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1. Inleiding 

DAMES EN HEREN, 

Het is een genoegen, om een presentatie voor jullie te houden over mijn 

managementervaringen bij de Staatsolie-maatschappij Suriname NV. 

Ik zal vanavond enkele ervaringen met ondernemerschap uit de 

beginfase van Staatsolie bespreken en aandacht besteden aan onder meer  

de volgende onderwerpen: 

• Doelstelling van Staatolie; 

• Mijn droom en bezieling om ondernemer te worden;  

• Noodzaak van voorbereiding op ondernemerschap; 

• Voorbereiding tijdens een wachtperiode; 

• Strategie voor Staatsolie;  

• Verwerving van managementexpertise; 
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• Omgaan met patronage en politiek;  

• Conclusie en aanbeveling. 

 

2. Doelstelling van Staatsolie 

Mijn werkervaring is voornamelijk binnen de boezem van de Overheid 

van Suriname geweest. Hoewel Staatsolie een staatsbedrijf is, werd het 

bedrijf vanaf het begin, als een zelfstandige commerciële onderneming 

ingericht en bestuurd. Wij hebben heel bewust voor de structuur van een 

naamloze vennootschap gekozen, omdat die structuur in hoge mate een 

operationele zelfstandigheid mogelijk maakt. Ondanks de twijfels over de 

kansen van een staatsbedrijf, was ik ideologisch ervan overtuigd dat het 

ook mogelijk was, om binnen de boezem van de overheid een efficiënt 

bedrijf met succes op te zetten en in stand te houden.  

 

Staatsolie heeft twee belangrijke functies.  

• Ten eerste: het bedrijf heeft een institutionele functie, namelijk het 

bevorderen van het aardolie-onderzoek in Suriname en zorgdragen dat 

ons land een zo groot mogelijk voordeel uit de winning van deze 

natuurlijke hulpbron verkrijgt en 

• ten tweede: het bedrijf zelf is een operationele oliemaatschappij met 

eigen aardolieexploratie, productie- en raffinageactiviteiten.  

 

Er is een wisselwerking tussen deze twee functies. De institutionele taak 

kon mijns inziens alleen goed ingevuld worden als het bedrijf zelf de 

noodzakelijke kennis, ervaring, kader en middelen had om de taken van 

promotie, onderhandelingen en controle naar behoren uit te voeren. De 

noodzaak daarvan was mij duidelijk geworden tijdens mijn vroegere 

functies bij de GMD. Wij besloten daarom al in een heel vroeg stadium een 
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bescheiden productieproject zelf op te zetten, dat als laboratorium en 

trainingschool zou dienen voor de ontwikkeling van de noodzakelijke 

aardolie- expertise. Met enig geluk, zouden wij zelf geld kunnen verdienen 

om onze eigen operationele kosten te betalen. 

 De groei van het proefproject is zo voorspoedig verlopen dat het 

zwaartepunt steeds meer verschoof naar het productiebedrijf en 

bedrijfskundige zaken, als winst, betaling van dividend en het verschaffen 

van hoogwaardige werkgelegenheid in Suriname, geleidelijk belangrijker 

werden.  

In 2010 bedroeg de bruto omzet van Staatsolie US$ 566 miljoen en de 

winst voor belastingen was US$ 291 miljoen. De Staat kreeg aan 

winstbelasting en dividend een bedrag van US$ 200 miljoen in cash 

uitgekeerd. Er werken ca 850 mensen in vaste dienst en nog eens ca 300 

man via diverse dienstverleners.  

 

3. Mijn droom en bezieling om ondernemer te worden 

    Het is belangrijk om een droom of een doel in het leven hebben. Je leven 

is dan niet hol, maar krijgt een duidelijke betekenis. Ik zal nu over het 

ontstaan van mijn droom vertellen. 

