
Loek Hermans:

‘Nederland 
heeft doeners 
nodig’

business



‘Weg met de       
  compromissen’’ 

Op 26-jarige leeftijd maakte Loek Her-
mans voor de VVD zijn entree in de 
Tweede Kamer. Na omzwervingen in 
Zwolle (burgemeester) en Friesland 
(commissaris van de Koningin) keerde hij 
in 1998 terug in de vaderlandse politiek 
als minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. Vijf jaar later volgde een 
overstap naar het bedrijfsleven, als boeg-
beeld van MKB-Nederland. Inmiddels is 
de 59-jarige ook weer actief in de poli-
tiek, als lid van de Eerste Kamer. De 
loopbaan van de in Friesland woonachtige 
Hermans lijkt hierdoor onvoorspelbaar, 
maar biedt voldoende garantie voor een 
scherpe blik op – onder meer – de relatie 
tussen ondernemerschap en politiek.

Team
Hermans weet precies wat het land na de 
verkiezingen van 9 juni nodig heeft. ‘Een 
kabinet dat als team opereert en elkaar 
steunt, door dik en dun. Meer dan ooit 
heeft Nederland behoefte aan heldere 
afspraken en aan daadkracht. Weg met de 
compromissen. Als het de laatste jaren 
ergens spaak is gelopen, is het wel door 
de onderlinge wrevel omdat de een 
zogenaamd meer krijgt dan de ander. Een 
team bestaat uit specialisten die elkaar 
steunen en niet uit individuen die zich 
graag profileren, ten koste van anderen. 
Daarbij heb ik vanzelfsprekend een sterke 
voorkeur voor een kabinet dat neo-libe-
raal denkt. Waarbij ik graag aanteken dat 

we lering moeten trekken uit de fouten 
van het verleden: de bomen groeien niet 
oneindig tot de hemel en bepaalde grond-
stoffen raken wel degelijk uitgeput. Daar-
om is het tijd voor duurzame groei, maar 
wel bekeken vanuit het perspectief van 
een ondernemer, niet vanuit dat van een 
politicus.’

Zeis
Daar wringt echter al een relevante 
schoen, want op de kandidatenlijsten van 
de grotere politieke partijen ontbraken 
ook deze keer namen van ondernemers of 
mensen uit het bedrijfsleven. Hermans 
kent de oorzaak: ‘Voor zover er interesse 
is om de politiek in te gaan, storen zij 

ProfieL

Loek Hermans pleit voor daadkracht en heldere afspraken

TEKST MART RIENSTRA FOTOGRAFIE HANS KOKX

‘We belasten iets zwaarder of stoppen met subsidiëren als een innovatie een succes wordt.’
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In juli 2011 verlaat loek Hermans MKb-Nederland. Dan is hij acht 
jaar voorzitter geweest van de grootste vereniging voor het 
midden- en kleinbedrijf in ons land. Tot die tijd heeft Hermans twee 
prioriteiten: invloed uitoefenen op de totstandkoming van een 
nieuw kabinet en uitvoering geven aan ‘Optimistisch’, een recent 
verschenen rapport over duurzame groei en werkgelegenheid. ‘De 
toekomst is aan een ondernemend Nederland.’

zich aan het huidige politieke klimaat. 
Daarbij wordt vooral de dominantie van 
politici zonder voldoende economische 
kennis ervaren als bijzonder storend. 
Bovendien is de “afrekencultuur” in Den 
Haag weinig inspirerend. Om bij elke 
fout meteen de zeis te hanteren, vinden 
ondernemers ronduit belachelijk. Onder-
nemen is namelijk een kwestie van doen. 
Dat je af en toe verkeerde keuzes maakt, 
is inherent aan deze benadering. Mensen 
uit het bedrijfsleven deinzen ook terug 
voor het publieke karakter van de politiek 
en de enorme media-aandacht. Als tien-
tallen media 24 uur per dag over je schou-
der meekijken, ben je op een gegeven 
moment met andere zaken bezig dan het 
leiden van je ministerie of van het land. 
In de afgelopen tien jaar heeft de invloed 
van de media het vak van politicus 
zodanig veranderd, dat het voor bepaalde 
mensen volstrekt niet interessant meer is. 
En juist deze mensen heeft ons land ook 
nodig.’

Financiën op orde
Hermans keert zelf niet terug in de Twee-
de Kamer, als minister of als staatssecre-
taris. ‘Mijn politieke tijd is voorbij; het is 
aan een jongere generatie. Mensen die 
midden in deze snel ontwikkelende 
samenleving staan en een stimulerende 
invloed hebben op tal van innovatieve 
processen. En tegelijkertijd oog hebben 
voor het economisch perspectief van hun 
keuzes.’
De MKB-voorman is blij met de her-
nieuwde aandacht voor de economie. ‘Dit 
was absoluut het belangrijkste thema tij-
dens de verkiezingscampagnes. Logisch, 
omdat we nog een lange weg te gaan heb-

ben om de crisis en de financiële gevol-
gen daarvan achter ons te laten. Juist 
daarom is het essentieel dat een nieuw 
kabinet de overheidsfinanciën op orde 
weet te krijgen en niet te beroerd is om 
harde – maar noodzakelijke – maatrege-
len te nemen.’ In dat verband pleit 
Hermans als vanzelfsprekend voor een 
coalitie met de VVD. ‘Maar nog belang-
rijker is dat er een regering komt die op 
basis van een visie snel en ondernemend 
aan het werk gaat. Want ons land heeft 
zoveel potentie, ook nu nog.’

