
1/2

Vanderlande Industries mag tot de echte paradepaardjes van de BV Nederland worden 
gerekend. Het concern uit Veghel kent een internati onale expansiedrift , waarbij het 
de wind in de rug heeft  in verschillende markten van systemen voor goederenafh andeling. 
CFO Herman Molenaar: “Je moet lef hebben om vasthoudend te standaardiseren.”

Herman Molenaar is een betrokken en open CFO, precies zoals het 
juryrapport van de verkiezing tot CFO of the Year vermeldde. Het 
gesprek belandt al snel op het tegengaan van waterhoofden bij 
de overheid, de zorg over de BV Nederland die hij een warm hart 
toedraagt en geldmarkten. “Geld was toch bedoeld als ruilmiddel?”, 
vraagt hij zich verwonderd af. Om vervolgens in alle snelheid op 
het whiteboard een sommetje te maken. “Waarom moeten we om 
25 miljoen te lenen, één miljoen euro, circa twinti g manjaren, aan 
afsluitprovisies betalen?” Molenaar heeft  een uitgesproken mening, 
maar laat het daar niet bij. “Ik heb met een aantal collega’s wel eens 
een brief geschreven aan onze volksvertegenwoordigers met ideeën 
om uit de schuldencrisis te komen. We kregen netjes een bedankje, 
maar óók de melding dat onze wensen politi ek niet haalbaar waren. 
Erg jammer. Pak goede ideeën uit de markt op en laat zo de toe-
gevoegde waarde van het overheidsapparaat als shared service 
center van het bedrijfsleven zien.”

Tweegesprek 
Lef kan Molenaar niet ontzegd worden. Dat blijkt keer op keer in 
het tweegesprek met Hans Maeyer, Managing Director European 
Accounts bij Resources Global Professionals. Hij neemt tegenover 
Molenaar plaats en brengt meer dan ti en jaar ervaring in interim-
management en management consulti ng met zich mee. Wat volgt is 
een uitermate boeiende discussie. Over standaardiseren, risico-
management en de in de operati e geïntegreerde fi nanciële functi e… 

Maeyer: “Je vertelde dat VanderLande Industries de wind in de rug 
heeft … Waar blijkt dat uit?” 
Molenaar: “In onze grootste markt, de markt voor systemen voor het 
afh andelen van bagage, hebben we een marktaandeel van rond de 
35 procent. En die markt blijft  groeien. In Afrika, China en India 
ontstaat snel een middenklasse die het kan betalen om te vliegen. 
Daarnaast moeten en willen luchthavens hun performance naar hun 
klanten toe verbeteren. Niet alleen op het gebied van de betrouw-
baarheid van de bagageafh andeling, maar ook in veiligheid. Verder 
zijn de luchthavens vaak het visitekaartje van een land. Dat visite-
kaartje moet top of the bill zijn. Van die ontwikkelingen profi teren wij 
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met onze hoog technologische afhandelingssystemen.” En we zijn ook 
zeer actief in de markten voor magazijn-automatisering en pakket-
sorteerinstallaties. Ons marktaandeel groeit hier gestaag. Een belang-
rijke drijfveer achter die groei is de toename in internetverkopen. 
Alles moet gesorteerd worden en op de aangegeven tijdstippen bij de 
consument bezorgd worden. Bovendien zijn klanten continu op zoek 
naar vergroting van efficiëntie en flexibiliteit. Onze systemen onder-
steunen hun performance.” 

Maeyer: “Jullie bewegen je van Jeddah, Santiago de Chili tot aan 
Dubai, Pune en Johannesburg tot aan Moskou, Shanghai en Sydney. 
Wat verklaart jullie succes in die internationale markten?”
Molenaar: “Ons bedrijf bestaat volgend jaar 65 jaar en in al die jaren 
is onze strategie ongeveer hetzelfde gebleven. Dat klinkt saai. Maar 
dat is ook onze kracht. We hebben het lef deze strategie in al die 
jaren vasthoudend door te voeren. Je moet wel als je internationale 
ambities hebt en die in een high tech nichemarkt vorm wilt geven. 
Dan moet je de beste zijn. Hoe je dat doet? Tachtig procent van onze 
medewerkers heeft klantcontact. En de enige die je kampioen kan 
maken is je klant. Daar gebeurt het dus, in de samenwerking van 
mens tot mens. We hebben zeer kundige mensen, die ook nog eens 
supertrots zijn op hun bedrijf. Daarnaast hebben we met een beperkt 
team one way of working voor al onze werkwijzen en systemen door-
gevoerd, wereldwijd in 2,5 jaar. We hebben die ontwikkeling ingezet 
aan de hand van een wereldwijde vergelijking van de werkprocessen. 
Daar kwamen best practices uit en die hebben we omarmd. Daarna 
hebben we een jaar gepakt voor nazorg en het corrigeren van fouten 
om het managementsysteem te verbeteren en bijvoorbeeld die ene 
best practice die we hadden laten liggen in Spanje, toch wereldwijd 
door te voeren. Parallel daarbij is ook een verbeterorganisatie inge-
richt die namens het hele bedrijf opereert. Deze pakt her en der loka-
le best practices op om deze op wereldniveau in het managementsys-
teem in te brengen. Die sterke standaardisatie heeft ons efficiëntie 
en flexibiliteit opgeleverd. Ik schat in dat zeventig procent van de 
werkwijzen en tools in ons bedrijf nu is geharmoniseerd. Bedrijfs-
onderdelen kunnen zich daardoor nu meer focussen op ondernemen 
en meer tijd doorbrengen met de klant. Medewerkers hoeven zich 
niet meer druk te maken over het systeem, kunnen goede ideeën 
kwijt bij de verbeterorganisatie die daar daadwerkelijk wat mee doet 
en we weten dat we wereldwijd op dezelfde manier projecten aan-
vliegen. Het systeem biedt ons verder de mogelijkheid tot job rotation 
en snel leren. De sitesupervisor in China kan kennis gebruiken van de 
sitesupervisor in Kazachstan en andersom.”  