Ik ben als kind onder heel moeilijke omstandigheden opgegroeid. Mijn 

eerste droom was: ik moest later op een plaats wonen met electriciteit, 

stromend water en verharde wegen, zodat mijn kinderen ook niet op blote 

voeten door de modder hoefden te baggeren om de school te bezoeken. De 

enige mogelijkheid daartoe, die ik toen dacht te hebben was: naar school 

blijven gaan, de diploma’s behalen en daarmee een baan bij de overheid of 

een bedrijf proberen te vinden. Ondanks de vele obstakels, doorliep ik vlot 

de lagere school, de mulo en het vwo en kreeg zelfs een studiebeurs van de 

Suralco om in Nederland geologie aan de universiteit te studeren.  
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Het ging vlot met de studie, maar ik werd ook aangetrokken door de 

toen in opmars zijnde bevrijdingstheorieën en het socialisme. Ik vond ook 

dat er een eind moest komen aan de uitbuiting van de koloniën en dat 

Suriname onafhankelijk moest worden. Mijn Hollandse medestudenten 

reageerden daarop smalend:  

“Wat kletsen jullie Surinamers over de onafhankelijkheid. Jullie 

kunnen toch niets op eigen kracht tot stand brengen. Voor alles van enig 

belang hebben jullie ons nodig”.  

Die opmerking heeft mij erg gekwetst en tevens wakker geschud. Ik 

kreeg een nieuw doel in het leven: ik zou snel afstuderen, teruggaan naar 

Suriname en daar iets bijzonders op mijn vakgebied doen, wat tot dan toe, 

alleen door buitenlanders voor mogelijk werd geacht. Daarmee wilde ik in 

de eerste plaats de wereld laten zien, dat wij mensen uit de Derde Wereld 

landen niet de mindere waren van mensen uit de Eerste Wereld. Ik mocht 

niet mislukken en dat is mijn bezieling geworden. Het verhaal van Staatsolie 

is bekend.  

 

4. Noodzaak van voorbereiding op ondernemerschap 

Management goeroes zijn met elkaar eens dat niemand zonder meer als  

ondernemer geboren wordt. Ondernemerschap kun je leren. Je kunt het 

leren in het bedrijf van je ouders, of leren door coaching en begeleiding van 

een ervaren ondernemer, of door studie aan een businessmanagement 

school. Het beste is, als je een combinatie van al deze mogelijkheden ter 

beschikking hebt.  

      Toen ik met Staatsolie begon had ik helaas geen business-school of 

andere managementtraining gevolgd. Dat heb ik als een groot gemis 

ervaren. Ik was vol enthousiasme in het diepe gesprongen en moest met 

veel inspanning het hoofd boven water houden. Ik werd ineens met een 
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veelheid van zaken geconfronteerd zoals: huisvesting, personeel, 

werkkapitaal, strategie om aardolie te vinden, training en opleiding en de 

dagelijkse operationele activiteiten. Bij de overheid hadden wij diverse 

afdelingen en diensten, die al deze zaken organiseerden. Daarnaast had ik 

zelf een jong gezin met twee kleine kinderen die ook aandacht vroegen.  

Ik ging dagelijks om zes uur ‘s morgens naar kantoor, deed het 

noodzakelijke kantoorwerk, vertrok vandaar in de middag naar het veld om 

te helpen en de nodige directieven te geven, en keerde pas ’s avonds met 

dikke handboeken naar huis terug, om tot laat in de nacht de geheimen van 

de olie-exploratie en winning, personeelsadministratie en financieel 

management te leren.  

De uitdagingen waren veelzijdig, het personeel was onervaren en 

wachtte elke ochtend vrij passief op instructies van de baas. Vaak liep ik 

achter de feiten aan en raakte gestrest. In een dergelijke toestand was ik 

niet altijd aangenaam. Niet voor het personeel en ook niet voor het gezin.  

Ondernemerschap is een heel mooi beroep en als je daarvoor wilt 

gaan, is mijn advies om heel gericht aan de voorbereiding te werken. Later 

heb je er geen tijd meer voor. Je zal dagelijks 10 uren en meer aan de 

realisatie van je doel moeten werken, je hypotheek en andere schulden 

moeten aflossen en ook aandacht aan je gezin en de opvoeding van je 

kinderen moeten besteden.  