Kansen voor MKb
Het is het beeld dat Hermans graag op-
roept en dat ook ontstaat na het lezen van 
het rapport ‘Optimistisch’, een gezamen-
lijke visie van VNO-NCW, LTO Neder-
land en MKB-Nederland. ‘Die titel is 
bewust gekozen,’ zegt Hermans. ‘Wij zijn 
ervan overtuigd dat Nederland uitsteken-
de kansen heeft om tot de top van de we-
reld te blijven behoren. Een welvarend 
land, met een duurzame economie en 
werk voor iedereen.’ Volgens de opstellers 
van het rapport kan daar sprake van zijn 
met een verstandig beleid, uitgevoerd 
door ondernemende mensen. ‘Ons land 
heeft doeners nodig, op elk niveau. Daar-
bij moet ruimte zijn voor ontwikkeling 
van talent. We moeten investeren in men-
sen met ideeën, daadkracht en in markten 
waarop we onderscheidend zijn. Denk 
aan transport en logistiek, landbouw, 
water, chemie, maar ook de creatieve 
industrie.’ Hermans ziet daarin vanzelf-
sprekend grote kansen voor het MKB. 
‘Het aantal relatief kleine, gespecialiseer-
de bedrijven groeit enorm. Ondernemers 
met hoogwaardige producten en diensten, 

die vooral aanvullend en samenwerkend 
opereren. Op een transparante, flexibele 
en minder bureaucratische manier dan de 
logge multinationals uit de vorige eeuw.’

Durven investeren
Daarbij voegt de ex-politicus nog een 
aandachtspunt toe: duurzaamheid. ‘Een 
blik in de toekomst leert dat we op een 
andere manier met energie en grondstof-
fen moeten omgaan. De transformatie 
naar een duurzaam gebruik is de grootste 
uitdaging waarvoor we de komende 
decennia staan. Ook op dit gebied heeft 
Nederland een voorsprong, mits onze 
innovatieve kracht maximaal wordt benut 
en de overheid zich stimulerend en 
minder bureaucratisch opstelt.’ Hermans 
noemt als voorbeeld lpg. ‘Dat was medio 
jaren negentig ongekend populair, totdat 
de overheid deze brandstof flink ging be-
lasten. Dat is Nederland ten voeten uit; 
we belasten iets zwaarder of stoppen met 
subsidiëren als een innovatie een succes 
wordt. En andersom: als de burger iets 
niet wil, drukt de overheid het juist door.’ 
Deze mentaliteit, volgens Hermans vaak 
gebaseerd op het realiseren van bezuini-
gen, is hem een doorn in het oog. ‘Laten 
we de komende jaren vooral ook durven 
te investeren in innovatie, in excellence: 
toon je kwaliteiten, onderscheid je van 
anderen. En als daar extra geld voor 
nodig is, bespaar dan op het overheids-
apparaat. 20% minder ambtenaren levert 
straks 200.000 extra ondernemers op!’ �
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DuuRZAME ENERGIE ZORGT VOOR bANEN 
EN GROEI
Het is mogelijk over tien jaar in 20% van de Nederlandse behoefte te voor-
zien met duurzame energie. Dit levert 55.000 banen op, zorgt voor miljar-
den aan investeringen en leidt tot sterke economische groei. Dit blijkt uit de 
Duurzame Energie-routekaart: de samenvatting van een rapport dat in op-
dracht van de Duurzame Energie (DE) Koepel is opgesteld door het onder-
zoeksinstituut Fraunhofer ISI en de Universiteit van Wenen, onder auspi-
ciën van het Europees Parlement. In de Stichting DE Koepel zijn de 
belangrijkste toepassingen van duurzame energie vertegenwoordigd: zon-
newarmte en -stroom, biomassa, windenergie, warmtepompen en onder-
grondse warmte-koudeopslag. De deelnemende brancheorganisaties verte-
genwoordigen zo’n 350 bedrijven en instellingen. Het rapport is opgesteld 
om duidelijk te maken dat de (inter)nationale duurzame doelstellingen niet 
alleen realistisch zijn maar ook zorgen voor een forse economische impuls. 
Belangrijke kanttekening: alle aandacht voor innovatie is goed, maar wer-
kelijke vernieuwing is niet mogelijk als er geen structurele toepassing aan 
gekoppeld is. En dat houdt meer in dan steun aan een paar proefprojecten. 
Er zal een structurele markt moeten ontstaan zoals ook elders in de wereld 
het geval is. Dit vereist een consistent en robuust overheidsbeleid.

BUSiNeSS fLiTSeN
&SAMHOuD EN MICROSOFT bESTE 
WERKGEVERS IN EuROPA
Elk jaar stelt Great Place To Work Institute in 40 landen een lijst samen 
van beste werkgevers. Dat gebeurt aan de hand van een perceptieonder-
zoek onder medewerkers naar vertrouwen, trots en plezier. Ook wordt het 
beleid op het gebied van goed werkgeverschap geëvalueerd. Alle beste na-
tionale werkgevers dingen mee naar een plek op de Europese lijst. Tijdens 
een conferentie in Madrid werden Microsoft Nederland en &samhoud 
uitgeroepen tot Beste Werkgevers van Europa; &samhoud in de categorie 
tot 500 medewerkers, Microsoft bij de grote ondernemingen. Het was de 
derde keer op rij dat Microsoft Nederland deze toppositie wist te beha-

len, dit jaar samen met Microsoft-vestigingen uit 14 andere landen. Het 
Utrechtse &samhoud steeg van 8 naar 1. Ook de Nederlandse organisaties 
SAS Institute, CSU, ORMIT en House of Performance komen voor op de 
Europese lijst.