Maeyer: “One Company zoals jullie het noemen, was een megapro-
ject waar jij volop bij betrokken was in de combinatie van managing 
director en CFO. Wat heb je van dat project geleerd?” 
Molenaar: “Dat het loont te standaardiseren. We zijn actief in circa 
105  landen. We hebben geen geld en geen mogelijkheid om 105 
verschillende manieren van werken te ondersteunen. Als bedrijven 
internationaliseren, verkennen ze eerst de nieuwe regio. Ze spreken 
Chinees, scheppen met een ronde schep en ze boekhouden anders-
om. Vaak zie je dat bedrijven dat als uitgangspunt nemen. Gevolg is 
een grote verscheidenheid. Hetzelfde type werk steeds weer anders 
doen. Wij hebben gekozen voor standaardisatie aan de binnenkant 
als basis voor flexibiliteit aan de buitenkant. Begrijp me goed, met 
die andere manier van werken is an sich niets mis. Dat hebben we 
tijdens het project ook telkens verteld. Er zijn meerdere wegen die 
naar Rome leiden maar als bedrijf moet je er één kiezen. Eén bedrijf, 
één taal, één manier van werken en één bottom line. Daar gaat het 
om. Bijzonder is dat we nu in een filmpje van negen minuten aan 
iedereen, intern en extern, ons proces kunnen uitleggen. 
En we kunnen met deze blueprint ook snel mobiliseren en demobili-
seren. En dat in alle regio’s van de wereld. Dat is pure winst.” 

Maeyer: “Dat jullie dat uitermate vasthoudend hebben doorgevoerd, 
mag je lef noemen. Welke hobbels ben je tegengekomen?” 
Molenaar: “De belangrijkste hobbel is acceptatie. We deden het toch 
altijd al op een goede manier!? Ja, dat klopt, maar om internationaal 
te groeien moesten we standaardiseren. Acceptatie krijgen, kost veel 
tijd. Een communicatiewet luidt: gedacht is nog niet gezegd, gezegd 
is nog niet gehoord, gehoord is nog niet begrepen en begrepen is nog 
niet geaccepteerd. Je moet met zijn allen door dat proces heen. Het 
proces van aanbiedingen maken tot de laatste cent binnenkrijgen, 
ligt nu helemaal vast. Van Veghel tot aan Sydney… Dat is ook de beste 
manier van risicomanagement, gestoeld op wat ik trust based control 
noem. Ga  uit van goede bedoelingen maar controleer wel en neem 
steekproeven. Er ontstaat namelijk niets zonder vertrouwen. Finance 
is geïntegreerd  in de bedrijfsprocessen. Is primair ondersteunend, 
maar ook controlerend. Als dat spel goed op de wagen staat, heb je 
geen risk manager meer nodig. Kortom: werk klantgericht, zodanig 
dat de business  zo min mogelijk last van regelgeving heeft.”    

Maeyer: “Jullie waren tijdens een uitzending van Nieuwsuur één van 
de voorbeelden van Nederlandse bedrijven die groeien in crisistijd. 
Jullie zijn bestempeld als één van de beste werkgevers om voor te 
werken. Jullie hebben duidelijk de zaken goed voor elkaar. Heb je 
überhaupt nog wensen?” 
Molenaar: “Jazeker. We zijn met standaardisatie verder dan menig 
bedrijf. Maar vraag één van onze managers of mijzelf hoe tevreden 
we zijn op een schaal van 1 tot 10. We geven onszelf slechts een vijf. 
We zijn allen scherp en willen maar wat graag verbeteren. We heb-
ben veel leergeld geïnvesteerd in opleiding en het eerdergenoemde 
managementsysteem. Die investering kunnen we doen, omdat alle 
betrokkenen een lange termijn horizon hebben. Nu eenmaal het sys-
teem en de processen op orde zijn, kunnen we de komende jaren be-
ter de vruchten plukken van de enorme versnelling in onze markten. 
Of we succes boeken, hangt af van de mensen en de samenwerking. 
Het is als met een orkest. Je kunt de prachtigste solisten bij elkaar 
zetten, maar dat garandeert geen geweldige uitvoering. Je moet de 
juiste mensen op de juiste plaats hebben. Ons kapitaal zit dan ook in 
de kennis en kunde van onze medewerkers en de wijze waarop die 
samen voor en met onze klanten werken. Om onze hightech solutions 
onder de knie te krijgen, heb je al gauw vijf jaar nodig. We bieden 
veel ruimte aan medewerkers om  zich te ontwikkelen en te ontplooi-
en. Mensen treffen bij ons een omgeving waarin ze kunnen schitte-
ren. Ruimte bieden binnen veilige kaders... Daar geloven we heilig in.”