 

Ik heb veel geluk gehad. Het succes van het bedrijf heeft mij mijn 

tekortkomingen doen vergeten en het  mij vergeven. Ik heb 25 jaar lang als 

directeur volgemaakt en ik heb een goed georganiseerd bedrijf met goed 

geschoolde en loyale medewerkers achtergelaten. Ook mijn gezin is solidair 

en hecht gebleven en ik kan mijn verhaal nog met plezier navertellen.  
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5. Voorbereiding tijdens een wachtperiode 

   Soms kan het voorkomen dat je, als je afgestudeerd bent, niet direct 

aan de realisatie van je droom kunt werken. Wat je ondertussen dan ook 

onderneemt, ga er toch van uit, dat je al aan de realisatie van je droom 

werkt. Werk met dezelfde overgave. Mensen zullen zich dat later herinneren 

en je kunt altijd kennis en vaardigheden leren, die later van groot belang 

kunnen zijn. Ik zal nu vertellen hoe het met mij is gegaan. 

Ik studeerde in 1970 af en keerde zeer gedreven terug naar Suriname 

met een baan bij de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst van Suriname 

(GMD). Ik heb daar 10 jaar gewerkt met de hoop een delfstof te vinden en 

die tot productie te brengen. Echter, ook in Suriname was de gedachte van 

zelfdoen nog niet zo ver ontwikkeld. Wij zouden de kennis, de ervaring en 

het kapitaal daarvoor toch niet hebben, werd gezegd.  

Gedurende die periode heb ik bij de GMD gewerkt als veldgeoloog, 

maatschappelijk werker, vakbondsleider, chef veldwerk en op het laatst als 

diensthoofd. Deze periode is een geweldige leerschool voor mij geweest, 

vooral voor mijn latere functie als directeur van Staatsolie. Hier heb ik 

geleerd om ongeschoolde mensen te motiveren en bijzondere prestaties te 

laten leveren. Ook heb ik geleerd om het vertrouwen van mensen die ‘niet 

op mij leken’, te winnen.  

Als ambtenaar heb ik geleerd hoe de organisatie van de overheid 

functioneerde, hoe besluitvorming tot stand kwam en waar de knelpunten 

zaten. Ik heb in die periode vaardigheden geleerd zoals het maken van 

conceptwetten, resoluties en voorstellen voor de RvM. Als ik een vergunning 

of toestemming nodig had, maakte ik zelf het concept van de vergunning 

op voor de Minister of zijn medewerker. Het is zelfs voorgekomen dat ik een 

type machine en schrijfpapier heb aangeleverd om bepaalde logistieke 

problemen op te lossen. In mijn latere functie van directeur van een 
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staatsbedrijf heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van deze vaardigheden en 

netwerken. Ik kreeg de zaken met de overheid vlot gedaan.  

Als geoloog betrok ik ook de veldarbeiders bij het werk. Ik gaf ze 

uitleg over wat wij daar deden en vertelde over de verwachtingen. Dat 

vonden ze prachtig. “Voor het eerst worden wij als mensen behandeld”, 

zeiden ze. Op de GMD hebben wij ook een eenvoudig leesboekje 

samengesteld en ‘s avonds hielp ik ze bij het lezen daarvan. Ze bespraken 

tal van huiselijke problemen met mij. Ze raakten ook enthousiast over hun 

werk en de prestaties van mijn ploeg gingen omhoog. Dat viel op. Ik kon ze 

als het ware wonderen laten verrichten. Toen ik met Staatsolie begon, kon 

ik te allen tijde op ondersteuning van deze loyale mensen rekenen.  