lESSEN GElEERD?
De huidige economische crisis vindt haar oorsprong in de liberaliserings- en dereguleringspolitiek van Thatcher en Reagan van de 
jaren ‘70. Dit concluderen NRC-journalisten Egbert Kalse en Daan van Lent in hun recent verschenen boek ‘Bankroet’. De vrije markt 
kreeg toen alle ruimte, de eerste subprimehypotheken werden aangeboden en de financiële sector kwam tot bloei. Markt, producten en 
spelers werden steeds complexer, terwijl het toezicht tekortschoot door versnippering en ondoortastend optreden. Tijdens een seminar 
van Turnaround Management Association Nederland stelden Kalse en Van Lent dat ondanks de enorme impact van de crisis opnieuw 
dezelfde fouten worden gemaakt. De bonussen keren langzaam terug, zakenbanken maken weer winsten en veel financiële instellingen 
zijn te groot zijn om failliet te kunnen (laten) gaan. Volgens de auteurs moeten banken gedwongen worden hun risicovolle activiteiten 
te splitsen van de minder risicovolle. Ook moeten bonussen met verkeerde prikkels worden aangepakt.
DSB-curator Rutger Schimmelpenninck benadrukte tijdens het seminar het belang van goede corporate governance. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden zoals de faillissementen van Lehman en Barings waar hij zelf bij betrokken is, concludeerde de curator dat een 
betere governance gekoppeld aan goed georganiseerd extern toezicht problemen had kunnen voorkomen. Ook reductie van bonussen 
en een koppeling aan lange termijndoelstellingen zijn essentieel, net als het vereenvoudigen van producten.

Blije medewerkers van &samhoud
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REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ

‘n Sterk groeiend aantal bedrijven/
kantoren kiest voor West-Brabant als
vestigingsplaats. Dat gebeurt op basis
van sterke argumenten zoals bereik-
baarheid - 50 kilometer van Rotterdam
en Antwerpen-, een ruime keuze uit
nieuwe en bestaande bedrijfsobjecten
en lage grond- en huurprijzen. Multi-
national of éénmansbedrijf, wij zetten
die argumenten graag voor u op ‘n rijtje.

BEL GRATIS: 0800 - 022 33 44

WWW.REWIN.NL

D.R.A.I. Nederland B.V. Apeldoorn
Postbus 52, 7300 AB Apeldoorn
Kayersdijk 141, 7332 AP Apeldoorn
Telefoon (055) 541 53 33
Fax (055) 541 96 50 
E-mail: drn@drai.nl
Internet: www.drai.nl
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TreNDS

‘Kansen voor duurzame ICT   
    liggen voor het oprapen’

roel Croes (GreeniCT) ziet wereld van mogelijkheden

TEKST WIllIAM TEN bRINK

Roel Croes: ‘We moeten af van het idee dat duurzame ICT geld kost. Want groene ICT levert óp.’ 

Nog geen jaar geleden concludeerde 
Ernst & Young in zijn ‘Barometer Green 
ICT’ dat het grootste deel van de ICT-be-
slissers in Nederland niet op de hoogte is 
van de ontwikkelingen in deze tak van 
sport. ‘In de sector overheid/non-profit is 
het zelfs in 79 procent van de organisaties 
zelden of nooit ter sprake gekomen. 
Slechts 3 procent noemt het een belang-
rijk aandachtspunt. Bijna niemand noemt 
groene ICT een essentieel onderdeel van 
het bedrijfsbeleid’, aldus Ernst & Young.

Geweldig rendement
En dat is volgens Roel Croes nou net het-
geen nog moet veranderen om groene 
ICT, of beter duurzame ICT, van een 
vooral met de mond beleden ideaal tot 
een concrete en succesvolle aanpak om te 
buigen. ‘De mogelijkheden zijn bijna on-
uitputtelijk, de besparingen in geld en de 
winst voor het milieu enorm.’ Door be-
staande en toekomstige technologieën in-
novatief toe te passen, is een geweldig 
rendement te bereiken, zonder afbreuk te 
doen aan werk-, woon- en leefcomfort. 
‘Het gaat om energie-efficiëntie en mate-
riaalgebruik: energie en materialen ver-
bruiken, maar er méér voor terugkrijgen. 
Noodzaak, innovatie, idealisme en com-
mercie hoeven elkaar hierbij niet in de 
weg te zitten. Ze kunnen elkaar juist ver-
sterken.’

An Innovative Truth
Met een knipoog naar de volgens Croes 
nogal negatieve boodschap van Al Gore’s 
film organiseerde zijn Stichting 
GreenICT vorig jaar samen met het mi-
nisterie van Economische Zaken het con-
gres ‘An Innovative Truth’. ‘Een active-
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rend congres’, vertelt Croes enthousiast, 
‘bedoeld om het onderwerp duurzame ICT 
en energie-efficiëntie bij alle betrokkenen 
op de agenda te zetten. Voor het eerst kwa-
men topvertegenwoordigers van alle 
“bloedgroepen” samen: overheid, weten-
schap en andere kennisinstellingen, ICT-
aanbieders en -afnemers.’
Het congres richtte zich volgens Croes 
mede op een dringend gewenste verande-
ring van de mindset bij veel betrokkenen. 
‘Te lang was het denken vooral: groen kost 
geld. Wij wilden laten zien dat duurzame 
ICT geen “geitenwollen sokkenverhaal” is, 
gedreven vanuit een wereldvreemd milieu-
idealisme. Duurzaamheid in en door ICT 
kan geld opleveren, juist in combinatie 
met serieuze aandacht voor mondiaal zeer 
urgente milieuvraagstukken.’ Het congres 
bleek een succes en in september wordt in 
Utrecht ‘An Innovative Truth II’ georgani-
seerd. ‘Met volop aandacht voor alle hui-
dige mogelijkheden én de veelbelovende 
technologische ontwikkelingen waarmee 
ICT op korte en lange termijn nog duurza-
mer zal worden. Er valt heel veel meer te 
halen dan slechts een beetje energiebespa-
ring.’

