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BANKENUNIE

Compromis over toezicht op
banken in EU dichtbij

BRUSSEL. Europese ministers van Finan-
ciën zijn het op hoofdlijnen eens gewor-
den over een liquidatiemechanisme voor
probleembanken. Daarmee is de Europese
bankenunie, een nieuw stelsel van toe-
zicht dat een volgende eurocrisis moet
voorkomen, een stap dichterbij. Vo l ge n s
minister Jeroen Dijsselbloem zijn de lidsta-
ten „heel dicht bij” compromissen. Die ko-
men er in essentie op neer dat lidstaten
meer te zeggen krijgen in de bankenunie
dan de Commissie voorstelt. Volgende
week is een extra vergadering gepland.

[+]Pagina 3

L I B O R-A F FA I R E

Rabobank beperkt macht
van internationale tak

AMSTERDAM. Het hoofdkantoor van
Rabobank neemt maatregelen om de con-
trole op Rabobank International te verster-
ken. Voortaan rapporteren de risicomana-
gers van International aan financieel direc-
teur Bert Bruggink, in plaats van aan hun
eigen bestuurder. Dat meldt het Financi-
eele Dagblad vandaag. De Nederlandsche
Bank had Rabobank opdracht gegeven om
de interne controle te verbeteren, naar
aanleiding van de Libor-affaire. Daarbij
bleek dat het risicobeheer bij Rabo Inter-
national jarenlang niet op orde was.

[+]Bruggink: E2

B E D R I J FS B E Ë I N D I G I N G

Familiebedrijf verkopen is
nu slim door lagere waarde

A M ST E R DA M . Eenderde van de Neder-
landse familiebedrijven vindt het een goed
moment om de zaak te verkopen. Door de
crisis is het bedrijf minder waard, waar-
door overnemende kinderen een lagere
prijs betalen. Dat blijkt uit onderzoek van
ING Economisch Bureau onder 200 fami-
liebedrijven. Een op de vijf families wil de
zaak binnen nu en vijf jaar verkopen. Drie-
kwart van hen hoopt dat het bedrijf wordt
overgenomen door de kinderen. Dat bete-
kent niet dat die minder hoeven betalen
dan de marktwaarde; slechts 1 op de 10 be-
drijven geeft ‘ kinderkor ting’. (NRC)

[+]Bijlage over bedrijfsbeëindiging

DALER VAN DE DAG
LLOYDS TSB

Boete Britse bank

wegens manipulatie
LONDEN. De Britse toezichthouder FCA
heeft vanochtend Lloyds TSB een boete
van ruim 28 miljoen pond (33 miljoen eu-
ro) opgelegd wegens „ernstige tekortko-
m i n ge n” bij bonussen voor financieel advi-
seurs. Het is de hoogste boete ooit voor
een niet-zakenbank. De werknemers van
Lloyds TSB zetten klanten soms zó zwaar
onder druk om producten af te nemen, dat
ze uit het oog verloren of zij die wel nodig
hadden. Volgens FCA verkocht een advi-
seur zelfs polissen aan zichzelf, zijn echt-
genote en een collega om zijn baan niet
kwijt te raken. De koers daalde bij opening
beurs met 0,5 procent. (NRC)IL

LU
S
T
R
A
T
IE
 S
T
U
D
IO

 N
R
C



E2 Economie

MENNO TAMMINGA

Hoe gaan de beleggers
achter spionnen aan?

TAMMINGA & SCHINKEL

D
e wereld verbeteren?
Laat dat maar aan de aandeelhouders over.
Amerikaanse beleggers onder leiding van het
pensioenfonds van de staat New York hebben
telefoonbedrijf AT&T gevraagd om halfjaarlijks

verslag te doen van verzoeken van Amerikaanse én buiten-
landse overheden om klanteninformatie.
De beleggers reageren op de onthullingen van informant
Edward Snowden over afluisterpraktijken en inkijkopera-
ties van de spionagedienst NSA. De aandeelhouders stellen
dat AT&T uiteraard moet voldoen aan alle wetten en regels,
maar dat het bedrijf ook openheid moet verschaffen over
de privacy van zijn klanten. Anders loopt AT&T aanzienlijke
ri sico’s voor zijn bedrijfsvoering en reputatie, stellen zij.
Zonder zulke informatie kunnen zij geen afgewogen beslis-
sing nemen over een belegging in AT&T. Of AT&T hun ver-
zoek maar wil agenderen voor de aandeelhoudersvergade-
ring zodat beleggers erover kunnen stemmen.
Zo neemt het aandeelhouderactivisme een nieuwe wen-
ding. De activisten van het eerste uur mikten op extra ren-
dement en beter ondernemingsbestuur, doelstellingen die
bijvoorbeeld de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) suc-
cesvol in praktijk brengt. Zie de beschikking van de Hoge
Raad vorige week over wanbeleid van de top van Fortis
rond de overname van ABN Amro in 2007/2008.
De volgende golf activisten mikte op deelonderwerpen.
Vakbondsrechten. Milieumaatregelen. Topbeloningen.
Duurzaamheid. Daarna kwamen de jagers op maximaal
rendement à la TCI, dat de verkoop van ABN Amro af-
dwong .
Met de aandeelhoudersagitatie bij AT&T bestrijken beleg-
gers nu het hele spectrum. Het is voor elk wat wils en de
topmanagers en hun secondanten hebben er hun handen
vol aan. AT&T verzet zich bij de Amerikaanse beurscommis-
sie, de SEC, tegen het beleggersverzoek. De telefoonmaat-
schappij beroept zich op SEC-beschikkingen, waarin staat
dat ondernemingen onderwerpen in de reguliere bedrijfs-
voering niet hoeven voor te leggen aan aandeelhouders. De
ondernemingsleiding bestuurt, aandeelhouders moeten
niet op de stoel van de directie zitten. Dat is de natuurlijke
arbeidsverdeling binnen een grote(re) onderneming.

M
aar kan de SEC dat volhouden? Dat betwijfel ik. De
belangen en de tegenstellingen zijn te groot om het
onderwerp klantenprivacy, veiligheid, staatsbe-

langen en NSA als een soort routinezaken op te voeren. Juist
in het bedrijfsleven voorspel ik dit onderwerp een grote
toekomst. Al was het maar vanwege de vraag: wie ver-
trouwt u eerder uw persoonlijke informatie toe? Een be-
drijf? Of een overheidsdienst?
De open brief deze week van acht prominente Amerikaanse
technologiebedrijven, waaronder Google en Microsoft, aan
president Obama om digitale spionage in te dammen kun je
lezen als bedrijfsactivisme. Als collectief van technologie-
bedrijven is Silicon Valley een steeds machtiger politiek ge-
zelschap. De bedrijven worden gretig aangezocht als finan-
ciers van politieke campagnes. Zij stappen zélf in de politie-
ke arena. Ex-chef Meg Whitman van veilingsite eBay pro-
beerde al gouverneur van Californië te worden.
Zij rukken op in mediamacht. Jeff Bezos (Amazon) is sinds
kort eigenaar van The Washington Post. eBay-oprichter Pier-
re Omidyar financiert een nieuw digitaal medium, waarin
onderzoeksjournalist Glenn Greenwald, een vertrouweling
van informant Snowden, een hoofdrol krijgt.
Hun politieke prominentie en hun media-invloed vloeien
natuurlijk voort uit economische macht. De leiders van de
acht technologiebedrijven zijn soms nog de oprichters met
aanzienlijke aandelenpakketten. Zij kunnen hun eigen aan-
deelhoudersvergadering met een motie à la AT&T zo naar
hun hand zetten. Openheid is een bedrijfsbelang.

