelde en hun zo niet de kans gaf om hem te steunen. Ze 

willen naast het zakelijke ook wel een persoonlijke connectie hebben. 

Behalve mijn aanbevelingen en analyses willen ze ook weten hoeveel 

kinderen en welke man ik heb en wat ik doe in het weekend. Dat zullen 

ze in België niet zo gauw doen. Daarover zijn ze meer gesloten. Het is 

niet gewoon om daar de CEO te vragen naar zijn vrouw.

Nederland is meer meritocratisch waardoor je beoordeeld wordt op wie 

je bent en wat je kunt. Je achtergrond, je familie, waar je gestudeerd 

hebt spelen hier minder een rol. Het is daarom misschien makkelijker om 

te beginnen met je carrière in Nederland. Je zult altijd je eerste gesprek 

krijgen.

ONDERNEMERSKL IMAAT

Openheid is er ook vanuit de politiek. Hier gaan politiek en bedrijfsleven 

meer hand in hand. Ik zit zelf ook in een denktank over de competitivi-

teit van Nederland. Overheid en bedrijven denken samen over oplossin-

gen. Daarnaast wordt er vaker van baan gewisseld tussen de politiek en 

het bedrijfsleven. Nederlandse politici zijn om die reden ook makkelijker 

benaderbaar. Je ontmoet ze vaak in je netwerk en je komt ze tegen bij 

diners. Hans Wijers was minister van Economische Zaken, vervolgens 

bestuursvoorzitter van AkzoNobel en tegelijk ook bestuurslid van het 

Concertgebouw. Bedrijfsleven, overheid en non-profi t gaan daardoor 

vaak hand in hand en dat is prettig.

Ik vind het fantastisch in Nederland. De bedrijven zijn interessant om 

mee werken, het ondernemersklimaat is goed en er wordt voortdurend 

nagedacht over hoe ze het nog beter kunnen maken. Het is voor een 

Belg erg aangenaam om hier te werken en te leven. Mijn kinderen wil ik 

graag de discipline en de gemanierdheid van de Belgen meegeven en de 

handelsgeest en de welbespraaktheid van de Nederlanders.
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WAAROM DE OVERSTAP VAN 
BELGIË NAAR NEDERLAND MAKEN?

Belgische CEO’s hebben het naar hun zin aan de top van diverse 

Nederlandse bedrijven, maar wat hebben ze hier eigenlijk te zoeken? 

Wat maakt dat ze de oversteek in noordelijke richting wagen?

SCHAAL

België is klein: 30,5 duizend km2, 11 miljoen inwoners, 377 miljard euro 

bnp. Nederland is groter: 37,3 duizend km2, 16,7 miljoen inwoners, 601 

miljard euro bnp.

Nederland is groter dan België en groter dan Vlaanderen. De schaal 

heeft zijn voordelen. Niet alleen door het aantal bedrijven dat zich in 

beide landen heeft gevestigd, de directe afzetmarkt is ook groter. Wat 

Belgische bedrijven kleinschalig proberen, kunnen ze in Nederland groot 

uitrollen. Christian Van Thillo (De Persgroep): ‘Als je iets ontwikkelt in je 

onderneming, kun je dat voor beide landen doen. Zaken waar je vroeger 

nooit aan gedacht zou hebben, omdat je de dimensie niet had om dat te 

doen. De mogelijkheden waren er toen niet.’

Het voordeel wordt nog groter als de Belgische en Nederlandse markt 

gecombineerd worden. Grote bedrijven hebben het schaalvoordeel ont-

dekt door hun activiteiten voor beide landen te bundelen en Benelux-

vestigingen op te zetten. Veelal zijn die in Nederland gevestigd, door 

het aantrekkelijke vestigingsklimaat. De eigen afzetmarkt en de goede 

bereikbaarheid om internationale handel te drijven spelen daarin een 

grote rol.

Deze Benelux-vestigingen moeten ook in hun aansturing rekening 

houden met de Belgische markt. De managementkwaliteiten aangevuld 

Binnenwerk Belg   30 29-03-13   14:45



W A A R O M  D E  O V E R S T A P  V A N  B E L G I Ë  N A A R  N E D E R L A N D  M A K E N ?

31

W A A R O M  D E  O V E R S T A P  V A N  B E L G I Ë  N A A R  N E D E R L A N D  M A K E N ?

31

met de kennis over beide culturen zorgen ervoor dat de Belg eerder een 

hoge functie zal vervullen binnen deze organisaties.

‘Na de beneluxatie in de jaren tachtig van de vorige eeuw zagen we 

plots dat de directeuren van onze fabrieken allemaal Belgen waren en 

de fi nanciële directeuren allemaal Nederlanders. De algemeen directeu-

ren waren sterk aan de operationele kant. Aan de Nederlandse kant 

zagen we meer de fi nanciële expertise’, zegt Joost Van Roost van Esso.

