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              Leiderschap vraagt historisch besef 

Sjoerd Keulen en Ronald Kroeze 

T oen Jim Collins in 2001 zijn boek Good to Great uit-

bracht, pretendeerde hij dat hij 'tijdloze principes die 

altijd opgaan' presenteerde. Maar anders dan dergelijke 

retoriek doet vermoeden, tonen managementgoeroes 

vooral tijdsgebonden opvattingen van goed management. 

Hun werk is daarom nuttig als barometer van de tijd-
geest, maar als manager moet je er je koers nooit door 

laten bepalen. Historisch besef en kennis van het (be-

drijfs)verleden geven leiders en organisaties beter hou-

vast en zijn cruciaal voor iedere manager die verande-

ringen tot stand wil brengen. 

Opvattingen over management worden gekenmerkt door 

hypes. Op dit moment is het gemeengoed dat leiders 

dienend, moreel hoogstaand en sober horen te zijn. De 

huidige managementliteratuur wordt daarom beheerst 

door boeken over 'corporate responsibility' en dienend 

leiderschap. Van leiders wordt op moreel gebied een 
voorbeeldrol geëist. De discussie over de bonus van 

ING-topman Jan Hommen is hiervoor tekenend. Juri-

disch had hij er recht op, financieel ook (de bank had 

winst gemaakt), maar moreel gezien niet. Het morele 

argument bleek uiteindelijk doorslaggevend, ook voor 

Hommen zelf.  

Dat leiders die hoge bonussen ontvangen 'uit de tijd' zijn, 

lijkt evident. Maar in de jaren negentig en de eerste jaren 

van deze eeuw was dat nog heel anders. Shareholderva-

lue was toen het toverwoord. Het betekende dat de leider 

die de aandeelhouderswaarde liet stijgen ook een hoge 

bonus tegemoet kon zien. Sterker, het een kon niet zon-
der het ander. Alleen als de topman zelf ook zou profite-

ren van de hogere aandeelhouderswaarde, zou hij zich 

goed inspannen voor zijn aandeelhouders. Leiders die in 

de jaren negentig als succesvol werden gezien, beheers-

ten dit model goed. 

Cees van der Hoeven, die Ahold tot grote hoogte op-

stuwde, werd jaar in jaar uit door analisten, journalisten 

en beleggers uitgeroepen tot topman van het jaar. Ook 

Nina Brink, oprichter van World Online, werd om die 

reden in 1999 gekozen tot zakenvrouw van het jaar. In 

die tijd schreef Collins zijn Good to 

Great en propageerde daarin shareholdervalue als hét 

managementmodel. 

Het beste voorbeeld van een 'great' bedrijf was volgens 

Collins de hypotheekverstrekker Fannie Mae. En wat 

Collins 'level 5 leadership' noemde werd het best beli-

chaamd door Robert Eaton, de ceo van Chrysler. Hij 

verkocht in 1998 zijn bedrijf aan Daimler en werd vice-

president van het fusiebedrijf dat zich volledig op het 

verhogen van de aandeelhouderswaarde richtte. Het werd 

een ramp. De fusie werd in 2005 ontbonden, maar toen 

was de aandelenkoers meer dan gehalveerd en was er $ 

40 mrd aan aandeelhouderswaarde verdampt. 

Maar het kon nog erger: Fannie Mae overleefde de fi-

nanciële crisis van 2008 niet en moest worden overge-
nomen door de overheid. Sturen op shareholdervalue 

bleek een tijdelijk succes en schandalen, zoals in Neder-

land rondom Ahold en World Online, legden de fouten in 

het model bloot. Zij maakten de leiders de we ermee 

associëren tot kop van Jut. 

Zo maakt historisch besef ook duidelijk waarom juist 

banken nu zwaar te lijden hebben onder de veranderende 

tijdsgeest: juist zij hebben hun eigen, unieke verleden 

veronachtzaamd en kwamen daardoor in de problemen. 

'Je kunt je niet losmaken van je verleden', was terugkij-

kend de conclusie die Rijkman Groenink trok in een 
gesprek met ons. 

ABN Amro was een fusiebank die de nieuwste manage-

mentmodes volgde en het verleden grotendeels negeerde. 

Uit onderzoek is bekend dat 70% van alle fusies mislukt, 

omdat er sprake is van gebrekkige aandacht voor de 
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organisatiecultuur, en dus voor het delen van verschil-

lende organisatieverledens. 

Dat aandacht hiervoor belangrijk is, bewees de Scandi-

navische bank Nordea, die in 1997 ontstond na een fusie 

van 18 banken uit vier verschillende landen. Om te kij-

ken wat hen verbond, hielden de Scandinaviërs 'storytel-
ling-bijeenkomsten' waarin ze verhalen over belangrijke 

gebeurtenissen en helden uit het verleden met elkaar 

deelden. Zo werden niet alleen de best practices van de 

verschillende onderdelen bekend, maar ontstond ook een 

gedeeld verleden en een identiteit waarop de strategie 

werd gebaseerd. 