 

Ik ben in de jaren zeventig ook actief geweest in de vakbeweging en 

de politiek. Ik was voorzitter van de vakbond bij de GMD en was mede-

oprichter van de linkse Volkspartij. In die periode heb ik geleerd om massa-

organisaties op te zetten, te motiveren en te mobiliseren. Ik was kandidaat 

bij de verkiezingen van 1977. Weliswaar werd ik niet gekozen, maar ik had 

belangrijke ervaring in motivatie en mobilisatie opgedaan.  

Door mijn werk in vakbonden van ambtenaren en een lange carrière 

bij de overheid en het politieke werk, had ik  vooral onder de ambtenaren 

een goed netwerk opgebouwd. Men kende mij als hardwerkend en integer 

en was vaak bereid om iets extra’s voor mij te doen. Ik vertelde hun dat 

Staatsolie een voortzetting van het werk van de GMD was en ook één van 

de doelen die de Volkspartij nastreefde. Bij succes van Staatsolie zouden er 

ook voordelen voor alle ambtenaren zijn: de salarissen zouden op tijd 

betaald kunnen worden, voldoende scholen voor hun kinderen gebouwd 

worden en er zouden betere wegen voor hun auto’s komen.  
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Ook de militairen van de jaren tachtig werden niet vergeten: een 

eigen olieproductie zou het imago van de “revolutie” geweldig goed doen. 

Wij, bij Staatsolie, moesten wel onze gang kunnen gaan om die olie te 

produceren. Zo kreeg een ieder een positief beeld en verwachting van 

Staatsolie. Het bedrijf werd ook een deel van hen en wij klopten zelden 

tevergeefs aan voor de nodige medewerking. 

Misschien is er hier een business-opportunity voor mensen die de 

procedures bij de ambtenarij goed kennen en ook een goede infrastructuur 

hebben om beginnende ondernemers wegwijs te maken en te helpen. 

 

6. Strategie voor Staatsolie 

Na de militaire coup van 1980, kwam er dan toch een kans. Het nieuwe 

regiem zocht naar nieuwe gezichten en ik werd gevraagd om mijn linkse 

ideeën voor de aardolie sector in praktijk te brengen. Ik heb die kans 

aangegrepen en niet meer omgekeken.  

We hebben een nieuw aardoliebeleid voorgesteld, waarin een 

staatsmaatschappij een centrale rol zou vervullen. Uiteindelijk werd ik zelfs 

gevraagd om directeur te worden. Ik heb dat aanbod geaccepteerd en 

ontslag genomen uit de overheidsdienst om mij volledig te kunnen wijden 

aan het nieuwe bedrijf. 

Om succes te hebben heb je een goede strategie nodig. Ik ben dus, 

direct na de opstart van Staatsolie, op zoek gegaan naar een strategie: hoe 

verwerf je de noodzakelijke aardolie-expertise en hoe houd je die vast. 

Uiteindelijk ben ik op een seminar over aardolie-industrie in Den Haag, in 

1981, beland. Tussen de vele voordrachten, hoorde ik daar in een 

presentatie hoe de internationale oliebedrijven werkten, wat hun 

voornaamste kracht was en wat wij uit ontwikkelingslanden moesten doen 

om achter die kennis te komen. De presentator zei o.m. het volgende: 
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“Aardolie-exploratie en productie is niet een enkelvoudige kennis die 

opgesloten is in handen van enkele multinationale oliebedrijven. Het omvat 

vele disciplines en is verspreid over een groot aantal gespecialiseerde 

bedrijven. De aardoliemaatschappijen maken gebruik van de diensten van 

deze bedrijven. Die zijn voor een ieder, die het kan betalen, beschikbaar.”  

Ten einde al deze individuele taken en diensten, die aangeboden worden 

door een leger van consultants, subcontractors en in-house experts, 

efficiënt te managen, is specifieke managementexpertise vereist. Die 

expertise hebben de succesvolle oliemaatschappijen na vele jaren van 

praktische ervaring opgebouwd. Dat is hun kracht.  