Maarten Schinkel en Menno Tamminga schrijven in deze

column over economische ontwikkelingen.

Silicon Valley stapelt politiek, geld en
media bovenop economische macht

AU TO - I N D U ST R I E

Ervaren ‘a u t o m e i d’Mary Barra
gaat General Motors leiden

DETROIT. Mary Barra wordt de nieuwe bestuursvoor-
zitter van het Amerikaanse General Motors. Barra volgt
midden januari Dan Akerson op. Akerson noemde Bar-
ra gisteren een ‘au to m e i d’, omdat ze haar hele leven bij
GM heeft gewerkt. Hij benadrukte dat ze niet is geko-
zen omdat ze een vrouw is, maar om haar talent. De 51-
jarige Barra leidt nu de productieafdeling van GM. Met
haar benoeming komt er voor het eerst in lange tijd
weer iemand met een technische achtergrond aan de
top van GM. De afgelopen jaren is de autoproducent uit
Detroit steeds geleid door mannen met een financiële
achtergrond. (Reuters)

CO N C U R R E N T I E

EU-gerecht keurt overname
Skype door Microsoft goed

AMSTERDAM. De overname van Skype door Microsoft
is niet in strijd met de Europese mededingingsregels.
Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie, onderdeel
van het Europees Hof van Justitie, vanmorgen bepaald.
Tegen de overname was bezwaar gemaakt door de be-
drijven Cisco Systems en Massagenet. Zij voerden aan
dat de marktmacht van Microsoft in Europa door de
overname te groot zou worden en daardoor gezonde
concurrentie zou frustreren op de markt van video-
communicatie voor particulieren en bedrijven. Vol-
gens het Gerecht is geen sprake van schending van de
Europese regels. (NRC)

Kerstpakket Het personeel van
AH kiest liever zelf een cadeau

Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM. De medewerkers van
Etos, Gall & Gall en Albert Heijn
krijgen dit jaar geen kerstpakket.
Niet vanwege de crisis, maar om-
dat ze dat niet willen. In een en-
quête zei ruim 80 procent van het
Ahold-personeel liever een ca-
deaubon te ontvangen dan een
doos met geschenken. En die bon
krijgen ze nu dan ook – ter waarde
van 20 euro.

De komende weken worden
naar schatting 4,5 miljoen kerst-
pakketten weggegeven. In 2012
deed 64 procent van de werkge-
vers dat, blijkt uit onderzoek van
onderzoeksbureau One Question,
in opdracht van marketingblad

P romz. De waarde van het pakket
zal waarschijnlijk iets dalen, net
als vorig jaar. Toen werd gemid-
deld 41,60 euro per pakket gespen-
deerd, 4 procent minder dan in
2 011.

Bijna eenderde van de pakketten
is afkomstig van groothandel Ma-
kro. Het ‘i n p a k s e i z o e n’ begon daar

al twee maanden geleden. In de in-
pakcentrale in Duiven worden tot
het eind van deze maand zo’n 1,4
miljoen kerstpakketten samenge-
s te l d .

Dat is evenveel als vorig jaar,
zegt Ronald Gravendijk, directeur
Makro Kerstpakketten. Volgens
Gravendijk is kleur een van de be-
langrijkste trends. „Er is behoefte
aan positiviteit. Dat wordt uitge-
drukt in feestelijk kleurgebruik.”

Ook komt de nadruk op levens-
middelen te liggen. „De tijd van
overbodige franje is voorbij”, zegt
Gravendijk. „Mensen willen terug
naar de basis. Voor onze pakketten
betekent dat meer voedingsmidde-
len, zoals het kerstpakket oor-
spronkelijk is ontstaan.”

Minder macht voor
Rabo International
Libor- affaire

Rabobank breidt de macht van
financieel directeur Bert
Bruggink fors uit om nieuwe
schandalen te voorkomen.

Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM. Het hoofdkantoor van
Rabobank vergroot de controle op de
internationale tak, Rabobank Interna-
tional. Dit is een van de maatregelen
die de bank neemt om schandalen als
de Libor-affaire voortaan te voorko-
men.

In een adviesaanvraag van de raad
van bestuur aan de ondernemings-
raad, die in het bezit is van het Finan-
ceele Dagblad staat dat de risicomana-
gers van Rabobank International
voortaan rapporteren aan financieel
directeur Bert Bruggink, in plaats van
aan de eigen bestuurder van de inter-
nationale afdeling. Ook het perso-
neelsbeleid wordt overgeheveld naar
het hoofdkantoor in Utrecht.

Toezichthouder De Nederlandsche
Bank had Rabobank eind oktober,
toen bekend werd dat zij wegens de Li-
bor-affaire 774 miljoen euro boete
kreeg, opdracht gegeven de interne
c o n t ro l e te versterken. In het geval
van de Libor-affaire, waarbij dertig
medewerkers jarenlang de internatio-
nale rentevoet Libor manipuleerden,
hadden de mechanismen duidelijk

niet gewerkt. Rabobank International
was een bestuurlijke eenheid met een
grote mate van zelfstandigheid. Het
had een eigen risicobeheer en zag zelf
toe op het naleven van de regels. Dat
wordt nu dus anders.

Bruggink krijgt ook de controle over
het risicomanagement van de 136 lo-
kale Rabobanken. Voorheen viel dat
onder de verantwoordelijkheid van
bestuurslid Gerlinde Silvis. Zij werd
begin dit jaar uit haar functie onthe-
ven door de inmiddels opgestapte top-
man Piet Moerland. Bruggink krijgt nu
dus de volledige controle over alles
wat binnen de Rabobank met risicobe-
heer te maken heeft.

Door deze herverdeling worden de

commerciële taken binnen de raad
van bestuur gescheiden van de verant-
woordelijkheden voor risicobeheer.
Voorheen waren die gecombineerd
binnen één functie: Silvis deed dit
voor de lokale banken, Sipko Schat
voor International. Schat moest half
november opstappen onder druk van
de lokale banken, die niet wilden ac-
cepteren dat alleen Moerland verant-
woordelijkheid nam voor Libor.

