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Detopmanvan
Philipsdoetniet aan

doelloze etentjes
Frans van Houten (59) kreeg donderdag een derde

ambtstermijn als topman van Philips. Zo wordt de econoom een
van de langstzittende ceo’s van het bedrijf. Een bedrijf dat hij tot
zíjn bedrijf heeft gemaakt. Portret van een man die ‘geen toerist

wil zijn’. En die je pas op het podium herkent als ceo.
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. Frans van Houten
krijgt een langere ambts-
termijn dan zijn voorgan-
gers.. Het FD ging op zoek
naar ‘de methode-Van
Houten’.. Die bestaat onder
meer uit het telkens her-
halen wat zijn filosofie is.. Een flamboyante aan-
dachtsmagneet, zoals
HansWijers en Paul Pol-
man, is hij beslist niet.. Van Houten is bovenal
zeer doelgericht.

8 november 2018, Amsterdam

Capital Markets
Day

Welkboekheeft afgelopen jaarhet
meeste indrukopFrans vanHouten
gemaakt?De vraag, afkomstig van

een verslaggeefster vanpersbureauBloomberg,
komtonverwacht voorde topmanvanPhilips.

‘Ik krijgwaanzinnig veel boekenopgestuurd’,
zegt VanHouten, alsof hij even tijdwilwinnen
omna tedenken.Dan schiet hemeen titel te
binnen. ‘Gritkan ik iedereenaanbevelen.Dat
boek vanAngelaDuckworth gaat over doorzet-
tingsvermogenen vasthoudendheid. Er zijn veel
mensenmet ideeën,maar er zijnniet zoveel
mensendiehun ideeënookecht uitvoeren. Ze
geven te vroegop.’

VanHoutenkrijgt de vraag voorgelegd inde
coulissen vandeCapitalMarketsDay,waarPhi-
lips zijn toekomstplannenuiteenzet aandefi-
nanciëlewereld. Enkelewekeneerder is bekend
gewordendatVanHoutenopgaat voor eender-
de ambtstermijn.DePhilips-ceo legt zelf direct
het verband tussenGrit en zijn ambitie omnog
eens vier jaar leiding te gevenaanPhilips. ‘Ikwil
niet te snel stoppen.Heel belangrijk is dede ver-
ankering vande verandering.’

Het is typischFrans vanHouten, in ieder geval
voorwat betreft het taalgebruik.DePhilips-top-
manmaakt graag gebruik vanmetaforen, anek-
dotes en taalvondsten zoals ‘de verankering van
de verandering’. Vaakkerendezelfde levenswijs-
heden terug indiverse interviews. Populair zijn
vergelijkingenmet sport. Bijvoorbeeld: ‘Als je als
zeiler ergenswilt komen,moet jeniet indeha-
venblijven liggen.’

Maarwie is Frans vanHoutenecht?Waarom
wil de 59-jarige econoom—hij heeft geen tech-
nischeopleiding—zograag zijn stempel druk-
kenopPhilips?Hoegaat hij tewerk?Enhoe ver
reiken zijn ambities?

Omdit soort vragen te kunnenbeantwoor-
den, volgdehet FDhem indeaanloopnaarde
jaarvergadering vanPhilips, afgelopendon-
derdag inhetHotelOkura inAmsterdam.Daar
stemdendeaandeelhouders inmet eenderde
ambtstermijn tot 2023, dieVanHouten zal
doenuitgroeien tot een vande langstzittende
bestuursvoorzitters vanPhilips inde afgelopen
zestig jaar, langer dan zijndrie voorgangers Jan
Timmer,CorBoonstra enGerardKleisterlee.

DeCapitalMarketsDaybeginnovember in
Philips’ hoofdkantoornaast stationAmster-
damAmstelmaakt ééndingmeteenduidelijk:
er is nogwerk aandewinkel voorVanHouten.
Philipspubliceerde eenmaandeerder teleur-
stellendekwartaalcijfers,waardoorde aande-
lenkoersnaarbeneden is geduikeld.

De topmandoetwathij steedsdoet: herhalen
dathet schipopkoers ligt.Hij staat op eenpo-
diumvoor eenbeeldschermvanwel tienmeter
breed, linkerhand in zijnbroekzak, eenkleine
microfoon voor zijnmond, enbelooft dat Phi-
lips zijnwinstgevendheid gaat verbeteren. En
welmet 1procentpuntper jaar. Philips is nog
niet goedgenoeg, zegt VanHoutennogmaar
eens. ‘Watbetreftwinstgevendheid zittenwenu
indemiddenmoot.’

