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In 10 jaar de wereld rond
2009

2015

Inspelend op de
toenemende vraag
naar Nederlands
management in
het buitenland
wordt International
Managment Search
officieel opgericht.

We worden de
exclusieve Nederlandse
partner van de
International Executive
Search Federation
(IESF).

2010
De eerste
succesvolle
plaatsingen in
het MiddenOosten zijn een
feit.

2016
Vanaf dit jaar mogen
we ons officieel
exclusief Nederlands
partner van het
interim netwerk
Senior Management
Worldwide (SMW)
noemen.

2019
10 jaar International
Management
Search.

2017 en 2018
Jaren vol succesvolle
samenwerkingen met
de internationale
partners – zowel
lokaal management
als Nederlands
management in het
buitenland.

10 jaar internationaal
ondernemen
De beste professional op de juiste positie, carrières verrijken én dromen
realiseren; in “10 jaar International Management Search” staan deze
ervaringen centraal. Nederlandse ondernemingen en professionals kijken
graag over de landsgrenzen heen. Van de Groep & Olsthoorn is voor deze
partijen een actieve partner met een groot internationaal netwerk. Hierdoor
nemen wij als Nederlands Executive Search bureau een unieke positie in
binnen de internationale industrie. En daar zijn we trots op!
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Grenzeloze ambitie
Ambities zijn een belangrijke drijfveer voor succes. Ambities van organisaties
in de vorm van omzet en groei, maar ook persoonlijke ambities van
professionals. Deze ambities met elkaar samenbrengen, zodat ze elkaar
versterken is wat ons vak zo mooi maakt.
Gedreven door onze passie om de juiste persoon op de juist plek te zetten
werven wij directieleden en managers voor Nederlandse én buitenlandse
bedrijven, die specifiek om Nederlandse professionals vragen. Ook
Nederlandse ondernemingen die internationaal actief zijn en belangrijke
posities met lokaal talent willen invullen, bedienen wij graag. International
Executive Search vraagt om een uitstekend netwerk, kennis van andere
culturen en flexibiliteit om in de lokale politiek succesvol te opereren.
Als exclusieve Nederlandse partner van de International Executive Search
Federation (IESF) en van Senior Management Worldwide (SMW) hebben wij
een groot internationaal netwerk waarmee wij voldoen aan de vraag naar
vaste en interimposities in het buitenland. Ook spelen wij hiermee actief in
op de vraag van succesvolle Nederlandse bedrijven die zoeken naar lokale
professionals. Talenten die passen binnen hun bedrijfscultuur, bekend zijn
met de lokale markt én de beste zijn in hun vakgebied.
Inmiddels hebben wij meer dan 10 jaar ervaring op dit gebied. Ervaring
die wij graag met u delen. In deze special komen succesvolle Nederlandse
managers aan het woord, die actief zijn in het buitenland. Ook kijken we naar
het belang van de lokale cultuur en delen wij onze werkwijze alsmede een
aantal ingevulde opdrachten met u.
Wilt u hierover verder met ons in gesprek, dan staan wij graag voor u klaar.
Met vriendelijke groet,
Bert-Jan de Visser
Director International Management
Van de Groep & Olsthoorn
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De wil om een cultuur te
begrijpen staat centraal
Als militair was Revor Vos al op verschillende plekken in de wereld
actief. Toen hij zijn carrière buiten defensie voortzette bleef zijn blik
internationaal gericht. Momenteel is Revor actief in Baden-Baden in ZuidDuitsland als Geschäftsführer (Managing Director) bij de Ebert HERA Esser
Group. Hiervoor was zijn standplaats Jubail in Saoedi-Arabië. Hoewel
deze landen in afstand mijlenver van elkaar liggen, zijn er volgens Revor
toch veel overeenkomsten. In beide gevallen is het de uitdaging om in een
land met een eigen cultuur een groot en divers team aan te sturen. “Het
is voor mij belangrijk dat alle randvoorwaarden perfect geregeld zijn. Dat
heb ik nodig om zoveel mogelijk energie in het leiden van de organisatie te
stoppen.”
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Revor was al vroeg gefascineerd
door andere landen en culturen.
“Toen ik gepolst werd voor de
functie van General Manager van
Anabeeb in Saoedi-Arabië (technisch
onderhoudsbedrijf van installaties in
de olie- en gassector), was ik meteen
geïnteresseerd. Saoedi-Arabië is
een lastig land wat betreft cultuur,
klimaat en veiligheid. Bovendien is
het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de Verenigde Arabische Emiraten,
veel minder “verwesterd” met een
dominante islamitische cultuur.
Dat klinkt voor veel mensen niet
aantrekkelijk, maar ik zoek graag
mijn eigen weg in een cultuur met
andere sociale verhoudingen.
Daarom koos ik niet voor het
traditionele expat-leven. Ik vond
het belangrijk om zoveel mogelijk
te integreren met de Saoedische
familie voor wie ik werkte en me zo
aan te passen aan mijn werk- en
woonomgeving.”
Een positieve dynamiek
Als General Manager gaf Revor
op piekmomenten leiding aan een
bedrijf met meer dan 6.000 mensen
uit alle hoeken van de wereld, maar
vooral uit Azië. “Als leidinggevende
is het de uitdaging om zo’n machine
met verschillende nationaliteiten
en culturen draaiende te houden.
Dat dient te gebeuren onder
werkomstandigheden die compleet
anders zijn dan in Nederland. Bij
ons zijn de sociale verschillen niet
zo groot. Het verschil tussen een
monteur en een directeur is in
Nederland overzichtelijk. In SaoediArabië ligt dat anders. Medewerkers
wonen intern in zogenaamde
compounds. Het is absoluut niet
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gebruikelijk dat een directeur zich
laat zien in de compounds van de
medewerkers waar ze 11 maanden
aan een stuk wonen, vaak op kamers
met minimaal 8 bedden. Toch ging
ik er bewust heen. Ik wil namelijk
iedereen binnen de organisatie
aandacht geven. En achteraf heb
ik daar mijn mooiste herinneringen
aan.”
Toen hij regelmatig in de compounds
kwam, probeerde Revor samen
met de medewerkers de faciliteiten
en hygiëne te verbeteren. “Om
goed te presteren is het ook
belangrijk dat mensen kunnen
ontspannen. Daarom heb ik
ook gezorgd dat er eenvoudige
sportfaciliteiten kwamen. We
hebben sportdagen georganiseerd
en werknemerscomités aangesteld
die bijvoorbeeld keken naar de
kwaliteit van het eten. Door mijn
betrokkenheid droeg ik bij aan een
positieve dynamiek en ontstond
er commitment binnen het
team. Verder zorgde het ook voor
waardevolle contacten met mensen
die ik nu nog regelmatig spreek.”