Nederland is niet alleen groter dan België, Nederland denkt ook groter. 

Waar Belgen risico mijden, hebben Nederlanders het lef om de wereld te 

veroveren. ‘Nederland heeft een permanente drive om groter te 

worden. Groeien betekent professionaliseren. Je moet aanvaarden dat 

je niet alles alleen kan en je moet dus ook bereid zijn om de beste 

mensen uit de markt te halen’, aldus Frank De Moor van Macintosh 

Retail. ‘België heeft een breed netwerk van kmo-bedrijven (kleine en 

middelgrote ondernemingen) die erg fl exibel zijn en waar keihard 

gewerkt wordt. Maar als je wilt groeien, moet je inzien dat alleen hard 

werken niet voldoende is. Je zal de controle moeten loslaten en buiten 

je vertrouwde netwerk treden. En daar hebben de Belgen het ongelofe-

lijk moeilijk mee.’

ONDERNEMERSKL IMAAT

Nederland telt ook meer ondernemingen dan België. In 2010 waren er 

naar schatting in totaal 860 duizend ondernemingen, tegenover 274 dui-

zend in België. Nederland telt ruim anderhalf keer zoveel grote onderne-

mingen met meer dan tweehonderd werknemers. (3920 tegenover 2352 

bedrijven). Het Vlaams netwerk van Ondernemingen (VOKA) becijferde 

dat Vlaanderen en Brussel samen 1791 grote ondernemingen huisves-

ten.

Nederland doet het ook beter als het gaat om ondernemerschap. Statis-

tieken van de Europese Commissie over 2012 bevestigen het beeld van 

Nederland als een ondernemingsgezind land met een ruime basis voor 

ondernemers. Het percentage ondernemers ligt hoger dan het Europese 
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gemiddelde (14%). Opvallend is dat bijna acht op tien ondernemers aan-

geeft dat ondernemen hun eerste carrièrekeuze was. Véronique Pau-

wels van Bain ziet het als ze nieuw personeel in dienst neemt. ‘Hier 

hebben jonge mensen al veel vaker een bedrijfje gerund dan in België. 

Ze denken grootser en vragen zich af hoe ze iets wereldwijd kunnen uit-

rollen. Kijk maar naar de vele initiatieven voor jonge startups.’

Toch heerst er ook door de economische crisis somberheid. Slechts 15 

procent van de Nederlanders denkt dat het haalbaar is om ondernemer 

te worden en slechts 5,5 procent van de bevolking is van plan binnenkort 

een eigen zaak te beginnen.

België scoort het slechtst van alle Europese landen als het gaat om 

ondernemerschap. Het percentage van de bevolking dat een onderne-

ming heeft opgestart of dat in de toekomst gaat doen, ligt erg laag. Als 

het gaat om het aantal kleine zelfstandigen, scoren ze tegen het Euro-

pees gemiddelde. ‘België is meer het land van de kleine zelfstandige, 

kijk maar naar de vele café- en restauranteigenaren. Een goede zelfstan-

dige, daar zijn de Belgen beter in’, zegt TomTomtopman Alain De Taeye. 

‘Maar om een bedrijf op te zetten dat internationaal wil ondernemen, 

daarvoor kun je beter in Nederland zijn. In Vlaanderen moet je voort-

durend uitleggen waarom je dat zou lukken. Dat is een klotevraag. 

Waarom niet?’

Het ondernemen heeft te kampen met een imagoprobleem. Belgen zijn 

niet geneigd te denken dat succesvolle ondernemers aanzien genieten 

in de maatschappij en ze zijn er minder van overtuigd dat het mogelijk is 

om zelf ondernemer te worden. Minder dan één op de drie geeft er de 

voorkeur aan zelfstandige te worden.

SALARIS

CEO’s in België verdienen minder dan CEO’s in Nederland. Dat blijkt uit 

een onderzoek dat Xavier Baeten van de Vlerick Leuven Gent Manage-

ment School in 2011 deed naar de beloning van topmanagers van beurs-

genoteerde bedrijven wereldwijd. Het lagere inkomen heeft vooral te 

maken met het variabele gedeelte van de beloning. Het vaste salaris 

houdt pas met de omringende landen, maar de bonussen vallen lager 
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uit. In Nederland kent 70 procent van de bedrijven aandelen toe aan de 

CEO, in België krijgt ongeveer de helft van de CEO’s aandelen toege-

kend. De totale beloning van een CEO in een bedrijf met een balansto-

taal van meer dan vijf miljard euro bedraagt in België 2,27 miljoen euro, 

volgens het onderzoek is dat in Nederland hoger: 2,66 miljoen.