‘Herhaling is belangrijk’, vertelt hij na afloop.
Het is nodigde aandeelhouders op te voeden, en
ookomdeeigenorganisatie te veranderen. ‘Phi-
lipshadeen radicale cultuuromslagnodig. Een
mentaliteit van elkedagbeter.Daarmoetenwe
niet te snelmee stoppen. Anders zakt hetweer
terug.’

Een van zijnnaastemedewerkers analyseert
het optreden van zijnbaasna afloop: ‘Zeker
staat VanHoutenhier numet veelmeer zelfver-
trouwendan zeven jaar geleden. Toenhadhij
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Cv Frans van Houten

1960 Geboren inEindhoven

1978 Studie economie inRotterdam

1988 Eerste baanbij Philips, bijData Systems

1996 Ceo vanPhilipsConsumentenelektronica

2004 Ceo vanNXP, afgesplitst vanPhilips

2009 Interim-management, ondermeer voor
ING

2011 CeoPhilips

eenbedrijf geërfdmetmensendiehij niet zelf
hadgeselecteerd. Inmiddelsheeft hij Philips op-
nieuwvormgegeven, naar zijn eigen inzicht.Het
is zíjnbedrijf geworden.’

23 januari 2019, Davos

World Economic
Forum

Onopvallend staat Frans vanHouten tus-
sen anderepanelleden indeNederland-
se tent inDavos, voorafgaandaaneen

sessie over duurzaamheid.Het is het jaarlijkse
samenzijn vandebestuurlijke elite inhet Zwit-
sersebergdorp: hetWorldEconomicForum
(WEF).Haast verlegen steekt hij eenhandopals
er eenbekendebinnenkomt.

Niets doet vermoedendathier de topmanvan
een vandebekendsteNederlandsemultinatio-
nals staat. Eenmandienogmaar enkelemaan-
dengeleden sprakmetwereldleiders zoals de
AmerikaansepresidentDonaldTrump,deChi-
nesepartijleiderXi Jinping endeBritsepremier
TheresaMay.

Op zijn initiatiefwerdPhilips in 2012op-
nieuw lid vanhet Forum inDavos. ‘Ikwildede
ondernemingherpositionerenals eenorganisa-
tie die actief betrokken is bij het oplossen vande
grotemaatschappelijke vraagstukken.’ In ruil
voor een stevige jaarlijkse contributiemagPhi-
lipsmeepratenover de ambitieuze agenda van
de club vanKlaus Schwab.

VanHouten voert inde coulissen vanhet
WEFniet het hoogstewoord in eengroepje.Niet
zoals voormaligUnilever-collegaPaul Polman,
die aandacht aantrok als eenmagneet.Haast ti-
mide vraagt hij hoehetmet iemand is. Zonuen
dan verschijnt er een jongensachtige grijns op
zijn gezicht.

Eenmaal ophet podiumverandert VanHou-
ten.Hier staat een ceodie gedrevenpraat over

de stappendiePhilips zet ophet gebied van cir-
culariteit, over de ambitie omapparatuur aan
het einde vanhun levensduur terug tenemen.
VanHouten schroomtookniet eenknuppel
inhet hoenderhok te gooiendoorde inde zaal
zittendeEurocommissaris JyrkiKatainen te
vermanen: ‘Als ubedrijven een zetje indegoede
richtingwilt gevenmet circulariteitmoet ubij
de inkoopniet alleenopprijs sturen.’

Het is iets datVanHouten vaker doet: een
ongemakkelijkewaarheidbenoemen.Bij een
sessie over inclusiviteit, eindnovember 2018
inhetRotterdamseHiltonHotel, zei hij dat het
beprijzen vanCO2—eencontroversieel voorstel
—degroep vanmilieubewustebedrijven enorm
zouhelpen. ‘Het zouhunmarktwaarde tengoe-
dekomen.’

InDavos zettehij in 2017 tijdens eenpublieke
sessieMcKinsey-topmanDominicBartonop
zijnnummer. Bartonhad juist trots verteld over
het vrijwilligerswerk van zijn adviesbedrijf. ‘Dat

“
‘Frans geeft zijn
mening; hij is niet
superdiplomatiek’
Jeroen van der Veer
president-commissaris Philips

a Vervolg van pagina 15

pleetmetpaardenstallen, diehij samenmet zijn
vrouweennieuw levenaanhet bezorgen is.

