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RenéDahan

'Wat ik kon toevoegen in die tijd?
Een slang pakken en meehelpen
--- ---- ----

blussen in plaats van te bedenken
- ---

wat we over vijf jaar wilden doen'
PieterCouwenberghenJob Woudt
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Als president-commissaris
voert René Dahan al negen
jaar de supervisie over de
comeback van Ahold. 'Het
draait allemaal om actieve
betrokkenheid. '

is niet te voorkomen als er zo veel
onderhanden wordt genomen.
Tegelijkertijd was ereen positieve,
constructieve sfeer. Voor iedereen
was duidelijk dat het herstelpro-
ject moest slagen. De schaamte
en de boosheid waren toen al ver-
werkt. Maar niet vergeten.'

ien jaar geleden vorm-
de lCA nog onderdeel
van de boekhoud-
fraude die Ahold in
een existentiël crisis

v -

Wat kan een nieuwe president-
commissaris toevoegen?
'Ook een slang pakken en meehel-
pen blussen. Dat had prioriteit. Je
kan j niet verliezen in nadenken
)Vcrwat ie over viif .aar wilt doen.

'Datwe metvijfnieuwe commissa-
rissen en een compleet ververste
raad van bestuur geen bedrijfsge-
heugen meer hadden. Erwas geen
continuïteit en dat is toch lastig,
omdat je niet de fouten uit het ver-
leden wilt maken. De andere kant
is dat wij geen van allen een belast
verleden hadden.'

De negenjaar laten zich eenvou-
dig opknippen in drie delen. De
eerste fase van 2004 tot 2007 taat
in het teken van herstel. Voor Da-
han is de verkoop van fraudedoch-
ter U, Foodservice in 1.007 voor



Als president-commissaris
voert René Dahan al negen
jaar de supervisie over de
comeback van Ahold. 'Het
draait allemaal om actieve
betrokkenheid. '

is niet te voorkomen als er zo veel
onderhanden wordt genomen.
Tegelijkertijd was ereen positieve,
constructieve sfeer. Voor iedereen
was duidelijk dat het herstel pro-
ject moest slagen. De schaamte
en de boosheid waren toen al ver-
werkt. Maar niet vergeten. '

Wat kan een nieuwe president-
commissaris toevoegen?
'Ook een slang pakken en meehel-
pen blussen. Dat had prioriteit. Je
kan je niet verliezen in nadenken
over watje over vijfjaar wilt doen.
Erwaren zwakheden in de rappor-
tages, in de controles en de werk-
processen. Er liepen onderzoeken
door de Amerikaanse Justitie, de
SEC en de Ondernemingskamer.
We moesten een groot aantal be-
drijven verkopen. Het belangrijk-
ste voor een commissaris isJle:-
trokkenheid hebben. Dat is nodig
om Je een oordeel te kunnen vel-
len over tappen die het bestuur
wil zetten, bijvoorbeeld over de
bedragen die het wil uitkeren om
een c1assaction te schikken. Daar-
over magje best in de nacht uit de
VS worden gebeld. Je maakt dan
een inschatting in welke mate je
de andere kant tegemoet wil ko-
men.'

Hoe voorkomt u dat betrokken-
heid bemoeizucht wordt?
'Je hoeft niet aan het stuur te trek-
ken ofzaken zelf te doen. Door een
actieve tegen- of medespeler van
het bestuur te zijn, evolueert alles
naar een eensgezindheid waar-
door de stootkracht groter wordt.
Als bestuur en commissari sen
naar elkaar toeschuiven kunnen
ze beiden beter hun werk doen.
Zaken krijgen dan een zekere ont-
wikkeling en voorspelbaarheid
waardoor het nemen van beslui-
tengeen dagen meer kost. Er moet
geen tijd zijn voor bakkeleien wie
zich wel of niet met wat mag be-
moeien:

Wat was lastig in die eerste fase?

We maken nog
steeds fouten,
maar nooit zo
groot dat ze
de trein doen
ontsporen

'Dat we met vijfnieuwe commissa-
rissen en een compleet ververste
raad van bestuur geen bedrijfsge-
heugen meer hadden. Erwas geen
continuïteit en dat is toch lastig,
omdat je niet de fouten uit het ver-
leden wilt maken. De andere kant
is dat wij geen van allen een belast
verleden hadden.'