“In het algemeen kun je
zeggen dat Nederlanders
vaak de kennis, kunde en
ervaring combineren met
voldoende discipline en
structuur”

De cultuur aanvoelen
In het verleden kwam het hoger
management van bedrijven zoals
Anabeeb bijna per definitie uit
het Westen. “Het Nederlandse
familiebedrijf Mourik heeft een
deelneming in het bedrijf. In het
begin werden sleutelposities
binnen het management vooral
door Nederlanders en andere
westerlingen ingevuld. Op die manier
probeerden aandeelhouders grip
op de organisatie en projecten
te houden. In het algemeen kun
je zeggen dat Nederlanders vaak
de kennis, kunde en ervaring
combineren met voldoende
discipline en structuur. In mijn ogen
is het echter wel zaak om de balans
te bewaken en de geldende cultuur
aan te voelen. Daarom hebben
we het managementteam bewust
diverser gemaakt door bijvoorbeeld
ook Arabieren en Indiërs meer
verantwoordelijkheden te geven.
Hetgeen ook noodzakelijk was als
je kijkt naar de veranderingen die
plaatsvinden in Saoedi-Arabië. Denk
bijvoorbeeld aan vrouwen die mogen
gaan autorijden, maar dat is slechts
het topje van de ijsberg van alle
veranderingen die op dit moment
plaats vinden in Saoedi-Arabië.”
Sociale betrokkenheid
Om specifieke managementposities
binnen Anabeeb in te vullen, werkte
Revor regelmatig samen met Van de
Groep & Olsthoorn. “Van de Groep
& Olsthoorn heeft een duidelijke
focus en een goed trackrecord. Zij
begrijpen hoe belangrijk het is om
naast de inhoudelijke kwalificaties
ook aandacht te geven aan het land
en de cultuur. Het Midden-Oosten