Dat Brugginks macht zo wordt uit-
gebreid had hij aan het begin van het
jaar waarschijnlijk niet verwacht.
Toen had hij grote ruzie met Moer-
land, omdat hij het niet eens was met
diens optreden tegen Silvis. Zij moest
weg omdat dossiers bij lokale banken
niet op orde waren. Bruggink ver-
scheen uit woede zes weken niet bij de
bestuursvergadering. De ruzie leek
zijn kansen om Moerland op te volgen
te minimaliseren, maar nu is hij de
enige van de betrokkenen die nog in
de raad van bestuur zit.

Het deze zomer aangetreden be-
stuurslid Rien Nagel krijgt nu de ver-
antwoordelijkheid voor de commer-
ciële activiteiten van de lokale ban-
ken. Ook moet hij toezien op de ver-
houdingen tussen de lokale banken en
het hoofdkantoor. De komende jaren
gaat hierin veel veranderen: een
kwart van de lokale banken moet ver-
dwijnen, waarbij 8.000 banen verlo-
ren zullen gaan.

Opvolgers voor Moerland en Schat
worden nog gezocht.

FINANCIEEL DIRECTEUR

Bert Bruggink

Bert Bruggink (1963) studeerde

technische bedrijfskunde in En-

schede. Hij werkt sinds 1986 bij

Rabo en is sinds 2004 financieel

directeur. Dit jaar zag hij drie colle-

g a’s uit het bestuur vertrekken.
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Akkoord over bankenunie binnen bereik

E u ro c r i s i s

De EU-landen zijn dichtbij een
akkoord over de ontmanteling
van banken in nood.

Er komt een Europees liqui-
datiefonds probleembanken.

Door onze correspondent

Stéphane Alonso

B RU SS E L . „Ik kan lekker slapen”, zei
Jeroen Dijsselbloem vannacht na veer-
tien uur vergaderen met collega-mi-
nisters van Financiën. Over verdere
hervormingen om een volgende euro-
crisis te voorkomen waren weliswaar
geen knopen doorgehakt, maar „we
zijn heel dichtbij compromissen”, zei
de Nederlandse minister. Tijdens een
extra vergadering volgende week
moeten die worden gesloten.

Centraal stond gisteren de vraag
hoe lidstaten moeten omspringen met
banken in nood. Er eindeloos belas-
tinggeld in pompen, zoals tijdens de fi-
nanciële crisis – dat wil niemand meer.
Ook niet langer gewenst: de ongezon-
de wedstrijd tussen lidstaten om ‘ei-
ge n’ banken te stutten, ten koste van
elkaar. Een ‘b a n ke nu n i e ’ en een trits
crisismechanismen moet dit nationa-
le egoïsme indammen.

Maar hoever? Een bankenunie

waarin iedereen altijd voor honderd
procent solidair is met elkaar, is met
name voor Duitsland onbespreek-
baar. Er moet in het systeem een be-
langrijke dosis nationale verantwoor-
delijkheid blijven, al is het maar om in
eigen land geen draagvlak te verspe-
len: het gaat hier immers om een in-
grijpende hervorming, waarbij lidsta-
ten veel macht over hun financiële
sector afstaan aan Europa.

Als voorzitter van de groep eurolan-
den toog Dijsselbloem afgelopen vrij-
dag voor geheim overleg naar Berlijn
om de Duitsers tot compromissen te
verleiden. Gisteren bleek dat aardig te
zijn gelukt. „Er is een fundament voor
politieke overeenstemming”, klonk
het uit de mond van zijn Duitse collega
Wolfgang Schäuble, die zich in de afge-
lopen maanden behoorlijk onwrik-
baar opstelde in dit dossier.

Nee, Duitsland was gisteren niet het
grootste probleem. De voorstellen die
ter tafel kwamen zijn vervat in drie
zeer complexe en en lijvige wettek-
sten, waarover ministers tegelijkertijd
discussieerden. „Dat is nog nooit eer-
der voorgekomen”, zei Europees
commissaris Michel Barnier (Interne
markt) na afloop. Dat volgende week
een extra vergadering nodig is, vond
hij dan ook niet meer dan normaal. „Ik
heb er vertrouwen in dat we er dan uit-
ko m e n . ” Barnier prees Dijsselbloem
voor diens „zeer pro-actieve rol”.

Hoe dat compromis er uit zal zien is

L I Q U I DAT I E FO N D S

Vangnet voor banken

55
miljard euro komt er in het Euro-

pese fonds om banken in nood or-

dentelijk te liquideren. Het wordt

gevoed door de banken zelf.

6 .0 0 0
b a n ke n in Europa vallen in begin-
sel onder dit fonds.

130
g ro o t b a n ke n in Europa komen

onder direct toezicht van een nieu-

we Europese instantie, die wordt

ondergebracht bij de ECB.
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nog niet helemaal duidelijk, maar de
richting waarin het gaat is dat wel. Er
komt een nieuw Europees, dus niet-
nationaal agentschap dat, waarschijn-
lijk vanaf 2016, verantwoordelijk
wordt voor het netjes ‘be graven’ va n
banken die niet meer te redden zijn –
‘re solutie’ in jargon. Snelheid is daar-
bij essentieel: alleen door een dode
bank snel en efficiënt te ontmantelen
valt paniek in de kiem te smoren.

De Europese wetgeving vereist ech-
ter dat iemand politieke verantwoor-
delijkheid draagt voor de potentieel
ingrijpende acties van die ‘resolutie -
autor iteit’. De Europese Commissie is
hiervoor de meest logische kandidaat,
maar dat ligt moeilijk in Duitsland, dat
liever niet teveel macht overdraagt
aan Brussel. Het compromis voorziet
daarom in een belangrijke rol voor de
lidstaten. Barnier noemde deze „men-
gelmoes van verantwoordelijkheden”

weliswaar „erg gecompliceerd”, maar
Schäuble kan ermee leven.

Ook ziet het er naar uit dat het fonds
van het agentschap – resolutie kost
bakken met geld – in eerste instantie
zal bestaan uit nationale ‘compar ti-
m e n te n’. Als een Spaanse bank om-
valt, wordt het Spaanse, door Spaanse
banken zelf gevulde compartiment
eerst aangesproken. Is dat niet vol ge-
noeg, dan kan onder strenge voor-
waarden gebruik worden gemaakt van
de andere nationale spaarvarkentjes
in het fonds. Over tien jaar vallen die
schotten weg en is sprake van een
waarlijk Europees fonds. Ook deze
vondst van Dijsselbloem kan rekenen
op Duitse instemming.