Het vaste salaris van de Belgische Heinekentopman Jean-Francois van 

Boxmeer is in 2011 met tien procent verhoogd tot 1,05 miljoen euro. 

Zijn bonus werd datzelfde jaar verhoogd tot maximaal 140 procent van 

dit basissalaris. Het blad Elsevier becijferde dat de Belg in 2011 

5.021.454 euro verdiende (inclusief pensioen en aandelen/opties). Daar-

mee staat hij net niet op het podium van best verdienende CEO’s van 

een AEX-bedrijf. Een schets van een aantal salarissen van CEO’s in dit 

boek: Frank De Moor (Macintosh Retail) verdiende volgens de Vereni-

ging van eff ectenbezitters 912.423 euro in 2011 (inclusief opties bij 100 

procent toekenning) en het basissalaris van Alain De Taeye (TomTom) 

bedroeg 422.491 euro (2011). NRC Handelsblad becijferde dat Jan Raes, 

als directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest, in 2011 meer dan 

300.000 euro verdiende. Bijna één ton ging op aan een aanvulling op het 

pensioen, een auto van de zaak en een prestatiebeloning.

Net als in België liggen de topsalarissen in Nederland onder vuur. Mas-

sale verontwaardiging over de grootverdieners in de publieke sector 

leidde tot de zogenoemde Balkenendenorm die vanaf 2013 wettelijk is 

vastgelegd in de Wet normering topinkomens. Bestuurders in de semi-

publieke sector mogen sindsdien maar 130 procent verdienen van een 

ministerssalaris. Salaris, onkosten en pensioenpremie mogen samen niet 

hoger zijn dan 228.599 euro. ‘De Balkenendenorm is idiotie ten top. De 

overheid heeft bepaald dat ziekenhuizen geregeerd worden door de 

markt, ze moeten gerund worden als een bedrijf, maar er mag geen 

marktconform salaris tegenover staan. Mensen die een bedrijf kunnen 

runnen als dit, kunnen ook een baan vinden in de commerciële sector. 

Mijn salaris is oké, dat hoeven ze niet te verhogen, maar ik vind ook niet 

dat ze het met tachtig duizend omlaag moeten brengen.’ Directeur Jan 

Kimpen van het UMC Utrecht verdient meer dan de nieuwe wettelijke 

norm. Volgens het jaarverslag 2011 kreeg hij alles bij elkaar opgeteld 
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303.723 euro. Hij ergert zich enorm aan de hele discussie. Volgens hem 

is het typisch Nederlands dat er nu een wettelijke norm is vastgesteld. 

‘De eis van gelijkheid zit in Nederland diep in de genen.’

WEGGEËBT ZELFVERTROUWEN

Sinds de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh verkeert Nederland 

in een soort identiteitscrisis. Het zelfvertrouwen nam af en de identiteit 

werd ter discussie gesteld. Ook het poldermodel waar de Nederlandse 

samenleving op gebaseerd is, werd in diverse media doodverklaard. 

‘Vanuit Vlaanderen had ik vroeger het beeld dat Nederland veel zelfbe-

wuster en tevredener was. De gidsnatie. Progressief. Die sfeer is voor 

een stuk omgeslagen’, merkt Koen Clement van WPG.

Nederland had een afkeer gekregen van de polder en ging op zoek naar 

nieuwe, hardere manieren van besturen. Frank De Moor: ‘Tijdens de 

gekke jaren 2004-2005 zag je dat men een Angelsaksische manier van 

besturen wilden enten op de Nederlandse bedrijfscultuur. Het afreken-

model werd ingevoerd. Op dat moment was de zittingsduur van een 

CEO nergens zo kort als in Nederland. Zelfs korter dan in de VS.’ Er werd 

aandachtig gekeken hoe bedrijven in andere landen werden geleid. De 

rol van de toezichthouders werd in twijfel getrokken. Het vaste two-tier-

bestuursmodel, met een strikte scheiding tussen de raad van bestuur en 

de raad van toezicht, had volgens een aantal economen afgedaan. Inmid-

dels is ook het one-tier-systeem, waarbij toezichthouders en directie 

samen het bestuur vormen, wettelijk mogelijk gemaakt. ‘Je zal zien dat 

maar weinig bedrijven hiervoor zullen kiezen. Nederland heeft een goed 

systeem van checks-and-balances,’ vult De Moor aan. ‘Nederland is in 

basis een land van polderen en consensus. En dat betekent natuurlijk 

niet dat er niets beslist moet worden. Daarin zijn Belgen goed, om dan 

op een bepaald moment te zeggen, cut the crap! Nu hebben we iedereen 

gehoord en dit is de beslissing.’