Koeienpoep
‘Groene ICT lijkt een paradox,’ zei staats-
secretaris Frank Heemskerk van Economi-
sche Zaken vorig jaar tijdens het congres 
‘An Innovative Truth’. ‘Want ICT kost na-
tuurlijk ongelooflijk veel energie.’ De 
toenmalige bewindsman schetste een ver-
ontrustend scenario. ‘Als we niets doen, 
zal het energiegebruik door ICT in 2020 
gegroeid zijn met 225 procent. Daarmee 
verbruikt deze sector dan bijna 11 procent 
van alle elektriciteit.’

De sector verkeert volgens Croes in de po-
sitie tegelijk deel van het probleem en van 
de oplossing te zijn. ‘ICT is door groeiend 
elektriciteitsverbruik inderdaad medever-
antwoordelijk voor de toenemende CO

2
-

uitstoot. Tegelijkertijd zal een aanzienlijk 
deel van de oplossing van dat probleem uit 
diezelfde sector komen.’ En zeker, op het 
gebied van energie-efficiency is in de ICT 
zelf volgens Croes nog enorm veel winst 
te boeken. Maar de huidige duurzaam-
heidsfocus moet naar zijn mening niet 
alleen gericht blijven op energie. ‘Naast 
door efficiency verkregen energiebespa-
ring kan bijvoorbeeld ook de materiaal-
keuze verduurzaming opleveren. Op meer-
dere fronten zelfs, omdat materiaalkeuze 
enerzijds een direct effect heeft op het 
energieverbruik, maar anderzijds zelf ook 
duurzaamheidsvoordelen kan opleveren.’ 
Croes verwacht bijvoorbeeld dat het bin-
nen vijf jaar mogelijk is om in plaats van 
de huidige glasvezel biobased polymere 
optische vezel voor datatransmissie te 
gebruiken. ‘Mijn toehoorders zijn altijd 
stomverbaasd als ik vertel dat glasvezel 
ten opzichte van koperkabel het energie-
verbruik met een factor 15 tot 20 kan 
verminderen. En helemaal onder de indruk 
zijn ze van de mogelijkheid dat een nieuw 
type glasvezel van grondstoffen zoals koe-
mest gemaakt kan worden. Er gaat meer 
informatie doorheen voor minder geld, los 
nog van de substantiële energiebesparing 
bij de productie ervan en verminderde 
afhankelijkheid van schaarse grondstoffen 
als aardolie en koper.’

Dichter bij huis
We hoeven volgens Croes overigens beslist 
niet te wachten op nieuwe technologische 

Glasvezel uit koeienpoep? binnen vijf jaar mogelijk! Een jaar of tien geleden zou Roel Croes, 
medeoprichter van Stichting GreenICT en initiator van het ICT Innovatie Platform Duurzame ICT 
naar eigen zeggen vast en zeker per busje zijn afgevoerd. Zijn uitspraak dat de mogelijkheden 
voor duurzame ICT letterlijk voor het oprapen liggen, had hem in elk geval vooral ongeloof en cy-
nisme opgeleverd. Niet zo heel verwonderlijk, want duurzaamheid en ICT lijken niet echt hand in 
hand te gaan. ICT slurpt inmiddels liefst twee procent van het totale energieverbruik in ons land 
op, bijna net zo veel als de luchtvaart. Maar Croes is ervan overtuigd dat de kentering doorzet. ‘Als 
we de kansen willen zien, daar warm voor lopen en vooral ook lef tonen is zeer veel mogelijk.’

Steeds meer ondernemers richten hun 
computerruimtes energie-efficiënter in
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ontwikkelingen om ICT te verduurzamen. 
‘Veel dichter bij huis zijn er nu al onge-
looflijk veel mogelijkheden. Het uitzetten 
van apparaten wanneer deze niet worden 
gebruikt, bijvoorbeeld. Lijkt voor de hand 
te liggen, maar dat is helaas nog lang niet 
overal het geval.’ Winst valt ook te boeken 
met de aanschaf en het efficiënt gebruiken 

van energiezuinige computers, monitors, 
printers, telefoons en andere ICT-appara-
tuur. ‘Gebruik energie naar behoefte, ver-
mijd overcapaciteit.’
Het bedrijfsleven kan volgens Croes een 
grote slag maken door via ICT werk- en 
bedrijfsprocessen efficiënter en duurza-
mer te maken. Voorbeelden hiervan zijn 
telewerken, e-dienstverlening, het gebruik 
van elektronische formulieren, elektro-
nisch factureren en bestellen. ‘Steeds 
meer ondernemers richten hun computer-

ruimtes energie-efficiënter in. Ze leveren 
op die manier een bijdrage aan duurzame-
re ICT en hun energiekosten nemen aan-
zienlijk af. Bij de datacenters zijn de 
“groene” mogelijkheden door schaalvoor-
delen nog groter. Denk aan efficiëntere en 
daardoor zuiniger koelinstallaties, gebruik 
van duurzame materialen en de inzet van 
groene stroom.’
Ook het terugdringen van onnodige mobi-
liteit via oplossingen als telewerken en 
teleconferencing kan volgens Croes 
bijdragen aan verduurzaming van de 
samenleving. ‘En voor wie tóch nog de 
weg op moet, komen er steeds duurzame-
re oplossingen, zoals de elektrische auto, 
die per generatie innovatiesprongen voor-
waarts maakt. Daarvoor zijn doordachte 
telecommunicatienetwerken en een slim 
elektranet onmisbaar. Ook deze zoge-
noemde smart grids behoren tot de moge-
lijkheden die duurzame ICT biedt.’ �

ICT is deel van 
het probleem en van 

de oplossing

STICHTING 
GREENICT
Stichting GreenICT is een onafhan-

kelijke non-profitorganisatie die 

actief is op het snijvlak van ICT en 

duurzaamheid. Doel is het bevorde-

ren van duurzaamheid in de informa-

tie- en communicatietechnologie. 

Door zogenoemde ‘embedded ICT’ 

(zoals de chip in een koffiezetappa-

raat, componenten in een magne-

tron en computertechnologie in een 

auto) reikt de scope tot in alle 

geledingen van de maatschappij. 