Niet Schäuble maakte zich gisteren
boos, maar Dijsselbloem zelf, toen al
in juni gemaakte afspraken toch weer
ter discussie werden gesteld. Het ging
daarbij om de zogenoemde bail in: het
principe dat bij een crisis eerst beleg-
gers in de betrokken banken zelf moe-

ten betalen en pas in allerlaatste in-
stantie een beroep op belastinggeld
kan worden gedaan. Het Europees
Parlement vindt dat te streng: het zou
in geval van een ‘systeemc ri si s’ e e rde r
willen overgaan tot de inzet van pu-
blieke middelen.

Sommige lidstaten hadden hier gis-
teren wel oren naar. Dijsselbloem viel
hier geïrriteerd tegen uit. „We hebben
hier destijds twee nachten over onder-
h a n de l d . ” Zijn Zweedse collega An-
ders Borg, die specifiek door Dijssel-
bloem werd aangesproken, voelde
zich gebruuskeerd: „De toon van Je-
roen zojuist was hoogst ongepast.
Maar omdat het laat is, negeer ik dit.”

„Nee, ik was niet boos”, zei Dijssel-
bloem later. „Ik deed een poging om
een zeer strenge indruk te maken. Als
je echt de risico’s wilt weghalen bij de
belastingbetaler heb je in Europa één
set strakke spelregels nodig over het
laten meebetalen van beleggers. Nu
zie je dat toch weer wordt nagedacht
over uitzonderingen en flexibiliteit.
Als we dat toestaan dan worden die
spelregels onderuit gehaald.”

Uiteindelijk kreeg Dijsselbloem
naar eigen zeggen zijn zin. Volgens
hem was het belangrijk om dit signaal
nu af te geven, want vandaag begin-
nen onderhandelingen met het Euro-
pees Parlement over onder meer deze
‘bail in’-regels. Dijsselbloem: „We
moeten op dit punt duidelijk nee zeg-
gen tegen het Parlement.”
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Door Stephanie Bakker

W
aar wordt een
werknemer ge-
lukkig van: van
een hoog salaris?
Of van een avon-
tuurlijke carriè-

re: dan als marketeer in Sri Lanka, dan
als staffunctionaris op het Nederland-
se kantoor met flexplekken en een sa-
ladebar in de bedrijfskantine?

Het NRC Beste Werkgevers Onder-
zoek laat zien dat tevreden medewer-
kers niet zijn te vangen met lease-au-
t o’s, bonussen en een dik salaris al-
leen. De beste bedrijven weten prima
arbeidsvoorwaarden te combineren
met een goed werkklimaat waarin
mensen zich kunnen ontwikkelen,
zelf invloed hebben op hun carrière-
pad, regelmatig van baan of opdracht
wisselen en prettig samenwerken.

Shell doet dat het best. Het Brits-Ne-
derlandse bedrijf staat dit jaar op
nummer één in de ranglijst van het
NRC Beste Werkgevers Onderzoek,
waarvoor SatisAction bij de deelne-
mende bedrijven zowel de arbeids-
voorwaarden als de tevredenheid van
de medewerkers onderzocht.

Voor alle medewerkers heeft Shell
een dertiende maand, een collectieve
winstdelingsregeling (vorig jaar 10
procent), een optie- en aandelenplan
en volledige doorbetaling van de eer-
ste twee jaar van ziekte.

Behalve van een bedrijfskantine
met het kaliber van een goed restau-
rant en van een koffiebar kunnen de
vierduizend medewerkers op het
hoofdkantoor in Den Haag gebruik
maken van een stomerij, kapper, fit-
nessruimte en winkel.

Actief doorstroombeleid

De sfeer is er informeel. Slechts hier
en daar een das of een mantelpak en
op de marmeren trappen groeten col-
le ga’s elkaar en worden er grappen ge-
maakt. „Je hoeft bij ons geen hielen te
bijten om carrière te kunnen maken”,
zegt directeur human resources in de
Benelux en Frankrijk, Jules Croonen.
Met 90.000 werknemers in zeventig
landen is er al snel ergens plaats, maar
het is vooral het actieve doorstroom-
beleid dat loopbanen reliëf geeft.

Croonen wisselde zelf in 32 jaar bij
Shell negentien keer van baan. Gemid-
deld wordt er gestreefd naar een baan

van vier jaar. Croonen gelooft in men-
sen die het bedrijfsproces leren ken-
nen en dat betekent niet dat carrière-
paden per se in een rechte lijn om-
hoog moeten gaan. „Het gaat om een
variatie aan ervaringen. En een hele-
boel is ook gewoon je gezonde ver-
stand gebruiken.”

Medewerkers stellen met hun lijn-
manager doelen voor de korte en de
lange termijn en er wordt een plan ge-
maakt hoe op de gewenste bestem-
ming te komen. In de interne vacatu-
rebank kunnen ze ten slotte kiezen uit
banen in de hele wereld, en het is ge-
bruikelijk om te kijken én te reageren.

Vac aturebank

„C olle ga’s waren verbaasd dat ik na
een jaar bij Shell nog nooit in de vaca-
turebank had gekeken”, zegt commu-
nicatieadviseur Mariëtte van der Gaag
(32). „Voor mij was solliciteren niet
iets wat je openlijk doet, maar dat idee
heerst hier helemaal niet. Laatst bood
een collega uit het managementteam
spontaan aan met mij mee te denken
over mijn ontwikkelmogelijkheden
binnen de organisatie.”

Mobiliteit en ontwikkeling zijn ver-
ankerd in de cultuur en de structuur
Shell en dat geldt ook voor SAP Neder-
land en ICT-dienstverlener Macaw, de
nummers twee en drie op de ranglijst.
Bij Macaw heeft elke medewerker
twee managers: een is er verantwoor-
delijk voor de inhoud en de projecten,
de ander voor de ontwikkeling en de
perfecte match tussen opdrachtgever
en consultant.

De p e o ple m a n age r kent de mede-
werkers door en door, volgens financi-
eel directeur Ronald van Es. „Hij weet
wat iemands talenten zijn, waar hij
naartoe wil werken en of er thuis iets
is. Als een medewerker worstelt met
de balans tussen werk en privé, is de
peoplemanager de persoon om daar-
over te praten.”

Bij SAP Nederland wisselden de af-
gelopen twee jaar 66 van de 471 mede-
werkers die in Nederland werken in-
tern van baan (soms in het buitenland)
– een ontwikkeling die actief wordt ge-
stimuleerd. Manager human resour-
ces Gerda Slagter legt uit dat SAP
werkt met de ‘70 -20 -10’-ont wikkelme-
thode: 70 procent wat medewerkers
leren gebeurt op de werkvloer – door
een uitwisselingsprogramma, deelna-
me aan multidisciplinaire project-

teams of door j ob sh a d o w i ng wa a r b i j
een dag met een collega wordt meege-
lopen. De rest steken ze op van ande-
ren (20 procent), bijvoorbeeld van in-
terne mentoren en coaches en in trai-
ningspro gramma’s (10 procent).