Hier inAmsterdam-Oost gaatVanHouten
opdekoffiebij bestuursvoorzitterMaurice van
denBosch vanhetOLVG.Het ziekenhuis is goed
voor 300.000patiëntenper jaar en is eenbe-
langrijke afnemer vanMRI- enCT-scanners en
echo-apparatuur vanPhilips.

‘Elkeweek zit ik bij klanten, het geeftme veel
energie’, zegt VanHouten,waarna een levens-
wijsheid volgt diehij vaker gebruikt. ‘Inhet Ja-
pansekaizen-managementnoemenzedit “Go
to the gemba”: ganaar deplaatswaarhet ge-
beurt. Endat is niet indePhilips-toren.’

VandenBoschop zijnbeurtmoet op zoek
naarproductiviteitswinst.Hij heeft temaken
met eengroeiendegroepouderepatiënten,
terwijl het aantalmedewerkers eerder daalt
dan stijgt. ‘Dat vraagt in toenemendemateom
samenwerking, ookmethet bedrijfsleven.Het
raakt aande technologie. Bij Philips zit zoveel
kennis en ervaring. Voor ons zijndeze contacten
belangrijk, omdatwe iedere keer een inschat-
tingmoetenmakenwaarwe investeringen in
willendoen.’

Vanoudsher levert Philipshardware, dedure
apparaten voor indeoperatiekamers enbehan-
delkamersbijvoorbeeld. ‘Maarwegebruiken
bij hetOLVGook steeds vakerbeeldsturingom
zorgvuldiger tewerken. Er is deontwikkeling
vanopereren zonder snijden. Philipsheeftmet
Microsoft bijvoorbeelddeHololensontwik-
keld,waardoor je via steedskleinere openingen
het lichaam inkankomen.Ook indediagnos-
tiek zettenwegrote stappendankzij nieuwe
technologie.

Het gaat niet alleenomtechnologische inno-
vaties’, zegt VanHouten. ‘Neembijvoorbeeld
deminimaal invasieve operatiekamer (waar zo
minmogelijk inhet lichaamwordt gesneden,
red.). Daar innoverenweookdeprocedure.Het
gaat omsneller, beter en zorgvuldiger tewerken.
We strevennaarbetere zorg tegen lagere kos-
ten.Daarmoetenwe voortdurendaanwerken,
gezamenlijk.’

Meer software,meerdata enmeer kunstma-
tige intelligentie inde zorg. VanHouten: ‘Die
zettenwe inombeterediagnoses te kunnenma-
kenenbeter te behandelen.Ombeterenazorg
te kunnen leveren en zorgopafstand te kunnen
bieden.’ VandenBosch: ‘Je hebt grotehoeveel-
hedendatanodig, voorzien vande juiste kennis
ende juiste analyse. Bij ziekenhuizen is die op
beperktere schaal aanwezigdanbij Philips.’

FOTO’S: JASPER JUINENVOORHETFINANCIEELEDAGBLAD

In Hotel Okura, voor de zo belangrijke vergadering van aandeelhouders

Herbenoemd voor vier jaar, met 99,1% van de stemmen

a Vervolg op pagina 19

Nederlandseduurzaamheidstent voor eendi-
ner. Enomtienuurnog eenbila, jargon voor een
tweegesprek.Woensdagochtendomzevenuur
eenpanel over telehealth, daarnanogmeerbila-
teraaltjesmetAmerikaanse ziekenhuisketens,
overlegmethonderd ceo’s over de groteuitda-
gingen vandeze tijd, eengesprekmet zieken-
huisautoriteitenover ‘valuebasedhealth care’
en ’s avondshet Philips-dinermet eengeselec-
teerde groepaanwezigen.

Het themavanhet diner dit jaar is de toegan-
kelijkheid vande zorg. Vier zogeheten ‘fire-star-
ters’ leidendediscussie in. Vandeavondwordt
een verslag gemaakt enopgestuurdnaarde aan-
wezigen. Zelfs een sociale gebeurtenis als eendi-
nermoetbij Frans vanHouteneendoel dienen.