Het is deze managementexpertise die de ontwikkelingslanden nodig 

hebben en moeten zien te verkrijgen (lenen of  kopen) van de buitenlandse 

maatschappijen. Daarnaast moeten zij een eigen infrastructuur of bedrijf 

opzetten en dat bemannen met loyale medewerkers om de kennis, waaraan 

zij blootgesteld worden, op te nemen en verder te ontwikkelen. 

 

Ik had geloof in dit verhaal en zou dat bij Staatsolie toepassen. Om aan 

die genoemde managementexpertise te komen hebben wij een 

overeenkomst met de Amerikaanse Gulf Oil gesloten, die naar aardolie voor 

onze kust zocht. Gulf Oil had bepaalde diensten van Staatsolie nodig, 

waartoe wij wel bereid waren, maar als tegenprestatie moest Gulf oil, 

technische bijstand verlenen voor ons eigen project in Saramacca 

Gedreven door ons enthousiasme en vertrouwen in eigen kunnen, 

hebben wij de werkwijze van de multinational geleidelijk aangeleerd en die 

consequent toegepast in ons eigen bedrijf. Ik moet erbij vertellen dat toen 

de mensen van die grote oliemaatschappij gewaar werden van onze 

bezieling om ook een eigen olieindustrie op te bouwen, zij er ook plezier in 
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kregen om ons de bijzondere kneepjes van het vak te leren. Het was net 

“the American dream”, vonden ze. 

Wij hadden succes, want binnen twee jaar na oprichting van Staatsolie 

hadden wij een eigen, bescheiden aardolie productieplant in bedrijf 

genomen. In de daarop volgende jaren hebben wij onze kennis en ervaring 

geleidelijk vergroot en de activiteiten stap voor stap uitgebreid, zodat de 

groei  beheersbaar is gebleven.  

      

7. Verwerving van managementexpertise 

Ik zal nu met een paar voorbeelden laten zien hoe de 

managementexpertise overdracht plaats vond.  

• Recepties en netwerken 

In de zakenwereld is netwerken met mensen in belangrijke functies 

van groot belang. Ik kom van boiti (platteland) en kende nauwelijks mensen 

uit de zakenwereld. Door het frequente overleg met Gulf Oil raakte ik 

bevriend met de locale manager van dat bedrijf. Hij was maar een paar 

maanden in Suriname en binnen ‘no time’ kende hij een ieder in Paramaribo 

die van enig belang was. Ik stond er versteld van. Hij organiseerde vaak 

parties bij hem thuis waarop hij allerlei mensen uitnodigde. Ik was er 

meestal ook bij. Een keer vroeg ik hem: ” Nick, verveel je niet van die 

parties en van steeds dezelfde mensen te ontmoeten?”. Nick zei daarop: 

“Eddie, deze parties zijn nodig om de belangrijke mensen van het land te 

ontmoeten en ze te leren kennen. In onze business is dat heel belangrijk. Jij 

moet deze mensen ook ontmoeten, want zij kennen jou niet.”  

Ik had die wenk begrepen. Voortaan ging ik braaf naar alle recepties 

en nam het initiatief om kennis te maken met de aanwezige mensen. Ik 

begon ook met ontvangsten thuis. De gasten vonden dat erg prettig. Er 

waren ook andere voordelen om mensen thuis te ontvangen. De recepties 
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thuis waren goedkoper en op die manier kwam het bedrijf op een prettige 

manier ook het huis binnen. Het gezin raakte daardoor betrokken bij een 

deel van de bedrijfsvoering, zij hielpen mee, spraken met de gasten en 

medewerkers en kregen een beter begrip voor mijn werkzaamheden. Een 

dochter is zelfs petroleumingenieur geworden en de andere een 

management consultant. 

Ik merkte ook dat zakenrelaties, die een keer thuis waren geweest en 

het gezin ontmoet hadden, zich veel meer openstelden en de relatie 

productiever werd.  