„Op deze manier leren onze mede-
werkers de organisatie, de mensen en
de mogelijkheden goed kennen en zo
creëren we een basis die het makkelijk
maakt intern van baan te wisselen.”
Dat is blijkbaar wat medewerkers an-
no nu willen, want SAP en Macaw krij-
gen van hun werknemers een dikke 8.

Nergens zijn medewerkers zo be-
trokken bij hun werk als bij Bartosz,
een specialist in het testen van softwa-

Goede baas
zorgt voor
bewe ging

NRC Beste Werkgevers Onderzoek

De beste bedrijven bereiden hun werknemers

voor op een loopbaan vol verschillende

banen, binnen of de eigen organisatie.

V E R A N T WO O R D I N G

Twee onderzoeken

Het NRC Beste Werkgevers On-

derzoek is verricht door Mirjam

Baars van bureau SatisAction. De

ranglijst is gebaseerd op twee

onderzoeken. In het eerste heb-

ben de 31 deelnemende organi-

saties (profit en non-profit) vra-

gen beantwoord over arbeids-

voorwaarden. Het tweede brengt

in kaart hoe tevreden de 3.234

medewerkers (van 26 organisa-

ties) zijn met hun werk.

re. Zonder uitzondering ervaren zij
hun werk als zinvol en op feestjes ver-
telt 96 procent vol trots over de orga-
nisatie waar ze werken. De consul-
tants wisselen gemiddeld om de twee
jaar van opdrachtgever.

Par tner weekend

Bartosz werkt er, net als Macaw en
SAP, hard aan om de binding met het
bedrijf stevig te maken: van een maan-
delijkse meeting tot een medewer-
kersweekend en een weekend waar-
aan ook partners en kinderen mee
mogen doen.

De baan voor het leven is een margi-
naal fenomeen aan het worden en de

TOP 10 BESTE WERKGEVER

1. Shell olie- en gaswinning
2. SAP zakelijke software en diensten

3. Macaw I T- d i e n s t ve r l e n i n g

4. Enexis e n e rg i e l e ve r i n g

5. ORMIT t a l e n to n t w i k ke l i n g

6. TOPdesk software en consultancy

7. Achmea ve r ze ke r i n g e n

8. Winvision I T- d i e n s t ve r l e n i n g

9. Delta Lloyd ve r ze ke r i n g e n

10. IG&H consulting & interim

‘Bij Shell kan ik
zowel stappen
omhoog als
opzij maken’

Mariëtte van der Gaag (32), commu-
nicatieadviseur Shell Moerdijk

„Shell is mijn vierde werkgever in tien

jaar en ik vind het een rustig idee dat ik

niet hoef te switchen van werkgever als

ik uitgeleerd ben in mijn functie. Bij het

adviesbureau waar ik hiervoor werkte,

was ik de enige communicatieadviseur

in Nederland. De mogelijkheden om

door te groeien waren beperkt. Bij Shell

kan ik door mijn vaardigheden en erva-

ringen uit te bouwen zowel stappen

omhoog als opzij maken.

Ik werk sinds een jaar bij Shell in Moer-

dijk. Ik kan hierna op een andere locatie

in binnen- of buitenland gaan werken,

misschien ooit woordvoerder worden

of speechwriter. Er zijn ook communi-

ca t i e co l l e g a’s het recruitment inge-

gaan. Maar nu wil ik me focussen op het

leren kennen van de organisatie. Shell,

het is zo’n groot en complex bedrijf dat

kun je niet binnen een jaar kennen.”
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D
oodsangsten heeft ze uitgestaan. Midden op de snel-
weg, op de brug van Zaltbommel, hield de Opel Am-
pera van bedrijfsarts Angèle Wever er enkele maan-

den geleden ineens mee op. In de spits, net toen zij een
vrachtwagen aan het inhalen was. Voor Wever was het ge-
noeg: die Ampera liet ze voortaan staan.
Want het was niet de eerste keer dat ze problemen met de
auto had. Die begonnen enige tijd daarvoor, vlak nadat ze
de auto nieuw had gekocht bij autodealer Van Mill. Al na de
eerste tien kilometer die Wever met haar auto reed, viel de
motor uit. Zij wist de auto nog bij de garage te krijgen. Daar
kreeg ze te horen dat de accu was leeggelopen. Gek, want
zij had net een paar honderd euro aan afleverkosten be-
taald – en dan hoort een accu niet leeg te zijn.
Nog twee keer daarna viel de auto volgens Wever uit, maar
de garage kon niet ontdekken wat er met de Ampera aan de
hand is.
Een maand lang hield het bedrijf de auto bij zich. Toen er
nog steeds niets was gevonden, raadde de dealer haar aan
gewoon weer in de auto te stappen. Dat wil ze niet, bang ge-
worden door het voorval op de snelweg. Maar een andere
Ampera kon de dealer haar niet geven. Wel kwamen ze een
schikking van een paar duizend euro overeen.
Wat was er nou precies gebeurd?
Volgens het hoofdkantoor van Opel in Nederland is het een
zaak tussen de leverancier en Wever. Manager Rick Kenne-
die reageert namens autobedrijf Van Mill. „Wij hebben
nooit een probleem kunnen constateren. En we hebben er
als test honderden kilometers mee gereden.” Mi sschien,
vervolgt Kennedie, lag het aan de rijstijl van mevrouw We-
ver. Dat wil er bij Wever niet in. De auto blijft voorlopig voor
de deur staan.

Annemarie Sterk

Problemen met bedrijven en overheidsdiensten?

Help@nrc.nl gaat elke woensdag op zoek naar

a n t w o o rd e n

Wie: Angèle Wever uit Breda

De kwestie: haperende motor van Opel Ampera

Mysterieuze kuren van
een gloednieuwe auto

A d ve r t e n t i e

bedrijven in de top tien van het NRC
Beste Werkgeversonderzoek lopen
hierin voorop, zegt Marian Thunnis-
sen, senior onderzoeker arbeidsrela-
ties bij de Hogeschool Utrecht. „Die
ene opwaartse loopbaan waarin je be-
gon als junior en eindigde als senior
manager of directeur komt nog nau-
welijks voor. De diversiteit in carrières
neemt toe. Mensen wisselen tussen af-
delingen, werkgevers en switchen van
het ene naar het andere vakgebied, en
van specialist naar generalist.”

Het feit dat loopbanen flexibeler
worden, zorgt er wel voor dat de ar-
beidsrelatie tussen werkgever en
werknemer verandert. Thunnissen

spreekt van een nieuw psychologisch
contract: in plaats van dat werkne-
mers hun arbeidsprestaties ruilen
voor werkgarantie, willen ze zich ont-
wikkelen en nieuwe arbeidsmarkt-
waarde opbouwen die ze zowel bin-
nen als buiten de organisatie kunnen
ge b r u i ke n .