23 april, OLVG-ziekenhuis Amsterdam

‘Go to the gemba’

Frans vanHoutenbezoekt hetOLVG-zie-
kenhuis inAmsterdam-Oost.Het is een
thuiswedstrijd, omdehoekbij het Phi-

lips-hoofdkwartier enookniet ver van zijn eigen
woning aandeAmstel, eenbuitenplaats com-

is heelmooi’, reageerdeVanHouten volgensde
overlevering. ‘Maarbedrijvenhelpenmethet
ontwikkelen vaneenduurzaambedrijfsmodel
zet nogmeer zodenaandedijk.’

Praatprogramma’s zoals Pauwen Jinekmijdt
VanHouten.DePhilips-topmangaat liever naar
Davos,waarhij denktwerkelijk iets te kunnen
bereiken.De jaarlijksebijeenkomsten inhet
bergdorp zijn gedurendedemaandenervoor
minutieus voorbereid. ‘Ikwil hier geen toerist
zijn’, vertelt hij tussen twee sessies in.

Ookhier hanteert hij eenmetafoor, inde
vormvan zijnmotto ‘Plan-Do-Check-Act’.Hij
past het toebij Philips,maar ookbij de twee
Davos-thema’swaarbij hij het voortouwneemt.
DePhilips-topmanmaakt zich sterk voorbetaal-
bare en voor iedereen toegankelijke zorg. En ver-
der is er het platformvoor circulaire economie
Pace. Eénkeer permaandoverlegt hijmetde
teams vanbeideplatformsover doelen en voort-
gang, vandepublicatie vanonderzoeksrappor-
ten tot alliantiesmet anderebedrijven voorhet
recyclen vanapparatuur. ‘HetWorldEconomic
Forummoet geendenktank,maar eendo-tank
zijn’, vertelt hij.

InDavos komenbehalvebeleidsmakers van
het bedrijfslevenookpolitici, wetenschappers
en vertegenwoordigers vannon-gouvernemen-
tele organisaties bijeen. Zooverlegt VanHouten
ookmetngo’s over klinieken voor eerstelijns-
zorg inAfrika, of over het bundelen van vaccina-
tieprogramma’s tegen verschillende ziektes.

‘Eenpaar jaar geleden stonden veel ngo’s
wantrouwend tegenover commerciële bedrij-
ven zoals Philips.Hetwasondenkbaardat de
VerenigdeNaties, deWereldbankenPhilipsde
krachtenbundelenomgezondheidszorguni-
verseel bereikbaar temaken’, zegt VanHouten.
‘Die samenwerkingkomtnuwel vandegrond,
metdankaanhetWEF. Je ontmoet elkaarhier
enkele jaren achtereenenmaakt afsprakenmet
elkaar. Iknoemdat coalitionsof thewilling.’

Hijwerpt eenblik in eengoedgevuldeblauwe
ordner voor zijn agenda. Vanavondnognaarde
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President-commissaris Jeroen van der Veer flankeert Van Houten in het Okura.

a Vervolg van pagina 17

Aanhet einde vanhet gesprekbenadruktVan
Houtenhet belang van toegangkrijgen tot de
‘C-Suite’ van een ziekenhuis.DeC-Suite blijkt
het epicentrumwaar zichdemanagersbevin-
denmet een c inhun functieomschrijving, ofte-
wel de ceo, cfo, cio, cto, en zo verder. ‘Daarhoren
wehoe erwordt gedacht over de toekomst.Het
helpt onsde juiste technologie te ontwikkelen.’

‘Maar ik gaookdewerkvloer op, spreek ermet
deprofessionals.Daar kun je kritiek ongezou-
tenhoren. Enhet gaat omvoorbeeldgedrag, hè,
naar onze eigenmensen toe.Doordit geregeld
zelf te doen zet je demedewerkers indeorgani-
satie aanhetzelfde tedoen.’

1 mei, Den Haag

Jeroen van der Veer

De afspraak is inDenHaag.NietmetVan
Houten,maarmet Jeroen vanderVeer, de
president-commissaris vanPhilips.Die

komt aangefietst naarhet kantoor vanPlatform
BètaTechniekwaarvanhij sinds 2009 voorzitter
is. Eennon-descripte ruimtemet tl-balken en
systeemplafonds. VanderVeer droegVanHou-
ten voorherbenoeming voor. Eenbelangrijke
reden is dat de commissarissenonderde indruk
zijn vanVanHoutens ‘voortdurendedrangom
depotentie vanPhilips te ontsluiten’, zoals het
werdgeformuleerd in eenpersbericht.