De negenjaar laten zich eenvou-
dig opknippen in drie delen. De
eerste fase van 2004 tot 2007 taat
in het teken van herstel. Voor Da-
han is de verkoop van fraudedoch-
ter US Foodservice in 2007 voor
een ongekende S7 mrd nog altijd
een hoogtepunt. 'En wat zelden
wordt genoemd. Aan het einde
van die periode mochten we ons
nog steeds Koninklijke Ahold noe-
men. Dat was een erkenning voor
alle inspanningen door mensen
die niets met de crisis van doen
hadden.' De tweede fase is er één
van aansterken. De blik richten
op markt, klant en winkels. Meer
efficiency pit de organisatie halen
door onderdelen te integreren en
samen te laten werken. Vooral in
VSviel er veel te halen, want daar
verloren de keten marktaandeel.
Voor het eerst wordt er een A1bert
Heijn-manager topman van de
Amerikaanse activiteiten. 'Het i
eigenlijk gek dat het zo lang heeft
geduurd voordat iemand uit de
AH-familie, waarzo veelkennis zit,
naar de andere kant is gebracht.
Dat is toch hoe je uiteindelijk
waarde creëert. En dat was tot dan
weinig gebeurd.' Cruciaal voor
het vertrouwen: ondanks de con-
currentie en ondanks de uitbraak
van de financiële crisis verbetert
Ahold zich in de VS.In de loop van
die tweede periode bereikt het
concern het punt dat 'ie gaat, al is
het nog niet op volle snelheid'. Het
was het moment dat Ahold geld
gaat teruggeven aan aandeelhou-
ders, het ultieme kenmerk van
een gezonde kenmerk. 'Direct na
de crisis hebben we nog eens €3
mrd aan onze aandeelhouders ge-
vraagd. We hebben nu inmiddels
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ien jaar geleden vorm-
de ICA nog onderdeel
van de boekhoud-
fraude die Ahold in
een existentiële crisis

stortte. En toch werd er bij de ver-
koop van het Zweedse belang en-
kele weken geleden geen moment
door de Ahold-top stilgestaan bij
de symbolische waarde. Zelfs top'
man Dick Boer, die er als enige
tien jaar geleden al bij was, wijdde
er geen woord aan, vertelt presi-
dent-commissaris René Dahan.
'We hadden al eerder besloten dat
ICAniet meer bij on paste, omdat
we niet de mogelijkheid hebben
het zelf te managen. Meer valt er
niet te zeggen.'

Dahan was tweede man bij
oliegigant Exxon Mobil en kwam
een jaar na de crisis, in het voor-
jaar van 2004, aan boord bijAhold.

iet zonder slag of stoot. 'Ik had
al drie commissariaten en dus
niet zo veel trek. Maar de char-
meur Karel Vuursteen (toen net
één jaar president-commis aris
- red.) heeft me overgehaald en ik
vond het ook wel een interessante
opdrach t om het bedrij f te helpen
zijn u1k.ence to opera te" terug te
verdienen', verteitde Marokkaan-
se ederJander in het heraton op
Shiphol. Bij de eerste vergadering
vroeg diezelfde charmeur Dahan
om - voorlopig - het voorzit-
terschap van hem over te nemen.
Hij hanteert de hamer inmiddels
al weer bijna negen jaar. Voor het
eerst kijkt hij terug.

'Wat ik destijds aantrof? Een
bedrijf dat nog het meeste weg
had van een bouwwerf. Overal
werd er vertimmerd en herbouwd.
Er was ook enige chaos, maar die
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man Dick Boer, me er als enige
tien jaar geleden al bij was, wijdde
er geen woord aan, vertelt presi-
dent-commissaris René Dahan.
'We hadden al eerder besloten dat
ICAniet meer bij ons paste, omdat
we niet de mogelijkheid hebben
het zelf te managen. Meer valt er
niette zeggen.'
Dahan was tweede man bij
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een jaar na de crisis, in het voor-
jaarvan 2004,aan boord bijAhold.
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meur Karel Vuursteen (toen net
één jaar president-commissaris
- red.) heeft me overgehaald en ik
vond het ook wel een interessante
opdracht om het bedrijf te helpen
zijn "l1E.enceto operate" terug te
verdienen', verteltOe Marokkaan-
se ederlander in het Sheraton op
Shiphol. Bij de eerste vergadering
vroeg diezelfde charmeur Dahan
om - voorlopig - het voorzit-
terschap van hem over te nemen.
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al weer bijna negen jaar. Voor het
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EC en de Ondernemingskamer.
We moesten een groot aantal be-
drijven verkopen. Het belangrijk-
ste voor een commissaris is...be=-
trokkenheid hebben. Dat is nodig
om Je een oordeel te kunnen vel-
len over stappen die het bestuur
wil zetten, bijvoorbeeld over de
bedragen die het wil uitkeren om
een classaction te schikken. Daar-
over magje best in de nacht uit de
VSworden gebeld. Je maakt dan
een inschatting in welke mate je
de andere kant tegemoet wil ko-
men.'