Organisaties verwachten hierin wel
eigen initiatief en verantwoordelijk-
heid van de medewerkers, waar-
schuwt Mirjam Baars van SatisAction.
Want bij Bartosz, Shell en Macaw mo-
gen de opleidingsbudgetten ongelimi-
teerd zijn, in het algemeen geldt dat
het aantal tijdelijke contracten stijgt
en de opleidingsbudgetten dalen.

„Daarmee zeggen organisaties: we
weten dat je hier niet je hele leven
blijft, dus het is prima dat jij je wilt ont-
wikkelen en wij bieden daarvoor de fa-
ciliteiten, maar het is je eigen verant-
wo o rde l i j k h e i d”, aldus Baars.

Dat inzicht moet volgens haar bij
veel medewerkers nog doordringen.
„Ik zie veel te vaak mensen die apa-
thisch afwachten tot ze een cursus
krijgen aangeboden door de baas.
Voor mensen die niet bij de topwerk-
gevers werken heb ik dus maar een
tip: ga zelf die opleiding volgen en
bouw een netwerk op dat je verder
kan helpen, anders heb je over een
paar jaar het nakijken.”

1. Shell olie- en gaswinning

2. Delta Lloyd ve r ze ke r i n g e n

3. Enexis e n e rg i e l e ve r i n g

4. Achmea ve r ze ke r i n g e n

5. SAP software en consultancy

TOP 5 BESTE ARBEIDSVOORWAARDEN

1. Bartosz I TC

2. SAP zakelijke software en diensten

3. Macaw I T- d i e n s t ve r l e n i n g

4. IG&H consulting & interim

5. TOPdesk software en consultancy

TOP 5 MEEST TEVREDEN WERKNEMERS

Jeroen Neijts (29), sinds drie jaar

testconsultant bij Bartosz.

„Sinds ik drie jaar geleden bij Bartosz

begon, ben ik gedetacheerd bij de Ra-

bobank, maar ik heb wel steeds ver-

schillende rollen en functies.

Het is mijn ambitie om zoveel mogelijk

te leren en ervaring op te doen. Elke zes

weken heb ik een afspraak met mijn

manager om te praten over het project

en mijn persoonlijke ontwikkeling. Er is

een aantal verplichte trainingen voor

basisvaardigheden en verder is elke

training, opleiding of cursus bespreek-

baar, zolang ik mijn manager maar kan

overtuigen dat het past bij mijn carrière

en ambities.

Het komt daarbij wel aan op eigen initi-

atief. Bartosz zorgt ervoor dat ik mijn

rugzak kan vullen met ervaringen en

kennis, maar ik moet wel zelf aangeven

waar mijn ambitie ligt en wat ik graag wil

l e re n . ”

‘Bartosz zorgt
ervoor dat ik
mijn rugzak
kan vullen’
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VERGADEREN & WERKEN

op bijzondere locaties

Maak van uw business

meeting een unieke

beleving. O.v.v. NRC On

Board vergadert uw 10e gast

gratis aan boord van het

bijzondere ss Rotterdam!

www.ssrotterdam-events.nl

Werk in creatieve

omgeving omringt

door ondernemers

en ondernemende

bedrijven.

Vergader in een

van onze met

designmeubilair

ingerichte

meetingrooms in

een van onze loca-

ties in Amsterdam

of Den Haag.

www.spaces.nl

Werk &

vergader bij

Spaces.

De Vergadertafel van Muiden
Royal Class service op de grond!

Bijzonder en kleinschalig vergade-
ren inspireert. Vanaf Amsterdam en
Schiphol slechts 20 rijminuten met
uitstekende parkeervoorzieningen.
Kwaliteit met een personal touch.

Wees van harte welkom!

devergadertafelvanmuiden.nl

DE locatie voor

uw sfeervolle,

inspirerende,

kleinschalig

vergadering.

v. 6-16 personen

Hotel Seven One Seven

www.717hotel.nl w w w . y o u m e e t . n l

Vijf innovatieve

ruimten voor

creatieve

vergaderingen

in Utrecht

Youmeet
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To make a prairie it takes a clover and one bee,
One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do,
If bees are few.

Emily Dickinson

Na een plotselinge verslechtering van zijn
gezondheid is overleden

Aart Verbree
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van de Erepenning in Zilver

van de gemeente Westland

Abcoude, Den Haag,
8 juli 1952 8 december 2013

Voor ons was het leven met hem een feest
dat langer had mogen duren.

Marijke Verbree-LuXikhuis
Judith en Guido Combrink-Verbree

Eva
Dorien Verbree

Vigelandstraat 100
2548 JP Den Haag

Aart is opgebaard in het uitvaartcentrum aan
de Herenstraat 85 te Wateringen, alwaar geen
bezoek.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag
14 december om 12.00 uur in de Oude Kerk,
Herenstraat 77 te Voorburg. Voorafgaande
aan de dienst is er van 11.00 tot 11.45 uur
gelegenheid om uw condoleance aan te
bieden. Aansluitend zullen weAart begeleiden
naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats
Oud Eik en Duinen, Laan van Eik en Duinen 40
te Den Haag.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid
tot condoleren en samenzijn bij restaurant
Madestein, Madepolderweg 100 te Den Haag.

Voor het bereiden van een wei,
neem je klaver en een bij.
Genoeg is enkel dromerij,

bij weinig bij.

Met droefenis hebben we kennis genomen van
het overlijden van

Aart Verbree

Oud-voorzitter van NLkabel en voormalig
directeur van CAIW.

Aart is van enorme betekenis geweest voor de
ontwikkeling van de kabelsector. We zijn hem
dankbaar dat hij met zijn visie en leiderschap
velen heeft geïnspireerd, zowel op zakelijk als
op persoonlijk vlak.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw
Marijke, kinderen en kleinkind.

Namens het bestuur, de leden en het personeel
van NLkabel,

Bernard Dijkhuizen, voorzitter
Rob van Esch, directeur

Wij zijn bedroefd over het overlijden van
onze oud-directeur

Aart Verbree

Hij heeft vanaf het begin in 1981 tot zijn vertrek
in 2012 CAIW gevormd en heeft daar bijzonder
veel energie ingestoken. Hij heeft ons op een
bevlogen en warme wijze geïnspireerd.

Onze gevoelens van deelneming gaan uit naar
zijn familie.

Directie en
medewerkers
van CAIW

Naaldwijk, 11 december 2013

wij zijn uit dezelfde stof gemaakt als

dromen

en een lange slaap omsluit ons

korte leven.