Het is eenwat zwaarder proces geweest dan
bij de eersteherbenoeming, zegtVanderVeer.
Maardat hoort bij eenderde termijn.Met zijn
mede-commissarissenheeft hij dePhilips-agen-
da voordekomende jarennog eensdoorgelicht,
net als de ‘bench strength’, oftewel dekracht
vande jongere talenten. Endehoofdpersoon
zelfmoet ookwillen ener energie voorhebben.
‘We zijn relatief vroegmetdit procesbegonnen.
Inhetnajaarhebbenwemeteenduidelijkheid
gegeven.’

VanderVeer vertelt dat hij VanHouten tien
jaar geledengoed leerdekennen toendege-
borenEindhovenaar een interim-klusdeedbij
ING,namelijk het afsplitsen vanNationaleNe-
derlanden, een ervaringdieVanHouten later
nog vanpaskwam, toenhij de televisies ende
lichtdivisie loskoppelde vanPhilips.

DatVanHouten lang voorPhilipshadge-
werkt, net als trouwens zijn vader en zijnbroer,
endaarna jarende leidinghadgehadbij chip-
producentNXP, gold als een voordeel. ‘Hij
kwamvanbuiten én vanbinnen. Eenfijne com-
binatie’,meentVanderVeer. ‘Hij kendePhilips
door endoor,maarhad toch iets andersmee-
gemaakt enhadmet andere aandeelhouders te
makengehad’.

DatVanHoutenonderdruk vandeaandeel-
houders, private-equitybedrijven, voortijdig bij
het toennoodlijdendeNXPhadmoeten vertrek-
ken, vormdegeenbeletsel. ‘Daarmoet je door-
heenkijken.’

Acht tot tienkeer per jaar ziende twee elkaar
bij boardmeetings. AlsVanderVeer omwelke
redendanook indePhilips-toren is, steekt hij
even zijnhoofdomdehoek vanVanHoutens
kantoor. Speelt er iets dat acute aandacht vraagt,
danhebben ze contact viaWhatsapp, e-mail, de
telefoon. ‘Dat gaat het hele jaar door. Al zijn er
ookwekendat erniets gebeurt.’

Eengroot deel vandegesprekkengaat inde
trant van: hoedenk jij erover, hoedenk ik er-
over?VanderVeer: ‘Soms zeg je:wees voorzich-
tig, latenweernog evenovernadenken. Soms
zet je de voet erop: latenwedoorroeien.’ En twee
keer per jaarmaken ze een langewandelingof
gaan ze sameneten. ‘Danpratenwegrondigbij.’

De afsplitsing vande lichtdivisie—hetbesluit
dateert van september 2014—vergdewel twee

Frans van Houten
ceo Philips

hangt er eveneenbeetje spanning.Dan volgt de
uitslag opeengroot projectieschermachterVan
Houten: 99,1% is voor eenherbenoeming.

Endat is eigenlijknietmeerdan logisch. Er
is—endatwasonder zijn voorgangersweleens
anders—rust bij het concern ende strategie is
duidelijk en effectief. VoorVanHoutendus geen
bijnamenzoals ‘OrkaanGilbert’ (JanTimmer)
‘de slager’ (wederomTimmer), of ‘bazooka’ (Cor
Boonstra).

Eerder diemiddagheeft VanHouten in een
toespraakdenoodzaakonderstreept omhet
‘zelfhulpprogramma’ vanPhilips voort te zetten.
Naafloop vande vergadering vanaandeelhou-
ders zegt hij: ‘Wat ikheel bevredigend vind, is
dat ik kanbouwenaaneenondernemingdie
toekomstheeft. Ikhebde intentie te zorgendat
het bedrijf staat als eenhuis.’

VanHouten stelt zelf de vervolgvraag. ‘Hoe
komthet zodat ikdie ambitie heb?’ zegt hij.
‘Nou, ikbennatuurlijk ook eenkind vanPhi-
lips. Indie zindat ikde jaren tachtig, negentig
en tweeduizendhebmeegemaakt.Dertig jaar
waarinnaar richting is gezocht.Nu zittenwe
ophet goedepad.Maar ik vindhetnog vroeg.
Ik zouhetmooi vindenals Philips als bedrijf
en alsmerk zelfstandig kanblijven functione-
ren. Eenbedrijf dat ikmet eengerust hart kan
overdragen.’