Het is daarom essentieel managementhypes als het sha-

reholdervalue-denken vanuit historisch perspectief te 

beoordelen. Zo overtuigde dit denken een tijdlang omdat 

het een reactie was op het verleden waarin westerse ma-

nagers de aandeelhouders links hadden laten liggen en 

hun bedrijven waren uitgewaaierd tot grote conglomera-
ten zonder duidelijke corebusiness. Ze waren niet in staat 

te concurreren met Japanse bedrijven. 

In de jaren zeventig verkocht Philips naast beeldbuizen 

ook vitamine D-tabletten en wc-brillen. Het centraal 

stellen van aandeelhouderswaarde dwong het Phi-

lips-management rekening te houden met de buitenwacht 

en keuzes te maken. Andere bedrijven volgden, want aan 

de tijdgeest ontsnapt niemand. 

Maar dat wil niet zeggen dat Philips het verleden vergat. 

In tegendeel, kennis van het verleden was bepalend voor 

succes van de beroemdste reorganisatie uit de Neder-
landse bedrijfsgeschiedenis: Jan Timmers Operatie Cen-

turion (1990-1996). De operatie moest de waarde van 

Philips vergroten en introduceerde geheel in lijn met de 

tijdgeest hard saneren en massaontslag in Nederland: 

iedere zevende Philips-medewerker, 55.000 mensen in 

totaal, werden ontslagen. 

'Ik kan me er nauwelijks een voorstelling van maken', 

reageerde minister van Economische Zaken Koos An-

driessen destijds. De FNV legde zich erbij neer: 'Acties 

hebben geen zin. Het bedrijf is nu eenmaal op sterven na 

dood.' 

Toch was vooral Timmers kennis van het verleden van 
de Philips-organisatie bepalend voor het succes. Centu-

rion was deels een kopie van reorganisaties die hij eerder 

bij de muziekdivisie Polygram en de divisie consumen-

tenelektronica had doorgevoerd. Die hadden hem bijna-

men als 'De Slager' en 'Orkaan Gilbert' opgeleverd, die 

hij tijdens Centurion benadrukte om de organisatie onder 

druk te zetten. 

Ook liet hij de strategie van zijn voorgangers bewust 

ongewijzigd. Openlijk prees Timmer oud-ceo Cor van 

der Klugt omdat hij de matrixorganisatie had gekanteld. 

Daardoor was de 

autonomie van de landenorganisaties gebroken, het aan-

tal divisies verminderd en had Philips een corebusiness 
gekregen. 

Een nog sterker staaltje van historisch besef liet Timmer 

zien tijdens de revitalisatiefase. Om het vertrouwen op te 

vijzelen herintroduceerde Timmer het kwaliteitspro-

gramma CWQI van oud-ceo Wisse Dekker, dat toen tien 

jaar oud was. Hij wist uit ervaring dat CWQI in de jaren 

tachtig een brug te ver was, maar door de latente 

CWQI-kennis te koppelen aan de veranderstemming 

rondom Centurion, werd het programma nu wel een 

succes. Niet het volgen van een hype of het breken met 

het verleden was de drijvende kracht achter Timmers' 

succes, maar het inzicht dat het doorgronden van het 
organisatieverleden de kern van succesvol (veran-

der)management is. 

Ook in de alledaagse praktijk is kennis van het verleden 

essentieel. Hoe goed alles ook lijkt vastgelegd in con-

tracten, de praktijk is vaak weerbarstig en maakt 'corpo-

rate memory' essentieel. Dat bleek uit de voortdurend 

veranderende interpretatie van de gascontracten die Shell 

had gesloten met Rusland voor gaswinning op het eiland 

Sachalin. Het was reden voor Jeroen van der Veer om na 

zijn vertrek als ceo van Shell in 2009, non-executive 

director bij Shell te worden. Van der Veer was bij het 
maken van de belangrijkste afspraken met de Russen 

aanwezig geweest en bewaakt zo het geheugen van het 

energieconcern. Want, zo stelde Van der Veer, het is 

altijd verrassend hoe jaren later, door mensen die de 

historie zelf niet hebben meegemaakt, met grote stellig-

heid wordt gezegd hoe het vroeger is gegaan. 

Het is eens te meer een bewijs dat wie het verleden niet 

kent, ook in het heden niet effectief kan handelen, ver-

anderen en overtuigen. 

Het leiden van organisaties kan alleen succesvol zijn als 

dat gebeurt vanuit een sterk ontwikkeld historisch besef. 
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