W. Shakespeare/De Storm

Reinier Tweebeeke

5-8-1952 8-12-2013

Lichtontwerper

namens het bestuur en de medewerkers

van het Nationale Toneel

Theu Boermans

Walter Ligthart

Wij zijn bedroefd om het te vroege overlijden van

Reinier Tweebeeke

Wij zullen je blijven herinneren om het prachtige 
licht waarin je theatervoorstellingen liet glanzen.

Wij wensen Noor, Michiel, Myra,
Rutger, Heleen, Nina en Kim

alle mogelijke sterkte toe om dit grote
verdriet een plaats te geven.

Joop en Janine van den Ende
Directie Joop van den Ende � eaterproducties

Medewerkers Joop van den Ende � eaterproducties

Arie,
zorgzaam, bekwaam
Schipper naast Chris
weer gekeerd
in veilige Haven
waar niets
hem deert.

Oud directeur en aandeelhouder
G&S Vastgoed BV

Arie Loef

is van ons heengegaan

* 10 januari 1951 † 8 december 2013

Hanneke Loef - van der Voort

Arjen en Kirsten
Lianne, Niek en Mylan
Jordi en Merel

A. Loef †
G. J. Loef - Eenink

Pimmetje

Correspondentieadres:
Essenlaan 145
1161 ED Zwanenburg

Er is gelegenheid tot afscheid nemen
en condoleren op donderdagavond 12
december van 19.00 tot 20.30 uur in het
uitvaartcentrum van Dunweg Uitvaartzorg
op de begraafplaats aan de Kerkho2aan te
Zwanenburg.

De afscheidsdienst zal gehouden worden
op vrijdag 13 december om 10.30 uur in
De Zoete Inval, Haarlemmerstraatweg
183 te Haarlemmerliede. Aansluitend zal
de begrafenis plaatsvinden op de begraaf-
plaats aan de Kerkho2aan te Zwanenburg.

Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten in de aula op de begraafplaats.

Toespraken graag vooraf in overleg.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het 
overlijden op 6 december 2013 van ons oud-sta� id 
en oud-collega

Dr H. (Harry) Snijders
chirurg in ruste

Dr Harry Snijders was een begaafd chirurg met een 
brede ervaring in de heelkunde en de 
hart-longchirurgie. Hij was van 1975 tot aan zijn 
pensionering in 1994 verbonden aan de Stichting 
Bronovo-Nebo. Door zijn inzet en toewijding is de 
longchirurgie in Bronovo tot bloei gekomen.Naast 
zijn deskundigheid als chirurg, was dr Snijders een 
actief lid van de medische staf. 

Wij wensen zijn familie alle kracht toe om dit 
verlies te kunnen dragen.

Namens de Raad van Bestuur, de Vereniging 
Medische Staf en de vakgroep Heelkunde van  
Ziekenhuis Bronovo,

Drs J.G.M. Hendriks, voorzitter Raad van Bestuur
Dr M.S. Vos, voorzitter Medische Staf
Dr H.J. Smeets, voorzitter vakgroep Heelkunde

Den Haag, 10 december 2013

De universitaire gemeenschap van de TU Delft 
heeft met groot leedwezen kennis genomen van 
het overlijden op 9 december jl. van haar student:

Kaisar Siregar
student Management of Technology

*30-01-1989                  †09-12-2013 

Wij vinden het intens verdrietig dat deze jonge en 
talentvolle man wiens toekomst geheel open lag uit 
ons midden is. 

Ons medeleven gaat uit naar ouders, familie, 
vrienden en medestudenten van Kaisar. Wij wensen 
hen veel sterkte toe in deze voor hen zware periode. 

Mede namens het College van Bestuur,

Faculteit Techniek, Bestuur en Management 

Prof. Dr. � eo A.J. Toonen, decaan
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Zara-eigenaar Inditex ziet
winst licht stijgen

AMSTERDAM. De Spaanse textielgi-
gant Inditex heeft in de eerste negen
maanden van zijn gebroken boekjaar
slechts een fractie meer verdiend dan
in dezelfde periode vorig jaar. De net-
towinst van het moederconcern van
merken als Zara en Bershka steeg met
1 procent naar bijna 1,7 miljard euro.
De omzet van de concurrent van H&M
steeg tegelijkertijd met 5 procent naar
een kleine 12 miljard euro. Dat die stij-
ging amper doorwerkte in de winst
komt door hogere kosten. De operati-
onele uitgaven stegen tussen februari
en oktober met 7 procent, vooral
doordat het concern er veel nieuwe
winkels bijkreeg. Inditex opende in de
afgelopen drie kwartalen bijna vier-
honderd nieuwe winkels en heeft nu
6250 vestigingen in bijna negentig lan-
den. Vooral het aantal vestigingen van
Zara, Bershka en Pull and Bear nam
flink toe. Over het gehele boekjaar
verwacht het Spaanse concern onge-
veer vijfhonderd winkels te openen.
( N ov u m )

TRANSFER

Financieel topman RBS
vertrekt naar concurrent

AMSTERDAM. Amper tien weken na
zijn benoeming vertrekt Nathan Bos-
tock al weer als financieel topman bij
Royal Bank of Scotland. Dat meldde
de Britse bank vandaag. Bostock
wordt volgens Britse media plaatsver-
vangend bestuurder van de Britse tak
van het Spaanse Banco Santander. Bij
Santander, waar de bankier al eerder
werkte, zou hij op termijn Ana Botín
kunnen opvolgen als topman van de
Britse poot. RBS kondigde onlangs
aan een ‘bad bank’ te willen oprichten
om 38 miljard pond (45 miljard euro)
aan slechte leningen in te stallen. Bos-
tock had de leiding over dat groot-
schalige project. Bostock is niet de
enige bestuurder die RBS, nog voor
80 procent in handen van de Britse
staat, plotseling de rug toekeert. In ju-
ni maakte bestuursvoorzitter Stephen
Hester onverwacht bekend te vertrek-
ken. Hij werd opgevolgd door de
Nieuw-Zeelander Ross McEwan, die
sinds oktober aan het hoofd van de
bank staat. (Novum)