De stichting zet zich in voor haar 

doel via het faciliteren, initiëren en 

begeleiden van wetenschappelijk 

onderzoek en via diverse vormen 

van communicatie, zoals voorlich-

ting, advies, lezingen, congressen 

en workshops.

Op initiatief van Stichting GreenICT 

is in 2007 het ICT Innovatie Platform 

Duurzame ICT opgericht. Dit plat-

form, met support van onder meer 

de technische universiteiten en een 

aanzienlijk aantal bedrijven, is een 

samenwerkingsverband tussen 

kennisinstellingen, bedrijven, 

maatschappelijke instellingen en 

gebruikers. Het IIP Duurzame ICT wil 

duurzaamheid in en door informatie- 

en communicatie technologie 

stimuleren en bevorderen, onder 

meer door het samen ontwikkelen 

van een op thema’s gebaseerde 

strategische onderzoeksagenda. 

Tot deze onderwerpen behoren 

onder meer energie-efficiency, 

recycling, duurzame software, 

innovatief materiaalgebruik en duur-

zame (draadloze) netwerkinfrastruc-

turen en componenten.

Optische vezel uit koeienvlaai: meer datatransmissie voor minder geld, los nog van de substantiële energiebe-
sparing bij de productie.

TreNDS
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Women on Wings is een Nederlandse organisatie die ondernemende vrouwen 

in India een vliegende start geeft. Women on Wings werkt zonder subsidies. 

Ze bereikt haar resultaten omdat vrienden en bedrijven het werk van 

Women on Wings omarmen. De 1000 euro vraag: Geeft u ook met duizend 

euro in geld of diensten Women on Wings vleugels? Kijk op womenonwings.nl/

getinvolved hoe u dat kunt doen. En wat Women on Wings ervoor terugdoet.

Gaat u voor de 1000 euro vraag?
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‘Europa moet snel en    
 fors investeren in ICT’

Neelie Kroes tijdens World Congress on iT:

TEKST WIllIAM TEN bRINK

Neelie Kroes: ‘Europese uitdagingen niet aan te pakken zonder ICT.’

Vooral Europa heeft zo’n keerpunt bitter 
hard nodig, bleek uit de openingsspeech 
van Kroes. De EU loopt volgens haar 
achter op de VS en op Azië, waar overal 
snel internet ligt. ‘De enorme uitdagingen 
waar bedrijfsleven en overheden in Euro-
pa voor staan, kunnen niet worden aange-
pakt zonder ICT,’ aldus Kroes. De Spaan-
se minister Francisco Ros Perán (Spanje 
is tot eind juni EU-voorzitter) riep even-
eens op tot grote investeringsinspannin-
gen. ‘We moeten herstellen van de ergste 
economische crisis sinds jaren. ICT is 
daarvoor het belangrijkste ingrediënt.’

Nederland loopt voorop
Ook voor de concurrentiepositie van de 
Europese ICT en telecommunicatie is dat 
cruciaal. Beide sectoren vormen een be-

Europa dreigt op het gebied van ICT te worden ingehaald door 
andere landen. Om te voorkomen dat we de boot missen, moet 
nú fors worden geïnvesteerd. ICT is cruciaal voor de groei van 
Europa. Dat zei eurocommissaris voor de Digitale Agenda 
Neelie Kroes tijdens het 17e World Congress on IT (WCIT), eind 
mei in de Amsterdamse RAI. Daar kwamen bijna 3.000 captains 
of industry, politieke beslissers en vertegenwoordigers van bran-
cheorganisaties en kennisinstellingen uit meer dan 60 landen bij-
een voor drie dagen ‘inspiratie, innovatie en verandering’, zoals 
het programma beloofde. ‘De ICT-wereld zal dit congres zien als 
een keerpunt.’
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langrijke pijler onder de Europese econo-
mie. Maar de bijdrage aan het bruto bin-
nenlands product (bbp) ligt in Europa 
beduidend lager dan in de VS en Japan. In 
Europa is dat nog geen 6 procent, in de VS 
bijna 6,5 procent en in Japan zelfs bijna 7 
procent. De lidstaten van de Europese 
Unie dragen met ICT- en telecomdiensten 
en de verkoop van hard- en software voor 
593 miljard euro bij aan de Europese eco-
nomie. Nederland, dat volgens Brussel 
voorop loopt in de ontwikkeling tot infor-
matiemaatschappij, steekt nog gunstig af 
bij andere Europese landen. Ons land 
wordt ‘een van de leiders op het gebied 
van breedbandverbindingen’ genoemd. 
Alleen Denemarken scoort beter. Het per-

centage mensen dat nooit internet 
gebruikt, ligt in Nederland met slechts 10 
procent royaal onder het Europese gemid-
delde van 30 procent.

Nieuwe afzetkanalen
De gunstige positie van ons land kan vol-
gens demissionair minister Maria van der 
Hoeven van Economische Zaken verder 
worden versterkt als we wetgeving en de 
traditionele manier van zakendoen ter dis-
cussie durven te stellen. ‘De opkomst van 
het internet legt grote druk op sommige 
traditionele bedrijfstakken en dwingt ze 
nieuwe afzetkanalen aan te boren. Tegelij-
kertijd stelt het overheden voor de uitda-
ging hun wetgeving zo aan te passen dat 

innovatie de ruimte krijgt en tegelijkertijd 
goede ideeën wel beschermd worden.’ Als 
voorbeeld gebruikte Van der Hoeven het 
verhaal van de Nederlandse zangeres Es-
mée Denters, die via YouTube wereldwijd 
bekend werd met een aantal covers. ‘Som-
mige Europese landen en bedrijven lijken 
dit soort ontwikkelingen helaas te willen 
stoppen door strengere handhaving van het 
intellectueel eigendomsrecht.’ De minister 
zag ook andere gevaren voor de ontwikke-
ling van internet. Ze schetste een scenario 
waarbij overheden steeds protectionisti-
scher worden en de openheid van het inter-
net onder meer door censuur bedreigd 
wordt. Hierdoor zou het internet in diverse 
relatief gesloten ‘eilanden’ uiteen kunnen 
vallen, met grote nadelen voor innovatie 
en de vrijheid van meningsuiting. ‘De vele 
voordelen van ICT en een open internet Sylvia Roelofs: ‘Bezuinigingen van grote invloed op ICT-voorzieningen van overheid.’ 