Hoe voorkomt u dat betrokken-
heid bemoeizucht wordt?
'Je hoeft niet aan het stuur te trek-
ken ofzaken zelf te doen. Dooreen
actieve tegen- of medespeler van
het bestuur te zijn, evolueert alles
naar een eensgezindheid waar-
door de stootkracht groter wordt.
Als bestuur en commissari en
naar elkaar toeschuiven kunnen
ze beiden beter hun werk doen.
Zaken krijgen dan een zekere ont-
wikkeling en voorspelbaarheid
waardoor het nemen van beslui-
tengeendagenmeerko t.Ermoet
geen tijd zijn voor bakkeleien wie
zich wel of niet met wat mag be-
moeien.'

Wat was lastig in die eerste fase?
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nog steeds KoninklijkeAhold noe-
men. Dat was een erkenning voor
alle inspanningen door mensen
die niets met de crisis van.doen
hadden.' De tweede fase is er één
van aansterken. De blik richten
op markt, klant en winkels. Meer
efficiency uit de organisatie halen
door onderdelen te integreren en
samen te laten werken. Vooral in
VSviel er veel te halen, want daar
verloren de ketens marktaandeel.
Voor het eerst wordt er een Albert
Heijn-rnanager topman van de
Amerikaanse activiteiten. 'Het is
eigen! ijk gek dat het zo lang heeft
geduurd voordat iemand uit de
AH-familie, waarzo veel kennis zit,
naar de andere kant is gebracht.
Dat is toch hoe je uiteindelijk
waarde creëert. En dat was tot dan
weinig gebeurd.' ruciaal voor
het vertrouwen: ondanks de con-
currentie en ondanks de uitbraak
van de financiële crisis verbetert
Ahold zich in de vs. In de loop van
die tweede periode bereikt het
concern het punt dat 'ie gaat, al is
het nog n iet op volle snelheid' .Het
was het moment dat Ahold geld
gaat teruggeven aan aandeelhou-
ders, het ultieme kenmerk van
een gezonde kenmerk 'Direct na
de crisis hebben we nog eens 3
mrd aan onze aandeelhouders ge-
vraagd. We hebben nu inmiddels
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We maken nog
steeds fouten,
maar nooit zo
groot dat ze
de trein doen
ontsporen,
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€7 mrd teruggegeven. Ik voel me
nu niet meer schuldig om wat we
toen van ze hebben gevraagd.' In
2010 breekt de laatste fase aan: die
van de groei. Het bedrijf snuffelt
aan partijen, breidt stapsgewijs
uit in België en Duitsland en slaat
een nieuwe weg in met de overna-
me van webwinkel Bol.com.

Uhad voor elke fase een andere ka-
pitein. Wat waren de verschillen?
'Dat was toeval, maar het kwam
wel heel goed uit. Het gaf ons het
grote voordeel iemand te kunnen
kiezen die geknipt was voor de rol
van dat moment. Maar in mijn vi-

ie moeten zeker grotere onderne-
mingen langer doen met een ceo.
Anders kan hij niet de vruchten
van zijn beleid meemaken. Ikweet
dat Moberg in Nederland niet is
begrepen, maar hij was goed in
het knopen doorhakken en onder-
handelen. Hij heeft de hoofdprijs
opgehaald voor US Foodservice,
ondanks diens besmette naam.
Het gaf ons bedrijf een ijzersterke
balans. Rishton is een grondige
werker, met veel discipline die ie-
dereen heeft verrast met zijn lei-
d r chapstalent. Hij is veel meer
gebleken dan de droge Engelse
boekhouder waar mensen hem
voor hielden. En met Dick Boer
met al zijn retailkennis kunnen we
nu verstandig groeien. '

HeeftAholdnoglastvan 'ttrauma?
'Hoogstens in de zin dat we de les-

en niet zijn vergeten. Ik heb zel-
den een organisatie meegemaakt
die zo voorzichtig te werk gaat
met acquisities. Liever laten we er
twee passeren dan één verkeerde
oppakken. Geleidelijke en intel-
ligente stappen als met Bol.com
leveren meer waarde op dan grote
acquisities.'