DE BEURS

Die schoenen van Zalando moeten eens naar de beurs

Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM. Beleggers dromen van een „Amazon
van de modewereld”, schreef het Duitse blad Der
Sp i e gel afgelopen oktober. De Duitse webwinkel Za-
lando heeft al gemeen met de Amerikaanse online-
gigant Amazon dat het wordt bekritiseerd wegens
de slechte betaling van haar personeel. Maar óók
dat het maar blijft groeien en een enorme naamsbe-
kendheid heeft. Tijd om dat te gelde te maken: vol-
gens het Duitse blad Wirtschafts woche wordt hard
gewerkt aan een beursgang van Zalando. Vorige
maand zouden de contracten daarvoor zijn gete-
ke n d .
Wirtschafts woche, dat zich baseert op interne docu-
menten, schrijft dat de top van de webwinkel 1,4
procent van de aandelen krijgen, de rest van het
personeel krijgt een belang van bijna 1 procent. Bij
een beursgang zou 88 miljoen euro vrijkomen voor
het personeel.Geen slechte score voor een kleine
webwinkel in schoenen die vijf jaar geleden in Ber-
lijn werd begonnen door twee twintigers.
Het concept van oprichters Robert Gentz en David
Schneider – ze waren de eersten in Europa – bleek
een gouden greep. Inmiddels verkoopt hun Zalan-
do kleding, schoenen, woon- en lifestyleartikelen
van 1500 verschillende merken en is het actief in
veertien Europese landen. De Zalando-site trekt

volgens de Zweedse grootaandeelhouder Kinnevik
wereldwijd 90 miljoen bezoekers per jaar.
De omzet van het jonge bedrijf stijgt razendsnel. In
het tweede kwartaal van dit jaar was die 437 mil-
joen euro, 70 procent meer dan vorig jaar. Kinnevik
kent Zalando in het jaarverslag over 2012 een be-

drijfswaarde toe van 3,7 miljard euro. De Zweden
hebben 35 procent van de aandelen in Zalando.
Een van de belangrijkste wapens voor het succes
van Zalando is dat het al zijn spullen gratis verzendt
en dat klanten die spullen ook gratis kunnen re-
tourneren – ze worden ook nog bij de deur opge-
haald. Door dat gemak bestellen mensen veel meer
dan ze van plan zijn te houden – z o’n 50 procent
van de spullen komt terug bij de Zalando-magazij-
nen, aldus het jaarverslag van Kinnevik. De onge-
wone service, in combinatie met de intensive recla-
me s vergroten het marktaandeel van het bedrijf.
Maar winst blijft nog steeds grotendeels uit. In 2012
leed volgens Kinnevik een verlies van 90 miljoen
euro op een omzet van ruim 1 miljard. Alleen in de
drie kernlanden Duitsland, Zwitserland en Oosten-
rijk speelt het bedrijf inmiddels quitte.
Zalando zit niet met dat verlies. „Wij willen liever dat
klanten het zo goed mogelijk hebben en investeren
zeer zwaar in klantgemak”, zei directeur communi-
catie Boris Radke afgelopen oktober in een interview
met het Financieele Dagblad.
In Nederland is Zalando heel bekend: twee jaar op
rij won het bedrijf de Loden Leeuw, de prijs voor de
meest irritante reclame op televisie. Zalando zal er
niet om treuren. Want de hysterische schreeuw van
geluk die klanten in de spot uiten wanneer ze hun
bestelling ontvangen, is toch mooi blijven hangen.

CO LO FO N

NRC Media BV

Hoofdredacteur: Peter Vandermeersch

Wnd. uitgever: Rien van Beemen

Re d a c t i e

Postbus 20673, 1001 NR Amsterdam met in de

adressering de rubriek waarvoor of de persoon

voor wie de post bestemd is.

A d ve r t e n t i e s

Telefoon: +31 20 755 3049, e-mail:

sales@nrc.nl, of nrcmedia.nl

Ingezonden brieven

Wilt u reageren op artikelen uit de krant? Stuur

dan een ingezonden brief van maximaal 250

woorden naar o p i n i e @ n rc . n l . Vermeld altijd uw

naam, adres, telefoonnummer en, indien van

toepassing, uw titels en functie.

B e zo r g k l a c h t e n

Wij streven ernaar de krant doordeweeks voor

18.30 uur en op zaterdag voor 13.00 uur te be-

zorgen. Ga naar nrc.nl/service, of

T: 088 572 0555 op ma-vr tussen 08.00 -

19.45 uur en za tussen 11.00 - 16.45 uur

Abonnementen

Ga voor nieuwe abonnementen, vakantie, of wij-

zigingen naar nrc.nl/service of

T: 088 572 0572ma-vr 08.00 - 17.00 uur.

Omgang persoonsgegevens

NRC Media BV legt van abonnees en gebruikers

van online dienst- verlening gegevens vast voor

de uitvoering van een (abonnee) overeenkomst

en/of het verlenen van diensten.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te

informeren over relevante producten en dien-

sten van NRC Media BV en NRC Lux BV (zie ook

n rc . n l /p r i va c y ve r k l a r i n g ) .

Indien u op deze informatie geen prijs stelt, kunt

u zich afmelden via privacy@nrc.nl.

Te x t -Sy n d i ca t i o n

The Interview People GmbH,

E: syndication@

t h e i n te r v i e w e p e o p l e .co m ,

T: +49 8161 8074 978

Au t e u r s r e c h t

© NRC Handelsblad, 2013.

Alle auteursrechten en databankrechten ten

aanzien van (de inhoud van) deze uitgave wor-

den uitdrukkelijk voorbehouden.

Deze rechten berusten bij

NRC Media BV c.q. de betreffende auteur. Zie

voor de volledige tekst: nrc.nl. Op ingezonden

bijdragen zijn de algemene publicatievoorwaar-

den van toepassing.

Deze liggen ter inzage op de redactie en wor-

den op verzoek kosteloos toegezonden.

Telegraaf B oekhoorn
verliest opnieuw van Cyrte
Door een onzer redacteuren

AMSTERDAM. Zakenman Marcel
Boekhoorn heeft geen recht op een
schadevergoeding van tientallen
miljoenen euro’s van investerings-
maatschappij Cyrte. Dat bepaalde
het gerechtshof Amsterdam giste-
ren. Boekhoorn had de claim inge-
diend omdat Cyrte in 2008 zijn
aandelen in Telegraaf Media Groep
(TMG) niet wilde overnemen.

Boekhoorn, in het verleden on-
der andere financier van gratis
dagblad De Pers, stelde dat hij een
mondelinge afspraak had met Cyr-
te-directeur Frank Botman. Hij
zou het belang tegen kostprijs aan
Cyrte kunnen verkopen, wanneer
hij dat wilde. De investeringsmaat-
schappij van Botman ontkende dat
z o’n verkoopoptie bestaat en wil-
de het belang van Boekhoorn niet
kopen. Toen de zakenman de aan-

delen kocht, waren die 24 euro per
stuk waard. De huidige koers van
een aandeel TMG is 9 euro. Volgens
het hof heeft Boekhoorn onvol-
doende bewijs aangedragen voor
de afspraak met Cyrte. De gestelde
verkoopoptie komt het hof „niet
zonder meer logisch voor, hetgeen
een kritische benadering vergt”
van getuigen. Boekhoorn reageer-
de in een persbericht dat hij „erg
teleurge steld” is. Hij zegt cassatie
bij de Hoge Raad te overwegen.

Marcel Boekhoorn
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