 

• Overdracht van kennis en  verhouding Guru-discipel 

Overdracht van kennis van de ene persoon naar de andere is voor een 

belangrijk deel afhankelijk van de instelling en de persoonlijke band tussen 

de verstrekker en de ontvanger. Er is wederzijdse interesse, vertrouwen, 

respect en zelfs vriendschap nodig, om de kennis en ervaring die meestal 

nog in het hoofd is opgesloten, onbevangen te delen met iemand die je 

mag en vertrouwt. Ik zal nu de relatie met één speciale persoon m.b.t. de 

kennisoverdracht bespreken.  

Gulf Oil had op ons verzoek een gepensioneerde production engineer, 

Jack Bradford, aan ons ter beschikking gesteld in het kader van technische 

bijstand voor ons project in Saramacca. Hoewel Jack kort daarvoor een 

ingrijpende hartoperatie had ondergaan, kwam hij met het enthousiasme 

van een jonge man naar Suriname. Hij was een pioneer van Gulf Oil en had 

de leiding gehad van verscheidene grote productie-operations van Gulf, 

zowel in de VS als daarbuiten. Hij bracht een geweldige praktische 

operationele- en technische kennis met zich mee. Maar bovenal bracht hij 

de onverzadigbare wens om zijn kennis en ervaring te delen met een ieder 

die wilde luisteren.  
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Jack en ik brachten veel tijd met elkaar door. Ook buiten de werktijd. 

In de weekends, als het enigszins kon, bracht ik hem rond om Suriname en 

haar bevolking te leren kennen. Van oost naar west en van noord naar zuid. 

Hij raakte zeer onder de indruk van de manier waarop de verschillende 

groepen bij ons met elkaar samenleefden. Het project kreeg daardoor een 

grotere dimensie bij hem. Tijdens deze trips vroeg ik hem honderd uit. 

Natuurlijk had hij door dat ik wel een grote drang had, maar in feite niet 

veel wist van de operationele zaken van deze industrie. Geduldig gaf hij 

uitleg op mijn vele vragen, vaak met een voorbeeld uit zijn rijke ervaring. 

Zo groeiden wij naar elkaar toe en mijn droom werd ook een beetje zijn 

droom. 

Jack had de rol van projectadviseur en ik was projecteigenaar, die 

uiteindelijk de beslissingen moest nemen. Jack gaf adviezen over wat er 

gedaan moest worden, met meestal een paar alternatieven waaruit ik 

moest kiezen. In het begin wist ik niet welke keuze ik moest maken.  Ik zei 

dan eerlijk: “Jack, ik weet het niet, maar wat zou jij doen als je in mijn 

schoenen stond?” Dan herinnerde hij zich een soortgelijk voorval bij Gulf Oil 

en de oplossing die hij daar met succes had toegepast. Op deze manier 

gingen we voort, totdat ik voldoende van zijn kennis en ervaring had 

geabsorbeerd om zelfstandig operationele beslissingen te kunnen nemen.  

Een ander voorval met Jack dat een grote indruk op mij gemaakt heeft, 

is het volgende: op een erg warme dag in oktober, trof ik Jack tegen het 

middaguur alleen aan op het veld, werkend in de felle zon. Onze jonge en 

industrieel onervaren veldploeg was nergens te bekennen. Ik was een 

beetje bezorgd over Jack’s gezondheid, liep naar hem toe en vroeg: “Jack, 

waarom moet je zo nodig in deze felle zon doorwerken? En waar is de rest 

van het personeel?” Jack antwoordde toen heel kalm: “Eddy, jouw mannen 

hebben de schaduw van de bomen opgezocht. Maar deze metingen kunnen 



 13 

niet uitgesteld worden. Zij zijn erg belangrijk voor het welslagen van het 

project. Ik heb gezien wat voor grote risico’s jij zelf hebt genomen. Het mag 

niet fout gaan. Trouwens, ik heb nu zelf ook een vaderlijk belang in dit 

project gekregen en zie graag dat het een succes wordt. Het project is 

belangrijk voor Suriname en haar bevolking. Ik wil aan het eind van mijn 

carrière ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van dit land”.  