Olieman

1941 Geboren in Fez
Koopvaardijofficier

1963 Begonnen bij Essoin
de Botlek

1974 Algemeen directeur Esso-
raffinaderij Botlek
Esso Londen
Hoofdkantoor Exxon
NewYork

1983 President-directeur
Esso Benelux

1990 Eindverantwoordelijk
voor Exxon buiten VS
Tweede man bij Exxon-
Mobil

2002 Pensioen

Commissariaten bij Ahold,
PostNL (tot 2008), VNU (tot
2006), Aegon, lid Adviesraad
CVC, IEBSbusinessschool
Madrid en Guggenheim-Groep
Motto: 'Privacy'

schoteld kregen wel goed zat. Je
moet het lef hebben om het debat
aan te gaan. De topman moet jou
overtuigen, niet omgekeerd. En
als een bestuur niet wil dat jij je er-
mee bemoeit, dan stap je op. Dan
moet het bedrijf uitleggen waar-
om. Er was in het verleden niet
veel bereidheid om ruzie te maken
met het bestuur. Het is voor met
name de president-commissaris
van belang om steeds in de gaten
te houden wat de ceo drijft. Het
welzijn van de onderneming of
zijn er trekjes van ego die het ge-
drag beïnvloeden.'

'Er is veel ten goede ge?eur I in



die zo voorzichtig te werk gaat
met acquisities. Liever laten we er
twee passeren dan één verkeerde
oppakken. Geleidelijke en intel-
ligente stappen als met Bol.com
leveren meer waarde op dan grote
acquisities. '

Ondernemen is risico nemen. Is
Ahold niette risicomijdend?
'Alsje mij de keuze laat tussen ri-
sicomijdend zijn en daarmee geen
ongelukken krijgen of risicovol
opereren en daarmee accepteren
dat je hier en daar een ongeluk
krijgt, dan weet ik hetwel. We heb-
ben geen ruimte voor ongeluk-
ken. We maken nog steeds fouten,
maar nooit zo groot dat ze de trei n
doen ontsporen. We hebben ook
aandeelhouders die geen prijs
stellen op nieuwe miskleunen.'

'Ik heb geleerd dat de groot-
ste gemeenschappelijke oorzaak
van alle ontsporingen een wilde
groei is zonder goed gedefinieerde
groeidoelstellingen. Groei om de
groei. De discipline die je jezelf
moet opleggen in een groeifase is
van kapitaal belang, omdat de zelf-
aandrijving van groei vanuit men-
selijk gevoel erg sterk is. Alsje dat
niet onder controle houdt, krijg je
een auto zonder remmen. Je kunt
dan aftellen tot het ongeluk.'

Is dat de les voor Ahold of voor ie-
dereen?
Ongetwijfeld (lacht. ..) 'Ik heb niet
de pretentie iemand de les te le-
zen. Kijkgewoon om je heen.'

Wat kan de rvc doen om ongeluk-
ken te voorkomen?
'Commissarissen hebben in het
verleden overmatig vertrouwd op
hun topman. Dat wat ze voorge-

name de president-commissaris
van belang om steeds in de gaten
te houden wat de ceo drijft. Het
welzijn van de onderneming of
zijn er trekjes van ego die het ge-
drag beïnvloeden. '

'Er is veel ten goede gebeurd in
de governance. Wetgeving. Co-
des. Sarbanes-Oxley. Dat bepaalt
speelveld en spelregels. Maar
uiteindelijk gaat het erom dat je
gebruikmaakt van de middelen
die je hebt als commissaris om
je verantwoordelijkheid in te los-
sen. Daarom begin ik steeds meer
voorstander te worden van een
ene-tier board (management en
toezicht in één' bestuur, red.). Het
verduidelijkt de verantwoordelijk-
heid voor toezichthouders, geeft
hen minder escape, en haalt ook
het scherm weg bij de raad van be-
stuur, het scherm waarmee ze zegt
datje je er niet mee moet bemoei-
en. Het gaat om de bereidheid de
middelen die je hebt te gebruiken
zonder compromis.'

Hoe kijkt u naar Van der Hoeven
en de rvcvan toen?
'Daar ga ik niet over praten. Ik
ken die mensen niet en er is al vol-
doende over gezegd.'

u bent nu 71. Hoelang nog?
'Mij n mandaat loopt nog tot 2016.
Ik onttrek me daar niet aan, tenzij
anderen me dat vragen. Ik zou de
rit graag willen afmaken. Ik ben
met de tijd een Ahold-man gewor-
den. Ik vind het een geweldig be-
drijf.AI is dat iets wat ik in de gaten
moet houden. Ik moet mijn gevoel
wel kunnen blijven losmaken van
mijn verantwoordelijkheden als
onafhankelijk toezichthouder.
Totnu toe lukt datprima.'