lijkt in aanvang heel aantrekkelijk. De
hoge salarissen zijn een belangrijke
trigger. Het is echter goed om te
beseffen waar je terecht komt.
Die bijzondere omstandigheden
moeten een integraal onderdeel
van het selectieproces zijn, zowel
voor de kandidaat als voor de
achterban. Het is cruciaal om in te
schatten of iemand de cultuur wil
begrijpen en beseft wat de impact
daarvan op je functioneren en
leven is. Naast technische kennis
en managementervaring vereist
dat sociale betrokkenheid. Voor
succesvol functioneren in het
buitenland staat de wil om een
cultuur te begrijpen centraal.”
Draagvlak opbouwen
Het eerste jaar bij Anabeeb verliep
goed onder leiding van Revor. In
het tweede jaar zakte de markt
echter in en werd het noodzakelijk
om de organisatie aan te passen.
“Dat betekent snijden in de kosten
en mensen ontslaan. Dat is nooit
prettig. In dit proces was het heel
nuttig dat ik draagvlak binnen de
organisatie had opgebouwd. Zeker
in het Midden-Oosten waar klanten
zich niet alleen gedragen als prinsen,
maar het vaak ook zijn, loopt de druk
soms op. Dan moet je continu jezelf
aanpassen en op de toppen van je
kunnen presteren. Dat geldt voor het
bedrijf en voor de leidinggevenden.
Ik gedij wel in zo’n situatie. Het
is op een bepaalde manier zelfs
verslavend. Het klinkt misschien gek,
maar ik mis dat nu nog steeds.”
Een vergelijkbare setting
Revor had een fantastische en
intensieve tijd in Saoedi-Arabië,

Op weg naar

Van de Groep & Olsthoorn
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die helaas, naar zijn mening,
door externe invloeden eindigde.
Met nieuwe wetgeving geeft de
Saoedische regering de voorkeur aan
lokaal management. Als Saoedisch
bedrijf moet Anabeeb zich hier ook
aanpassen. Gelukkig kon Revor
direct overstappen naar een nieuwe
uitdaging in Duitsland. “Ondanks de
afstand is de setting nu grotendeels
hetzelfde. De Ebert HERA Esser
Group is ook een familiebedrijf
en actief in dezelfde markt als
Anabeeb, alleen dan voornamelijk
in de Duitssprekende wereld en een
klein beetje in de Benelux. Het team
dat ik leid kent veel verschillende
nationaliteiten. Bovendien is een
Nederlandse manager bij een Duits
familiebedrijf eerder uitzondering
dan regel. Dus de omgeving is in
ieder geval weer uitdagend.”
De klus klaren
Hoewel de situatie per land,
bedrijf en persoon verschilt,
zijn Nederlanders volgens
Revor nog steeds zeer geschikt
voor managementfuncties bij
internationale bedrijven of projecten.
“Dat heeft volgens mij met onze
cultuur te maken. Voorheen waren
we koopman en dominee. Maar de
dominee verdwijnt langzaam naar
de achtergrond. Het belerende is
verdwenen.

De focus ligt bij het klaren van een
klus en de bereidheid om daar ook
verantwoordelijkheid voor te nemen
en de noodzakelijke besluiten te
willen nemen. Daar hoort bij dat je
de sociale of culturele situatie moet
accepteren en zo nodig benutten.
Tegelijkertijd kun je natuurlijk wel je
eigen aandachtspunten kiezen om
veranderingen in gang te zetten.”
Op avontuur
Revor verwacht dat Nederlanders
interessante managers voor
internationale organisaties
blijven. “Ik zie om me heen wel dat
de traditionele invulling van de
expat-rol verdwijnt. Steeds meer
millennials kiezen er niet meer voor
om afgeschermd in een compound
te gaan wonen. Ze willen als local in
het buitenland werken, wonen en de
cultuur opsnuiven. Ze pakken hun
koffers en gaan op avontuur. Zo deed
ik het ook. Wat dat betreft is er weinig
veranderd.”