IMPULS VOOR 
INNOVATIE
WCIT 2010 in Amsterdam werd ge-

organiseerd door brancheorganisatie 

ICT~Office, met steun van onder 

meer het ministerie van Economi-

sche Zaken. EZ wil hiermee Neder-

land als ICT-toegangspoort van 

Europa nog nadrukkelijker op de 

kaart zetten. ‘Amsterdam is al het 

grootste wereldwijde internetknoop-

punt. Met een nummer één-positie 

op het terrein van breedband en 

hoogwaardige wetenschappelijke 

netwerken heeft Nederland ICT-be-

drijven en onderzoekers veel te bie-

den.’ Het Netherlands Foreign 

Investment Agency (NFIA) haalde 

vorig jaar 25 buitenlandse ICT-bedrij-

ven naar Nederland. Het agentschap 

is opgezet om buitenlandse bedrij-

ven die gebruik willen maken van 

het Nederlandse zakenmilieu als 

strategische fundering om heel Eu-

ropa te kunnen bereiken, te helpen 

en te adviseren. De naar ons land 

gehaalde ICT-bedrijven leveren vol-

gens EZ door innovatief onderzoek 

en hoogwaardige ontwikkeling een 

belangrijke bijdrage aan de verster-

king van de Nederlandse innovatie-

positie.Foto Tycho M
üller
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mogen we niet aan ons voorbij laten gaan. 
We moeten de nieuwe Esmées niet uitslui-
ten, maar juist een kans geven.’

Koudwatervrees 
wegnemen
Branchevereniging ICT~Office ziet onder 
meer grote toekomstmogelijkheden in het 
grootschalig uitbesteden van ICT en wil 
dat thema dan ook op de politieke agenda 
hebben. Directeur Sylvia Roelofs zei in 
haar toespraak tijdens WCIT 2010 dat de 
verwachte forse bezuinigingen bij de 
overheid en de daarmee gepaard gaande 
ingrijpende veranderingen op tal van be-
leidsterreinen van grote invloed zullen 
zijn op de ICT-voorzieningen van de over-
heid. ‘De overheid kan die ICT-verande-
ringen niet allemaal zelf uitvoeren. Over-
heidsinstanties hebben moeite om goede 
ICT-ers aan te trekken. Daarom is uitbe-
steding een optie, al is de angst daarvoor 
groot. Die koudwatervrees moeten we 
wegnemen.’ In opdracht van ICT-Office 
heeft Het Expertise Centrum (HEC) 
onderzoek gedaan naar twee grote uitbe-
stedingstrajecten in het buitenland. Het 
ging om de uitbesteding van de moderni-

sering en het beheer van de ICT bij het 
ministerie van Defensie in Duitsland 
(Siemens en IBM) en bij de Belasting-
dienst in Engeland (Capgemini). In het 
rapport ‘Leren van de buren’ concludeert 
HEC dat grootschalige uitbesteding in het 
kader van een kleiner wordende overheid 
die zich richt op haar kerntaken, mogelijk 
en zelfs verstandig is.

Jeugd betrekken
Voor het bepalen van de toekomst van 
ICT is het volgens KPN, SIDN, IPC, In-
tel, Hogeschool InHolland en het Plat-
form Bèta Techniek voor bedrijfsleven en 
politiek van groot belang om rekening te 
houden met jongeren en gebruik te maken 
van hun digitale kennis en ervaring. Zij 
ondertekenden daarom tijdens WCIT een 
‘oproep aan de wereld’ om jongeren meer 
te betrekken bij beleidsvorming, product-
ontwikkeling en zakelijke keuzes. ‘Samen 
met jongeren kunnen wij een optimaal 
functionerende gedigitaliseerde samenle-
ving creëren,’ aldus de initiatiefnemers. 
‘Het is van groot belang dat wij de digita-
le kennis en vaardigheden van onze jeugd 
niet onderschatten, maar daar juist ons 

voordeel mee doen.’ De organisaties pre-
senteerden tijdens WCIT een praktische 
instructie voor ondernemers om zich door 
jongeren te laten adviseren, bijvoorbeeld 
via klankbordgroepen en online forums.

Digitale weg naar herstel
Het WCIT werd afgesloten met de ‘Ver-
klaring van Amsterdam’ over de toekomst 
van ICT. Het stuk dat de veelbelovende 
titel ‘De digitale weg naar herstel’ mee-
kreeg, bevat oplossingen voor vier 
mondiale opgaven: de terugkeer van een 
duurzame economische groei en ontwik-
keling, het energievraagstuk, verbetering 
van de kwaliteit van leven en het omgaan 
met globalisering. Dat samen moet leiden 
tot een duurzame toekomst met voor 
iedereen altijd en overal toegang tot 
informatie.
Belangrijk speerpunt is het met ICT 
stimuleren van duurzame economische 
ontwikkeling. Toenemende werkloosheid 
en groeiende overheidstekorten moeten 
met hulp van ICT worden aangepakt. 
‘Om uit de financiële crisis te komen, 
moet het potentieel van ICT volledig 
worden benut.’ Een tweede aspect is 
vermindering van de energiebehoefte en 
uitstoot van CO

