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Zij wil een multinational
duurzamer maken
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‘M

ijn grootste
drijfveer is
veranderingen te creëren
binnen instituties, om zo
de wereld te verbeteren. Het liefst zo
dat mensen zich betrokken voelen
en daardoor zelf willen bijdragen.
Pas als de politiek en grote bedrijven
veranderingen omarmen kunnen
die blijvend zijn. Het is hoog tijd
voor een andere economie: een van
de vooruitgang. Niet winst maar
waarde moet centraal staan.’
‘Om instituties te kunnen veranderen moet je ze begrijpen. Daarom
heb ik eerst in de politiek gewerkt en
daarna de stap naar het bedrijfsleven gemaakt. Het is aan het bedrijfsleven om de wereld te verbeteren. De
toekomst draait om duurzaamheid,
zowel op maatschappelijk als ecologisch vlak. Een duidelijke doelstelling is nodig om relevant te blijven,
voor medewerkers en consumenten,
of kiezers in het geval van politieke
partijen.’
‘Ik denk dat één iemand een verschil kan maken en heel veel mensen
samen een groter verschil. Als director corporate affairs probeer ik de
reputatie van Heineken niet alleen te
beschermen, maar ook te verbeteren. Ik kijk naar hoe we onze erfenis
kunnen inzetten voor een beter
Nederland. De kracht van Heineken
zit in het faciliteren van bijzondere
gesprekken en ontmoetingen tussen
mensen, en die kunnen een enorm
geluksgevoel ontketenen. Toch
voelen mensen altijd barrières om
met onbekenden in gesprek te gaan,
ze zijn bang afgewezen te worden. We
hebben nu gesprekken met gedragspsychologen over hoe we ontmoetin-
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Is nu director
corporate affairs
bij Heineken,
werkte eerder
in Singapore en
Myanmar voor
de brouwer en
was kandidaatlijsttrekker
van de PvdA in
Europa.
Krijgt advies van
Frank Heemskerk, voormalig
staatssecretaris
Economische
Zaken.
Bewondert vrouwen als Femke
Halsema, Oprah
Winfrey en
Hillary Clinton,
vanwege hun
eloquentie en
doorzettingsvermogen.
Noemt het veel
ingewikkelder
om na te denken
over oplossingen
dan over problemen. ‘Problemen
zijn zwart-wit,
oplossingen grijs.
Daarom is het
makkelijker om
in problemen te
denken, maar
daar los je niets
mee op.’
Zou willen
emigreren naar
Latijns-Amerika
of Afrika, want
‘De muziek van
het leven wordt
daar het hardst
en uitbundigst
gespeeld’.

gen kunnen stimuleren. Zo willen
we bierviltjes met bijzondere vragen
gaan maken. Ook is het belangrijk
dat Heineken zo klimaatneutraal
mogelijk opereert. Een van onze
doelen is dan ook om het jaarlijkse
vervoer van 45.000 containers van de
brouwerij in Zoeterwoude naar de
haven van Rotterdam klimaatneutraal te gaan doen. We zetten nu ook
een diesel-elektrisch schip in. Dat
vermindert de uitstoot.’

Echt luisteren

‘Wat het belangrijkste advies is dat
ik ooit heb gekregen? Dat gelijk
hebben iets anders is dan gelijk
krijgen. Om gelijk te krijgen moet
je investeren. Je moet je verdiepen
in de ander, in de organisatie,
hoe die werkt, de cultuur van die
organisatie. Toen ik bij Heineken begon, was ik nog gewend te
opereren zoals ik dat in de politiek
deed. Ik joeg met mijn idealisme
iedereen op de kast en was totaal
niet effectief in mijn pogingen mijn
doelstellingen te behalen.’
‘Die houding heb ik inmiddels
veranderd. In mijn drie jaar in Azië
heb ik geleerd wat écht luisteren is
en hoe belangrijk het is je collega’s
te leren kennen. In Nederland zeg
je wat je denkt, kom je in vergaderingen snel tot de kern. Dat is altijd
mijn houding geweest op de werkvloer. Maar mijn directe manier
van werken bleek in Myanmar niet
gepast. Daar ging het om situaties
creëren waarin mensen durven te
praten en om vertrouwen scheppen.
Soms kwamen mensen pas los na
tien keer met ze te lunchen. Ik ben
naar meer dan dertig bruiloften van
medewerkers gegaan.’ ❑
— Liza Jansen