“De focus ligt bij het klaren van een
klus en de bereidheid om daar ook
verantwoordelijkheid voor te nemen en de
noodzakelijke besluiten te willen nemen.”
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De perfecte invulling van
internationale vacatures
Start van de
procedure:
op zoek naar
de perfecte
kandidaat

• Eventueel in samenwerking

met het IESF of SMW.

• We voeren kritische en

Uitgebreide
intake bij de
opdrachtgever
Definitieve keuze
van kandidaat en
opdrachtgever

We gaan zelf
altijd langs op
locatie.

Alle partijen
akkoord?

eerlijke gesprekken.

• We geven advies aan alle

partijen.

Van de Groep &
Olsthoorn
rond de procedure
af

Van de Groep &
Olsthoorn adviseert
en ondersteunt.
Waarbij wij ons
netwerk van
specialisten
inschakelen.

Terwijl de
contracten worden
getekend begint
de preboarding

Goed voorbereid
begint de
daadwerkelijke reis
Bij
terugkomst
in Nederland
evalueren we
en koppelen
terug

Bij aankomst
begint de
onboarding
Van de Groep &
Olsthoorn blijft
in contact zolang
als nodig is.
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De focus verschuift van
nationaliteit naar kwaliteit
Na een loopbaan van 41 jaar bij het Nederlandse familiebedrijf Van Oord
staat Joep Athmer aan de vooravond van zijn pensioen. Tijdens zijn
carrière was hij in totaal 22 jaar in het buitenland gestationeerd. In diverse
leidinggevende functies was hij onder andere actief in het Verenigd
Koninkrijk, Saoedi-Arabië, Siberië en op de Noordpool. Overal ter wereld
kwam hij Nederlanders in managementfuncties tegen. Een goed moment
om hem als ervaringsdeskundige te vragen of die internationale positie
van landgenoten de laatste jaren is veranderd en hoe Van Oord hiermee
omgaat.
Na een start als Research Engineer
groeide Athmer snel door naar de
functie van Projectleider bij Van
Oord. “Toen ik startte was er een
duidelijke tweedeling tussen de
Projectleiders en de mensen die het
werk op de schepen en projecten
uitvoerden. De eersten waren vooral
Nederlanders terwijl de anderen een
bont gezelschap vormden. Vandaag
de dag is die verdeling veranderd.
De laatste jaren zien we een grote
instroom van mensen uit OostEuropa en India in senior rollen.”
Joep ziet verschillende redenen
voor die verschuiving. “Deze groep is
hooggeschoold en zeer gemotiveerd.

Aan de andere kant blijft het aanbod
van de Nederlandse hbo’s en
universiteiten achter bij de vraag van
het bedrijfsleven.”
Toptalent klaarstomen
Om verzekerd te zijn van voldoende
gekwalificeerde medewerkers zoekt
Van Oord bewust de samenwerking
met opleidingsinstituten zoals
hbo’s of technische universiteiten.
Daarnaast heeft het bedrijf een
uitgebreid traineeprogramma
waarmee het jaarlijks toptalenten
uit de hele wereld klaarstoomt
voor leidinggevende functies. “Ons
uitgangspunt is dat onze mensen

“Nederlanders zijn goed in managen en
organiseren, zonder dat we altijd heel
nadrukkelijk de baas spelen”

over de gehele wereld moeten
kunnen werken. Ze mogen dan
ook uit de gehele wereld komen.
Een andere bron van werving zijn
de lokale mensen die zich tijdens
projecten onderscheiden. Die
proberen we aan ons te binden.”
Champions League spelen
Als familiebedrijf (80 procent van
de aandelen is nog in bezit van de
familie) denkt Van Oord altijd aan
de volgende generatie. “Om de
continuïteit te waarborgen willen
en moeten we in de Champions
League van de maritieme wereld
blijven spelen en dat speelveld
is internationaal. Onze mensen
vervullen daarin een sleutelrol. Daar
besteden we veel aandacht aan.
Naast goede arbeidsvoorwaarden
investeren we in opleiding en
ontwikkeling. De huidige generatie
is slim genoeg, het is vooral de
kunst om ze goed te coachen en
te sturen.” Van Oord heeft als
uitgangspunt dat mensen het naar
hun zin hebben, want dan presteren
ze ook beter. “Die aandacht voor de
menselijke waarden was iets wat
me direct opviel en waarom ik 41
jaar geleden de overstap naar Van
Oord maakte. Het feit dat mijn zoon
momenteel voor Van Oord in Dubai
werkt, onderstreept dat deze aanpak
jongere generaties nog steeds
aanspreekt.”