2
. Overheden moeten hun 

energieverbruik met tenminste 30 procent 
verminderen, onder meer door het ge-
bruik van slimme energiesystemen. Derde 
speerpunt is vergroting van de toegang tot 
ICT-diensten. ‘Toegang tot internet is een 
grondrecht van iedere wereldbewoner. 
Overheden moeten fors investeren in 
breedbandinfrastructuur, de rechten van 
consumenten in de digitale wereld vast-
leggen en bescherming van privégege-
vens waarborgen.’ Tenslotte roepen de 
deelnemers aan WCIT 2010 in de ‘Ver-
klaring van Amsterdam’ op om met ICT 
de voordelen van de wereldeconomie be-
ter te benutten door te investeren in snelle 
infrastructuur en door met automatisering 
mensen in ontwikkelingslanden te helpen.
Demissionair minister Van der Hoeven 
noemde de verklaring tijdens de slotbij-
eenkomst van WCIT ambitieus. ‘Maar 
het zijn bereikbare doelen.’ Ze zei te 
hopen dat de inhoud van de verklaring 
wordt meegenomen op de G20-top in 
Toronto (eind juni) en Seoul (novem-
ber).�

Digitale kennis en ervaring van jongeren betrekken bij beleidsvorming, productontwikkeling en zakelijke keuzes
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landelijk bereik 
via 25 regionale 
buSINESS-edities

De totale oplage van BUSINESS 

Nationaal, het landelijk katern 

van de 25 Business-uitgaven, 

bedraagt 100.000 exemplaren. 

Door een meeleesfactor van ruim 

drie personen bereikt elke editie 

van BUSINESS Nationaal meer 

dan 300.000 zakelijke beslissers. 

Adverteren in BUSINESS Nationaal 

is werken aan zakelijk succes!

Amsterdam Business
Amsterdam
Amstelveen
Schiphol
Diemen e.o.

Arnhem Business
Arnhem
Duiven
Oosterbeek e.o.

Drechtsteden Business
Dordrecht
Sliedrecht
Gorinchem e.o.

Drenthe Business
Assen
Hoogeveen
Meppel e.o.

Driesteden Business
Apeldoorn
Deventer
Zutphen e.o.

Flevoland Business
Almere
Lelystad
Zeewolde
Noordoostpolder e.o.

Friesland Business
Leeuwarden
Heerenveen
Drachten
Sneek e.o.

Gooi en Eemland
Business
Hilversum
Bussum
Amersfoort
Nijkerk e.o.

Groningen Business
Groningen
Delfzijl
Winschoten e.o.

Haaglanden Business
Den Haag
Zoetermeer
Leidschendam
Wassenaar e.o.

Kennemer Business
Haarlem
Beverwijk
IJmond e.o.

Nijmegen Business
Nijmegen
Malden
Boxmeer e.o.

Noord-Limburg
Business
Gennep
Venlo
Roermond e.o.

Oost-Gelderland
Business
Doetinchem
Winterswijk
Zevenaar e.o.

Regio Business
Midden-Brabant
Tilburg
Waalwijk
Oisterwijk e.o.

Regio Business
Noordoost-Brabant
‘s-Hertogenbosch
Oss
Veghel e.o.

Rijnmond Business
Rotterdam
Spijkenisse
Schiedam
Vlaardingen e.o.

Rijnstreek Business
Leiden
Alphen aan den Rijn
Bodegraven
Lisse e.o.

Rivierenland Business
Tiel
Zaltbommel
Leerdam e.o.

Twente Business
Enschede
Hengelo
Almelo
Oldenzaal e.o.

Utrecht Business
Utrecht
Nieuwegein
Houten
Zeist e.o.

Vallei Business
Ede
Wageningen
Veenendaal e.o.

West-Brabant Business
Breda
Roosendaal
Etten-Leur
Oosterhout
Bergen op Zoom e.o.

Zeeland Business
Vlissingen
Goes
Terneuzen
Zierikzee e.o.

Zwolle Business
Zwolle
Kampen
Hardenberg
Steenwijk e.o.

Arnhem

Tilburg

Breda

's Hertogenbosch

Venlo

Winterswijk

Enschede

Nijmegen
Tiel

Ede

Dordrecht

Apeldoorn

Utrecht

Leiden

Almere

Rotterdam

's Gravenhage

Middelburg

Zwolle

Assen

Groningen
Leeuwarden

Amsterdam

Amersfoort

Haarlem

Loek Hermans:

‘Nederland 
heeft doeners 
nodig’

business

Business nationaal juni 2010.indd   1 01-06-2010   12:33:47 www.business-nationaal.nl voor uw zakelijk succes!
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ONDERNEMEN VOOR DE 
PlANEET
Door Sylvain Darnil en Mathieu Le Roux 

De komende decennia draait het om het 
vinden van een balans tussen economie en 
ecologie. Omdat dit proces vaak verzandt in 
discussies en bespiegelingen gingen Sylvain 

Darnil en Mathieu 
Le Roux op zoek 
naar aansprekende 
voorbeelden van 
mensen die erin 
geslaagd zijn hun 
duurzame dromen 
ook daadwerkelijk 
te realiseren. Hier-
toe reisden zij in 
meer dan 400 da-

gen de wereld rond. Tijdens een tocht van 
65.000 kilometer door 38 landen op vier 
continenten werden 80 duurzame initiatie-
ven geselecteerd die in Ondernemen voor 
de planeet worden beschreven. Het zijn in-
spirerende verhalen over mensen die in staat 
bleken om met daadkracht en doorzettings-
vermogen duurzame projecten van de grond 
te tillen. Met de overtuiging dat een goed 
voorbeeld goed doet volgen, willen Darnil 
en Le Roux met hun boek ook andere on-
dernemers ertoe brengen om het duurzame 
verschil te maken.