Ik werd er stil van en dacht bij mij zelf: de multinationals konden alleen 

groot worden door de inzet van mensen zoals Jack Bradford. Als wij in 

Suriname ook olie willen produceren en onze technologische achterstand 

willen inlopen, dan zullen wij tenminste met een commitment als van Jack, 

maar dan tweemaal zo hard, moeten werken om ons doel te bereiken. Dit 

voorval met Jack Bradford heeft mijn eigen inzet voor de daarop volgende 

jaren bepaald.  

 

8. Omgaan met patronage en politiek 

Nu een paar woorden over patronage en politieke inmenging. 

Naarmate het succes toenam, werd ik in toenemende mate geconfronteerd 

met verzoeken voor banen en andere gunsten van zowel regeringsfunc-

tionarissen als van particulieren. Daar was ik niet aan gewend en vond het 

storend. Ik deed mijn beklag daarover bij de president commissaris van 

Staatsolie en kreeg van hem toen het volgende advies: 

“Eddie, wij leven nu eenmaal in een land waar patronage- en 

kruiwagen-politiek zeer gangbaar zijn. Je moet er mee kunnen omgaan. 

Zelfs mensen die hoog opgeleid zijn, proberen eerst via een relatie aan een 

bepaalde baan te komen, in plaats van zelf rechtstreeks te solliciteren. 

Meestal doet zich de volgende situatie voor: 

 - een prominent politicus heeft op het podium allerlei beloften gedaan om 

gekozen te worden. Hij wordt gekozen en krijgt kort daarop op zijn kantoor 
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bezoek van een partijpropagandist vergezeld van diens zoon of dochter. Die 

activist vraagt de politicus om een baan voor zijn kind bij Staatsolie te 

regelen. De politicus kan de mensen niet botweg weigeren en wegsturen, 

maar toont zijn goede wil door in hun bijzijn de directeur van Staatsolie te 

bellen en het verzoek over te brengen. Daarmee heeft de politicus zijn rol 

vervuld. De directeur op zijn beurt, moet de situatie van de politicus 

begrijpen en dat verzoek als een open sollicitatie behandelen. Als het bedrijf 

de persoon inderdaad kan gebruiken, dan kan de directeur hem of haar een 

baan aanbieden, anders niet. Hij, de directeur is te allen tijde de 

verantwoordelijke man van het bedrijf.  

Ik heb dit advies ter harte genomen en vele soortgelijke verzoeken uit 

diverse kringen conform afgehandeld. Ik heb zelden boze reacties gekregen 

omdat een verzoek niet gehonoreerd kon worden. Mensen hebben 

uiteindelijk begrip en respect voor iemand die consequent handelt, integer 

en niet chantabel is.  

 

9. Conclusie en aanbeveling 

Dames en heren, er zijn boekenkasten vol over ondernemerschap 

geschreven. Ondernemerschap is heel mooi en het is nodig om een 

gemeenschap in stand te houden en te doen groeien. Ik zou het zeker weer 

willen doen als ik jong was en opnieuw moest beginnen.  

De management guru Frederick Hertzberg heeft verkondigd dat de 

overheersende motivator in ons leven niet geld is, maar de kans om te 

leren, te groeien in verantwoordelijkheid, anderen te stimuleren, en 

waardering te krijgen voor de verdiensten.  Dat is zeker bij mij het geval 

geweest.  

Voor mensen bij wie de zojuist genoemde motivatoren opgaat, is zeker 

alle ruimte bij staatsbedrijven. In ontwikkelingslanden waar het lokale 
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particuliere kapitaal nog niet in staat is grote risico-dragende investeringen 

te doen, zal de Staat nog een grote rol moeten vervullen om ontwikkelingen 

in bepaalde sectoren, w.o. de mijnbouw, op gang te brengen. Mijn ervaring 

is dat een ondernemer die bij een staatsbedrijf goed presteert, hij of zij ook 

in grote mate kan rekenen op steun van opeenvolgende regeringen. Wel 

heb ik in de 25 jaar een moment in 1998 gekend waar het anders dreigde 

te lopen, maar door grote protesten vanuit de gemeenschap en uitspraak 

van de rechter, werd het gevaar gekeerd. Dat moeten wij ook incalculeren. 