In de zoektocht naar een andere manier van besturen, kijkt Nederland 

ook naar daadkrachtige leiders, onder andere uit België. Er wordt opge-

keken naar sterke zakenmannen als Christian Van Thillo, die niet bang is 
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om harde beslissingen te nemen. Na de overname van PCM schrapte hij 

in Nederland vijfhonderd banen. Clement, die zelf jarenlang voor Van 

Thillo werkte, begrijpt de fascinatie in Nederland. ‘Hij durft knopen door 

te hakken, houdt weinig rekening met het gepolder en houdt meer van 

aanpakken. Ik vind het heel knap hoe De Persgroep de reorganisatie van 

de Nederlandse kranten heeft aangepakt, uiteindelijk zonder veel soci-

ale onrust, terwijl er heel stevig is ingegrepen.’

TAAL

De overnames van Van Thillo in Nederland zijn voor de krantenman zelf 

een logische zet.

‘De stap naar Nederland is met voorsprong de meest natuurlijke expan-

sie, omdat we dezelfde taal spreken. En dat is van zeer groot belang. 

Ons vak draait om taal. Voor ons zou het een moeilijkere en grotere stap 

zijn om substantieel uit te breiden naar het zuiden van ons land, wat hier 

tien kilometer vandaan ligt’, aldus Christian Van Thillo.

Waar in België taal nog wel eens tot problemen kan leiden, is het Neder-

lands een voordeel voor de Belgen die hier werkzaam zijn. ‘Toen we 

vanaf de vijfde klas Frans hadden op school, kreeg ik te horen: goed 

Frans leren, want dan kan je later aan de slag bij de overheid. Een paar 

jaar later kregen we Engels en werd ons verteld: goed Engels leren, want 

dat heb je nodig in het bedrijfsleven. Daarna hetzelfde bij Duits. Terwijl 

nu bij een Amerikaans bedrijf in Nederland, het juist mijn moedertaal is 

die de doorslag geeft’, zegt Essobaas Van Roost. ‘De Amerikanen 

hebben ook wel eens geprobeerd om hier niet-Nederlandstaligen neer 

te zetten maar dat werkte niet.’

De gemeenschappelijke taal zorgt er ook voor dat de Belgen gemakke-

lijk aansluiting vinden bij de bedrijven waar ze aan de slag gaan. Ze 

kunnen zich verstaanbaar maken, horen uit eerste hand wat er speelt en 

daardoor slagen ze er volgens Grolschtopman Tom Verhaegen ook beter 

in de cultuur te begrijpen. ‘Hoe beter je een taal aanvoelt en begrijpt, 

hoe beter je culturele gevoeligheden snapt. Daardoor worden je beslis-

singen ook beter.’
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Met een voorwoord van Jan Peter Balkenende

Nederlandse bedrijven worden steeds vaker geleid door een Belg. In de boardroom 
durven ze knopen door te hakken waar de polder geen raad mee weet. Meer nog, 
Nederland kijkt op naar deze besluitvaardige Belgen.

‘Ik durf vraagtekens bij de regels te zetten en dat vinden ze in Nederland confron-
terend. Terwijl dat juist kan leiden tot nieuwe inzichten!’, aldus Christian Van 
Thillo, inmiddels eigenaar van vier grote Nederlandse kranten.

Naast de biermerken Heineken en Grolsch staat ook bij TomTom, Essent, Vitens en 
Esso een Belg aan het roer. Ze worden als diplomatiek, kostenbewust en besluitvaar-
dig ervaren, maar ze zijn ook moeilijk te doorgronden. Zakendoen met Belgen brengt 
vaak misverstanden met zich mee en leidt zelfs tot frustraties. Toch wordt er steeds 
meer samengewerkt tussen het Nederlandse en Belgische bedrijfsleven. Wat doen 
deze Belgen anders dan Nederlanders in de boardroom? Wat kun je als Nederlandse 
manager leren van deze Belgen? En hoe doe je zaken met die Belgische CEO’s? Jour-
nalist Gerd De Smyter zocht de Belgen in de Nederlandse boardroom op en ontdek-
te de ‘Belgische aanpak’, waar ambitieuze managers nog iets van kunnen opsteken.

‘Belg in de boardroom houd je een spiegel voor. Voortaan bekijk ik het Nederlandse 
managen door Belgische ogen’. — Humberto Tan

‘Voor alle Belgen die niet weten dat ze over een ei-
gen aanpak beschikken en voor alle Nederlanders 
die op een praktische manier zich deze  aanpak 
eigen willen maken’. 
— Het Financieele Dagblad

Gerd De Smyter (1981) is Belg en journalist. Voor 
de opleiding journalistiek verhuisde hij naar 
Nederland waar hij nu ruim tien jaar werkt. Bij 
BNR Nieuwsradio leerde hij hoe je succesvol lei-
ding geeft aan een creatieve redactie. Daarnaast 
duidt hij ook het nieuws als correspondent voor 
 Vlaamse media.
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