224 pagina’s. ISBN 978-90-5594-705-8, 
Scriptum. € 24,95.

bEKENTENISSEN VAN EEN
ONDERNEMER
Door David Uijl 

Mede door de opkomst van zzp’ers is zelfstan-
dig ondernemerschap een stuk vanzelfspre-
kender dan pakweg tien jaar geleden. Steeds 
meer mensen ervaren de lusten en de lasten 

die horen bij een eigen 
bedrijf. Omdat een goe-
de voorbereiding het 
halve werk is, zette        
David Uijl zijn ervarin-
gen op papier. Voor zijn 
huidige functie als on-
dernemersadviseur bij 
de Kamer van Koophan-
del was hij zeven jaar 
ondernemer. Eerst met 
een ICT-bedrijfje, later 

als mededirecteur van een succesvol bedrijf in 
huiswerkbegeleiding. In Bekentenissen van 
een ondernemer beschrijft Uijl op nuchtere en 
humoristische wijze zijn belevenissen. Ook de 
overwegingen om uit het eigen bedrijf te stap-
pen, komen aan bod. Elk hoofdstuk wordt af-
gesloten met een aantal pragmatische tips. Het 
boek heeft een persoonlijk karakter en is daar-
door zowel herkenbaar als toegankelijk. Niet 
alleen starters, ook ervaren ondernemers kun-
nen er lering uit trekken.

112 pagina’s. ISBN 978-90-7702-436-2, 
Uitgeverij de Graaff. € 14,50.

MARKETING TEGEN 
ARMOEDE
Door Philip Kotler en Nancy Lee 

Door de economische en financiële crisis 
wordt soms uit het oog verloren dat ar-
moede wereldwijd nog altijd het grootste 
en meest schrijnende probleem is. Een 
evenwichtige verdeling van welvaart lijkt 
onbegonnen werk, maar Philip Kotler en 
Nancy Lee denken daar anders over. Cruci-
aal is volgens hen het besef dat armoede 
geen ziekte is die bestreden kan worden als 
maar het juiste medicijn wordt ontdekt. 

Armoede is een chro-
nische menselijke situ-
atie die in sterke mate 
wordt beïnvloed door 
externe gebeurtenissen 
– oorlogen, natuurram-
pen, economische ont-
wikkelingen – en 
waarbij de verschillen 
tussen individuen en 
gemeenschappen een 

belangrijke rol spelen. In Marketing tegen 
armoede maken Kotler en Lee duidelijk dat 
sociale marketing een sleutelrol speelt bij 
het terugdringen van armoede. Ook bena-
drukken zij het grote belang van integratie 
van de publieke en particuliere sector. Hier-
door kunnen de grote programma’s worden 
uitgevoerd die nodig zijn om armoede met 
succes aan te pakken.

376 pagina’s. ISBN 978-90-4301-875-3, 
Pearson Education. € 29,95.

L i T e r A T U U r

HOE HAAl IK HET bESTE uIT MEZElF
Door Ursela van Stekelenburg

Wie ben je, wat wil je, wat kun je? Ursela van Stekelenburg helpt om de antwoorden op deze en andere wezenlijke 
vragen te vinden, zodat mensen het beste uit zichzelf en hun leven kunnen halen. Er worden valkuilen in kaart ge-
bracht op zes gebieden: persoonlijkheid, kwaliteiten en wensdromen, zelfvertrouwen, communicatie, assertiviteit en 
stress. Hoe haal ik het beste uit mezelf bevat veel tests en oefeningen en geeft inzicht in methodes als MBTI, de Roos 
van Leary en het Enneagram. Cherrypicking is toegestaan: je hoeft niet het hele boek door te nemen, maar kunt aan-
sprekende onderwerpen selecteren en daarmee aan de slag gaan. Per hoofdstuk zijn een nul- en een eindmeting opge-
nomen, zodat lezers hun voortgang ervaren en daaruit motivatie kunnen putten.

176 pagina’s. ISBN 978-90-5871-494-7, Thema. € 22,50.
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Unieke oplossingen
Als ’s avonds de laatste werknemer vertrokken is, is 
uw pand het kwetsbaarst. Waardevolle informatie en 
kostbare apparatuur blijven in een leeg gebouw achter. 
Met de surveillancediensten van Securitas bent u zeker 
van deskundig toezicht op uw kapitaal. Dag en nacht, 
zeven dagen in de week.  

Veiligheid bieden: een vak apart
Met de mobiele surveillancedienst van Securitas 
beschikt u over medewerkers die thuis zijn op uw 
terrein. Zij kennen de omgeving, uw bedrijf en 
signaleren daardoor onregelmatigheden snel. Gaat uw 
alarm onverhoopt af? Dan is een surveillant altijd snel 
ter plaatse. Meer informatie: www.securitas.nl

Securitas is kennisleider op het gebied van beveiliging. Door het leveren van segmentspecifieke beveiligingsoplossingen realiseert Securitas groei en 
winstgevendheid in meer dan 37 landen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Azië. In alle segmenten maken onze 240.000 medewerkers het 
verschil. Van logistiek, retail en openbaar vervoer tot banken, ziekenhuizen, industriële complexen en woonwijken.

Mobiele Surveillance

www.securitas.nl

Bel 0575 - 501 223
of surf naar: www.deweerdtenten.nl

De ideale accommodatie

Tenten- en hallenverhuur
Voor een geslaagd feest of evenement is een geschikte accommodatie
essentieel. Of het nu gaat om een intiem bruiloftsfeest, een swingend
muziekevenement of een zakelijke bedrijfspresentatie: 
De Weerd Tentenverhuur zorgt voor de perfecte entourage.
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uniek n inspiratie n achtbaan 
voor de geest n 16 sprekers n 
positief nieuws n  perfecte 
organisatie n  magic n curious 
people n aandacht voor details 
n creativiteits-conferentie n 

verslavend n 7 intermezzo’s n 
17 mei 2011 n www.pinc.nl
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