Tot slot wil ik toch adviseren dat het staatsbedrijf, dat haar recht van 

bestaan heeft bewezen, een deel van haar aandelen naar de particuliere 

sector afstoot; al dan niet met een bepaalde limiet voor elke nieuwe 

aandeelhouder. Door het verruimen van het aandelenbezit wordt bereikt dat 

de bepalingen van de statuten van het bedrijf beter en tranparanter zullen 

worden nageleefd. Een AvA zal dan bijvoorbeeld veel eerder conform de 

statuten worden bijeengeroepen en niet plaatsvinden in de beslotenheid 

van de werkkamer van een minister, met een agenda die een kleine groep 

politiek uitkomt.  

Ook moeten er afspraken worden gemaakt over het aantal leden van de 

Raad van Commissarissen, die door de particuliere aandeelhouders mogen 

worden voorgedragen. Benoeming van RvC-leden en Directie moet steeds 

in de AvA plaatsvinden. Mijn ervaring is dat besluitvoring in een AvA met 

meerdere aandeelhouders, meer discussies en argumentatie vraagt dan het 

simpele doordrukken van een gewichtig besluit, wanneer er slechts één 

enkele vertegenwoordiger van de aandeelhouder is.  

 

Bedankt voor de aandacht. 

-0- 
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Een stappenplan voor de realisatie van je droom 

1) Je hebt een droom, beschrijf die droom. Neem het idee uit je hoofd, zet het op 

papier en kijk er kritisch naar. Vind je die droom op papier nog realistisch? Past die 

droom bij jou? Zijn er voorbeelden van in de wereld die je aan kunt wijzen? Probeer 

deze vragen te beantwoorden. 

2) Beschrijf hoe ver je je op dit moment van de werkelijkheid van je droom 

bevindt. Ben je dichtbij je droom of heb je een lange weg te gaan. Ben je op de 

goede weg? Welke kiemen van die droom heb je al in jouw bezit? En hoe kun je die 

(kiemen) voeden en versterken? 

3) Beschrijf de weg die je moet afleggen om je droom te realiseren. Begin bij 

de tot werkelijkheid-geworden droom en werk terug naar waar je je nu bevindt. Dit 

is belangrijk, zodat je de juiste keuzes kunt maken.(We zullen samen een voorbeeld 

uitwerken).  

4) Beschrijf wat je allemaal nodig hebt. Wat heb je al gerealiseerd? Wat kan je 

op eigen kracht doen? Wat voor hulp en middelen kun je huren, lenen en/of zelf 

opbrengen? Maak een lijst.  

5) Waarom deze droom en geen andere? Wat zal het vergen om deze droom te 

realiseren? Hoe groot is jouw bezieling? Wat zullen je ouders en vrienden daarover 

zeggen? Hoe ga je die vragen beantwoorden? Wat ben je bereid op te geven en te 

investeren?  

6) Steun en medestanders zoeken. Je zult hulp nodig hebben om je droom te 

realiseren. Zoek medestanders: wie wil dat je succes hebt? Wie zou jou willen 

helpen om de middelen die je nodig hebt, te vinden? 

7) Geef de werkelijkheid-geworden-droom een naam. Beschrijf in één zin wat 

de droom zal doen. Noem drie punten hoe andere mensen er voordeel van zullen 

krijgen, als zij jou helpen om die droom te realiseren. 

8) Hoe ga je de droom propageren? Verplaats je zelf in de persoon die hulp gaat 

zoeken. Schrijf een concept verzoekbriefje op basis van de voordelen die mensen 

zullen krijgen als ze je willen helpen. 

-0- 

 