Met de afsplitsing vande lichtdivisie, deba-
kermat vanhet bedrijf,maaktehij definitief
een einde aanhet conglomeraat Philips.Want
focussenopéénactiviteit,medische technolo-
gie, levertmeer opdanals een soortWinkel van
Sinkel vanalles tegelijkwillen aanbieden.Het
besluit dateert alweer vanbijna vijf jaar geleden.
Pasnu volgendie anderewesterse conglomera-
ten, Siemens enGeneral Electric, dit pad.Dena-
velstrengmethet verledenkanVanHoutende
komende vier jaar definitief doorknippen.

Wat zijn zijn valkuilen? ‘Ikhoudniet vandat
woord’, zegt de topman,maardanbeantwoordt
hij de vraag toch. ‘Wat ikwil vermijden, is zelfge-
noegzaamheid. Als je acht jaar iets doet, kan een
situatie ontstaanwaarbijmensendenkendat
ik een soort onaantastbarebaasben.Daarom
praat ik over alertheid, over een voortdurende
verbetering endaaromdenk ik regelmatig aan
AndyGrove, die zei: “only theparanoid survive.”’

Het antwoordbevredigt niet helemaal. Van
Houten vertelt in ieder geval nietwat hij be-
schouwt als zijn eigen zwakkere kanten.Mis-
schienhelpt eenklassieke vraag: Als u iets aan
uzelf kon veranderen,wat zoudat dan zijn?

‘Tjonge jonge’, zegt dePhilips-topman.Het
blijft even stil. Dan zegtVanHouten: ‘Als ikmeer
tijdhad, zou ik graagbeter begrijpenwaarde ge-
neeskunde ende technologieheengaan.Maar
dit is eenpersoonlijke vraag. Zo is-ie bedoeld.’

Weer is het even stil.
Dan volgt een tweedepoging tot beantwoor-

den. ‘Ikwil altijdblijvenopenstaan voorde
mening vananderen. Ikweetniet of ik datmoet
verbeteren,maarhet iswel ietswaar ikmezelf
steeds aanmoetherinneren.’

jaar voorbereidingstijd.Hetwashet definitieve
afscheid vanhet oudePhilips en eenondubbel-
zinnige keuze voor gezondheidszorg.Onnoeme-
lijk veel documentengingenover tafel. Depre-
sident-commissarismoest erop toeziendatVan
Houten ende zijnenniet aandewerklast tenon-
der zoudengaan. ‘Ikben zoonbescheidenom
de topteams (dedoorVanHoutenaangestuurde
hoogstemanagers, red.) hiervoor eengoed rap-
portcijfer te geven.’

Is VanHouten indeafgelopen jaren veran-
derd,misschienwat rustiger geworden?Vander
Veerbenadrukt liever de zakendie onveranderd
zijn gebleven. ‘Franskent altijd zijndossiers.
Hij denkt er goedoverna.Hij geeft ookduidelijk
richting.Hijwil tempomaken, houdtniet van
weifelen. Enhet is een taaie.Hij kan verschrik-
kelijk veel aan.’Nog eenpluspunt volgensde
oud-topmanvanShell: ‘Frans geeft zijnmening,
hij is niet superdiplomatiek.’

Een zekere soberheid lijkt VanHoutenook
niet vreemd.Hij kleedt zichweinigmodieus en
het brilmontuurdat hij draagt lijktwel hetzelfde
als dat van tien jaar geleden. VanHoutenhoudt
niet vanpoeha en let scherpopdekosten, zegt
VanderVeer. ‘Het kostenprogrammadathij in-
troduceerdeheeft de vaart er goed ingehouden
enPhilips enormgeholpen.’

Maardendert VanHoutenniet te veel door? Is
hijwel voldoende ‘peoplemanager’ die ruimte
laat aananderen?En reageert hij niet te korzelig
opkritiek?Kortom: zijn er geen zakenwaarde
Philips-ceoopmoetwordenaangesproken?Van
derVeer denkt evenna enbegint dan te lachen:
‘Diehoud ik liever voormezelf.’

9mei, Okura Hotel

Vergadering van
aandeelhouders

Frans vanHouten zit op eenpodium inhet
HotelOkura inAmsterdamenbijt op zijn
onderlip. Voorhemzittenmeerdanhon-

derd aandeelhouders, die stemmenover deher-
benoeming vandePhilips-topman.Natuurlijk is
deuitkomstbij voorbaat al duidelijk,maar toch

“
‘Ik ga in een ziekenhuis ook
dewerkvloer op.Daar kun
jekritiekongezoutenhoren’
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