Van nationaliteit naar kwaliteit
Bij de grote Van Oord-projecten was
de leiding voorheen vaak in handen
van een Nederlander. Volgens Joep
verschuift de focus van nationaliteit
naar kwaliteit. “We kijken heel
bewust naar wat onze klanten,
en in het verlengde daarvan onze
projecten, nu en in de toekomst
nodig hebben. Welke competenties
zijn over vijf jaar relevant? Het blijft
in ieder geval noodzakelijk om je in je
klant te verdiepen, met respect voor
de cultuur en achtergrond.
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Dat geldt ook voor de samenwerking
met partners en onderaannemers.
Het is belangrijk om op de hoogte
te zijn van onderlinge verhoudingen
en gewoonten. Dat vergemakkelijkt
de samenwerking. Verder is het
essentieel om goed te weten wat
de klant echt nodig heeft. Door mee
te denken vanuit onze expertise
en ervaring kunnen we onze
meerwaarde vergroten en al vroeg
invloed uitoefenen op een goed
resultaat.”
Verbindende rol
Hoewel een verbindende rol
belangrijk is, benadrukt Athmer
wel dat het van belang is om je als
leider op te stellen. “In Nederland
zijn we van origine niet zo gevoelig
voor status en gezag. In het
buitenland ligt dat echt anders. Als
een medewerker mij bijvoorbeeld
in Korea of Japan aanvult of
tegenspreekt, geldt dat als teken van
zwakte. Dat moet je weten en vooraf
bespreken. Doorslaan in aanpassen
is ook weer niet de bedoeling. Het is
zaak om steeds de balans te zoeken
tussen optimaal functioneren om
je taken goed uit te voeren, en toch
gewoon Nederlander te blijven. Tot
slot vind ik dat je nooit moet vergeten
dat je te gast bent.”
Kennis en ervaring uitdragen
Nederlanders hebben in de
maritieme wereld een zeer goede
naam. “Vanwege onze kennis en
ervaring zien anderen ons als goeroe
en dat mogen we wat mij betreft
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zeker uitdragen. Daarbij komt dat we
goed zijn in managen en organiseren,
zonder dat we altijd heel
nadrukkelijk de baas spelen. We zijn
goed in staat om het cement tussen
de verschillende stakeholders
van een project te zijn. Bovendien
draaien we niet om de hete brij heen.
Soms loopt een project anders dan
verwacht. Dan moet je niet bang
zijn om dat met je opdrachtgever
te delen. Zo lang je maar wel een
andere oplossing biedt. Want je moet
altijd leveren wat je belooft.”
Verrijking
Van Oord blijft op alle gebieden
vooruitkijken. “We hebben geen
glazen bol, maar anticiperen continu
op nieuwe ontwikkelingen. Het doel
is om ze niet alleen te omarmen,
maar vooral proberen ze voor te
zijn. In mijn contacten met Van de
Groep & Olsthoorn heb ik gemerkt
dat zij dat ook doen. Ze houden
voeling met hun relaties om steeds
te peilen wat ze nodig hebben.” Dat
is voor Van Oord niet anders. “Om
ons bestaansrecht te behouden
en te versterken, investeren we
continu in nieuw materieel, ICT en
in de beste mensen. Door talenten
optimaal te begeleiden, kunnen we
onze positie op termijn behouden. En
dat deze mensen dan ook nog op een
internationaal podium werken, is in
mijn ogen een absolute verrijking.”

