
Meer daneenglimp
kregenweniet te zien.
Toch—of juist daarom
—deedde sobere stoet

vangrijzemannen in zwarte bus
jes bij hetCatshuis vorigeweek
donderdagdebeeldvorming
vanonze topbestuurdersweinig
goed.

Indekranten varieerdende
analyses; de een zag een zaken
elite die depremier voor zijn kar
retje spande, de ander graaiende
directeurendiehardwerkende
Nederlanders uitbuitten. Zelf zag
ik vooral eengrijzemassawaar
mee ikmeopgeenenkelewijze
kon vereenzelvigen. Ikmoest
denkenaaneen liedje van Iggy
Pop:

I’mbored,
I’m the chairmanof thebored.

Goedbestuur is eervol en
noodzakelijk, daarwil ikniets
aanafdoen.Bovendien is dat
waardezemannengoed in zijn
nueenmaalniet hetmeest spran
kelendeonderdeel vanhet be
drijfsleven.Hoenoem jedat ook
alweer, vroeg ik aanmeneer Sen
nema, als je de fase vanenthou
siasmeenopbouwvoorbij bent,
endanmoet zorgendat je bedrijf
succesvol blijft? ‘Borgen,’ zei hij,
goedbekendmetmanagement
jargon. ‘Of consolideren.’

Wathet beeld vandemannen
ingrijze pakkenmij echter voor
al vertelde,wasdat consolidatie
en creativiteit niet samengaan.
Terwijl speelsheid en creativiteit
in startups steedsmeer gewaar

Hoe hoger op de
ladder binnen het
bedrijf, hoe sterker
‘work’ en ‘play’ elkaar
uitsluiten

deerdworden, zijndeze eigen
schappenkennelijk ver te zoeken
indehoogste regionen.Hoe
hoger opde ladder, hoe sterker
‘work’ en ‘play’ elkaar uitsluiten.

Dat is niet altijd zo geweest.
Inde jaren twintig endertig, de
tijddatRotterdamdegrootste
haven vanEuropawerd, kwam
eennieuwegeneratie havenba
ronnenop. Zehadden lak aande
koopmansmentaliteit vanhun
voorgangers enmaaktengretig
gebruik van innovaties. Bankier
K.P. vanderMandelenoemde
dezeondernemers liefkozendde
‘fantasiejongens’.

Een vanhenwas JanBackx,
die op zijn tweeëndertigste voor
dedirectiekamer vanThomsen’s
Havenbedrijf koos. Terwijl hij
het bedrijf van zijn vader enoom
liet groeien tot de grootste, veilig
ste enmeest sociale stuwadoor,
verlevendigdehij het leven van
zijnpersoneelmet sportdagen,
teamuitjes en familiefeesten.

Natuurlijk kwamendeze ini
tiatievenniet alleenuit de goed
heid van zijnhart; gelukkige
werknemers zijnproductieve
werknemers. Bovendienwasook
hij uiteindelijk eengrijzeman in
eengrijs pak, somsongenaak
baar, die zijnbedrijfwinstgevend
moest houden.Watdehuidige
topmannenechter vanBackx
kunnen leren, is dat borgen en
consolidatie speelsheid en inno
vatie niet uitsluiten. Backxwist
het: spelen loont.Of, in een taal
diemanagers somsbeter ver
staan: ‘It pays toplay.’
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Fantasiejongens
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