Afgeronde
opdrachten
Europa, het Midden-Oosten, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië zijn
regio’s waar wij actief zijn. Elk continent en ieder land vraagt om een eigen
aanpak en benadering. Met behulp van ons sterke netwerk hebben we de
afgelopen 10 jaar veel mooie opdrachten met succes ingevuld. Wij delen
graag een selectie met u.
Area Manager
Business Acquisition Manager
Business Development Manager
Business Unit Manager
Business Unit Manager
Business Unit Manager
Department Manager
Director Sales & Marketing
Director Technology
Engineering Director
Finance Director
General Manager
Interim Plant Manager
Interim Site Manager
Manager Procurement
Managing Director
Managing Director
Managing Director
Operations Manager
Operations Manager
Plant Manager
Sales Director
Supply Chain Manager
VP Marketing & Sales

Verenigde Arabische Emiraten
Frankrijk
Verenigde Staten
Australië
Qatar
Rusland
Saoedi-Arabië
Duitsland
Duitsland
China
Thailand
India
Turkije
Qatar
China
België
Roemenië
Tsjechië
België
China
Tsjechië
Zuid-Amerika
Duitsland
Singapore
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Elke cultuur vraagt een
eigen aanvliegroute
Direct na zijn studie Economie richtte Jacques Smits zijn blik op het
buitenland. Hij startte zijn carrière bij Shell en trok als trainee de wijde
wereld in. Inmiddels werkt en woont hij alweer ruim vijf jaar in
Bangkok, Thailand, als Group Finance Director bij CR Asia. “Ik vind het
enorm boeiend om te functioneren in een andere wereld dan we gewend
zijn in Nederland. Elk land heeft zijn eigen cultuur en gewoontes. Het
is mijn uitdaging om me als leidinggevende aan mijn gastcultuur aan te
passen en tegelijkertijd wel mijn eigen karakter behouden. Dat leidt tot de
beste resultaten.”
Shell bood Smits een perfecte
start. ”Deze oliemaatschappij is
bij uitstek een organisatie met
een internationaal karakter.
Voor Shell zat ik onder andere in
Papoea-Nieuw-Guinea. Ook bij
latere werkgevers heb ik projecten
in Nederland afgewisseld met
internationale opdrachten. Zo zat
ik voor Ten Cate bijvoorbeeld vier
jaar in Griekenland.” Na diverse
functies in vaste dienst koos hij in
2008 voor een bestaan als Interim
Manager in Nederland. Dit bleek
geen goede match. “De binding met
de organisaties die ik adviseerde,
was beperkt. Bovendien is het
lastig om vanuit een interim-rol
aan langetermijndoelen te werken.
Daarom ging ik weer om me heen
kijken naar een vaste functie, bij
voorkeur in het buitenland.”
Duidelijke groeiplannen
Een vacature voor de rol van Group

Finance Director bij CR Asia, een
zusterbedrijf van het Nederlandse
Mourik, kwam voor Smits op het
juiste moment. Zowel de organisatie
als het werkterrein spraken hem
vrijwel meteen aan. “CR Asia is een
ambitieuze serviceprovider die
onderhoudsservices voor de olie-,
gas-, raffinage-, petrochemische en
andere zware industrieën levert. Ze
hadden duidelijke groeiplannen en
al een goede basis om op voort te
bouwen.”

“Nederland houdt op bij Maastricht.
Het heeft geen zin om je land mee de
wereld over te slepen.”
Hoewel het voor Smits inhoudelijk
een mooie uitdaging was om het
groeiproces financieel te sturen en
te begeleiden, is een vertrek naar
het buitenland geen beslissing die
je zomaar neemt. “In gesprekken
met Bert-Jan de Visser van Van de
Groep & Olsthoorn kreeg ik een goed
beeld van het bedrijf en de omgeving
waarin ik zou gaan werken. Aan de
zakelijke kant van mijn overstap
vervulde hij een spilfunctie tussen
mij en CR Asia. Mede door zijn
betrokken begeleiding verliep alles
zeer soepel en professioneel.” Een
verhuizing naar Bangkok waarbij de
kinderen van 18 en 20 achterbleven
voor studie in Nederland, heeft ook
op andere vlakken impact. “Het was
prettig om met iemand te sparren
die ook die kant van de zaak begrijpt
en weet wat er op je afkomt en
georganiseerd moet worden. Dat is
een goede basis voor een overstap
die op meerdere vlakken spannend
is.”
Juiste aanvliegroute
Eenmaal in Azië kwam Smits in een
andere wereld terecht. Zuidoost-Azië
is net als Europa een hele diverse
regio. Als buitenlandse manager is
het cruciaal om daar rekening mee
te houden. “De ‘Europeaan’ bestaat

niet en dat geldt evengoed voor de
‘Aziaat’. Wij hebben vestigingen in
Singapore, Bangkok, Maleisië en
India. Om projecten goed van de
grond te krijgen en succesvol te
managen, is het nodig om in elk van
die landen voldoende sensitief te zijn
voor de cultuur. Het is de kunst om
steeds weer de juiste aanvliegroute
te kiezen.”
Anders is niet raar
Naast sensitiviteit is
nieuwsgierigheid een andere
eigenschap die een expat volgens
Smits moet bezitten om prettig in
het buitenland te kunnen werken en
leven. “Belangstelling voor het land
of de regio waar je gaat werken en
een open mind zijn onmisbaar. Als
iets anders is dan in Nederland is
het niet per definitie raar. Het heeft
geen zin om dingen continu met
Nederland te vergelijken. Het gaat
er nu eenmaal anders aan toe in het
buitenland. Probeer je in een andere
cultuur te verdiepen. Nederland
houdt op bij Maastricht. Het heeft
geen zin om je land mee de wereld
over te slepen.”
Deel van het team
De verschillen tussen culturen in
Azië heeft Smits concreet ervaren.
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“Als leidinggevende moet je je plek
en gezag in de Thaise cultuur echt
verdienen. Daarbij is je houding en
stijl van leidinggeven zeer bepalend.
Natuurlijk moet je je vak beheersen
maar tegelijkertijd is het belangrijk
om onderdeel van het team te zijn.
Over het algemeen houden Thai van
duidelijkheid. Ze willen weten waar
ze aan toe zijn. Maar het is ook een
trots volk dat op zijn kennis en kunde
beoordeeld wil worden. Daarom moet
je goed weten wat de kwaliteiten van
de mensen in je team zijn.”
Smits ziet het als zijn taak om te
zorgen dat iedereen zijn talenten
optimaal kan benutten. “Daaraan
heb ik zeker in het begin veel tijd
besteed. Als je dat respect toont,
ben je verzekerd van een maximaal
gemotiveerd team.” Wanneer Smits
in India aan projecten werkt, vraagt
dat weer een andere aanpak.
“Duidelijkheid en heldere instructies
zijn daar noodzakelijk om met je
team concrete doelen te bereiken.
Het Nederlandse poldermodel,
waarin we zoeken naar een breed
gedragen compromis, wordt in India
als zwakte van de leider gezien.”
Transparante bedrijfsvoering
Lange tijd kozen internationale
bedrijven in Azië min of meer
standaard voor buitenlands
management. “Dat had volgens mij
oorspronkelijk vooral praktische
redenen. Veel machines en
apparatuur waar we mee werken
zijn in Europa of de VS ontwikkeld,

daar zit ook veel van de kennis en
ervaring. Internationaal opererende
bedrijven zoals Shell vinden het
daarom efficiënt om deze ervaring
op sleutelposities in te zetten.”
Vanuit financieel perspectief,
Smits’ vakgebied, ziet hij nog een
andere reden. “In het verleden lag
de focus van bedrijven in ZuidoostAzië primair bij het genereren
van cash. Dat is natuurlijk ook
belangrijk. Tegelijkertijd schuurde
het kortetermijnperspectief
dat hier vaak aan gekoppeld is
met de strategie van westerse
aandeelhouders in onze sector. Dit
zijn vaak familiebedrijven, zoals
Mourik, die continuïteit op de lange
termijn centraal stellen.”
Een boeiende thuisbasis
De afgelopen jaren ziet Smits de
verschillen tussen het Westen en
Azië steeds kleiner worden. “Ook
in Azië zijn nu zeker voldoende
goed opgeleide professionals met
internationale ervaring. Dat zie ik ook
terug in mijn eigen teams en daar
bied ik ook graag ruimte voor. Op die
manier presteren we allemaal beter.”
Smits is naar eigen zeggen aardig
ingeburgerd in Thailand. “Bangkok is
nog steeds een boeiende thuisbasis.
Ook zakelijk is de uitdaging nog
groot. CR Asia is de laatste vijf
jaar sterk gegroeid. Het bedrijf is
inmiddels twee keer zo groot en de
rek is er zeker nog niet uit. Ik vind
het nog steeds heel gaaf om hier met
mijn teams uit de diverse landen
direct aan bij te dragen.”
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www.vandegroep.nl
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