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‘Het vertaalde zich in

Roger Cohen en JobWoudt
DenHaag

Dedagbegint voorHansSmits omhalf-
vijf. Drie keer perweekgaat hij hardlopen
in zijnwoonplaatsDenHaag. Tweekeer
mathij zichzelf af indefitnesszaal.Daar-
na rijdt hij voor defiles uit,meestal naar
Eindhovenwaarhij als ceo vanbouwgroep
Janssende Jongnogeen jaar actief zal zijn.

Volgend jaarwordt de vertrekkendpre-
sident-commissaris vanKLMzeventig.
Dat dwingt hemna tedenkenover de af-
bouwvan zijn loopbaan, zegt hij in eenuit-
gebreid vraaggesprek inhetHaagseHotel
des Indes,waarhij perfiets arriveert. Als
ambtenaarwashij betrokkenbij deDelta-
werkenen leiddehij de verzelfstandiging
vandePTT.Vervolgenswerktehij als top-
man vanSchiphol, RabobankenHavenbe-
drijf Rotterdam.

Afgelopendonderdagnamhij afscheid
bij KLM.Eennevenfunctie,maarwel een
diehemvande straat hield. In totaal hield
hij vijftien jaar toezicht bij de luchtvaart-
maatschappij.

Smitswil graagbenadrukkenwatKLM
deafgelopen jarenheeft bereikt.Dewinst
ging sterkomhoog, net als deproductivi-
teit endeklanttevredenheid.Datneemt
nietwegdat de laatstemaanden zenuwslo-
pendwaren, langniet altijd aangenaamen
in sommigeopzichten ronduit vervelend.

Vooral de strijd ronddeherbenoeming
vanKLM-topmanPieter Elbers legdede
moeizame relatie tussendeNederlandse
maatschappij enhet Fransemoedercon-
cernpijnlijk bloot.Denieuwe topmanvan
Air France-KLM,deCanadeesBenjamin
Smith, leek vastbeslotendeherbenoeming
vandeNederlander teblokkeren.De raad
van commissarissen vanKLM,onder lei-
ding vanSmits, hadhem juist voorgedra-
gen. Eenunanieme voordracht, dusmet
inbegrip vande vijf Franse commissaris-
senbij KLM.

VWanneerhoordeudatElbersmisschien
nietwerdherbenoemd?
‘Rondde jaarwisselingbleek ineensdat
zijnherbenoeming ter discussiewerd ge-
steld, terwijl de raad van commissarissen
vanKLMhemindecembernogunaniem
had voorgedragen.Het is niet zodat ik een
telefoontje kreegmethet nieuws. Ikheb
wel geleerddatmenzoiets inFrankrijkwat
omfloerster zegt dan inNederland.Het sij-
pelde eenbeetje door.’

VWatwasuw reactie?
‘Wewarenbuitengewoononaangenaam
verrast.Het gingomdeherbenoeming van
demandieKLMtotdehuidigeprestaties
heeft gebracht.Daarmoet je zuinig op zijn.
Wehebbenhelder latenmerken: dit is ge-

woononacceptabel, als je hierin volhardt
roep je eenernstige crisis over je af.Dat
hebbenwe tegenBenSmith enAnne-Ma-
rieCouderc (president-commissaris Air
France-KLM, red.) gezegd. Samenmetde
Nederlandse commissarissenbij Air Fran-
ce-KLM,deondernemingsraad, 25.000
KLM’ers enhet kabinet hebbenweduide-
lijk gemaakt dat het niet ging gebeuren.
Dat signaal is begrepen inParijs. In febru-
ari is deherbenoeming vanElbers alsnog
doorhet bestuur vanAir France-KLMbe-
krachtigd.’

VWaaromgaat het steedsmisbij Air
France-KLM?
‘Bij de overname vanKLMdoorAir Fran-
cehad toenmalig ceo Jean-Cyril Spinetta
twee gouden regels. Eén: leg zo veelmo-
gelijk takenneerbij debeide luchtvaart-
maatschappijen,maarblijfwel streven
naarmaximale synergie. Twee: het gaat
omrespect engelijkwaardigheid.Dat deed
Spinetta fantastisch,waardoor je aanhet
begin vande fusie dit soort strubbelingen
niet had.De laatste vijf jaar is dat groten-
deels verdwenen.DeFransen zijnmeer en
meer vanuitmacht gaandenken. Erwas
geenechtewaardering en respect voor de
KLM-directie.Goede inhoudelijke argu-
menten vanKLMwerden stelselmatig uit-

Hij had tot donderdagde
moeilijkste bijbaan van
Nederland: president-
commissaris vanKLM.
Hans Smits (69) over het
voortdurende geworstelmet
de Fransen. ‘Onze toon is
somsmisschienwat hoekig
geweest,maar datwas nooit
de hoofdoorzaak.’

n Frankrijk altijdweer in jaloezie’

gelegdals anti-groep, terwijl het juist ging
omverantwoorde, zakelijke afwegingen.’

VWaaruit blijkt dat gebrek aan respect?
‘Het is eenalgemeengevoel dat is ontstaan
inde afgelopen jaren, indediscussies over
het beloningsbeleid, over investeringen.
De toonhoe ikbejegendwerd. Je kan iets
op eenopbouwendemanier zeggenof op
eennegatieve of zelfs agressievemanier.
Het altijdmaarweer vertalen in jaloezie,
dat is niet prettig als je een inhoudelijk de-
batmoet voren.Dat geeft ookgeen vertrou-
wen inde top.De ceo’s hoevenniet elke
avondeenbiertje te drinkenmet elkaar,
maar ermoetwel ruimte zijn voordialoog,
voor andere opvattingen. Als ik inde spie-
gel kijk, denk ikdatwe inonze toon soms
misschienwathoekig zijn geweest,maar
het is nooit dehoofdoorzaakgeweest van
het denken inhullie en zullie.’

V Komthetnoggoed tussenElbers en
Smith?
‘Er is veel gebeurd. Er zijnblauweplekken
opgelopen.Nu ishet belangrijk dat de top
gaatwerkenaanherstel vanhet vertrou-
wen, bijvoorbeeldonderbegeleiding van
een coach.DathebbenmijnopvolgerCees
’tHart en ik ookgezegd tegenmevrouw
Couderc.Of dat ookgaat gebeurenweet

ikniet. Ikhebmeerderemalen tegenBen
Smithgezegd: steek jehanduit.Datzelfde
geldt voorElbers.Hij heeft aangegevendat
hij graag éénof tweebelangrijkeprojecten
vandegroepwil trekkenen zelfs eendag
indeweeknaar Parijswil gaan. Elbers is
eenprofessionele ceodie vanuit de inhoud
redeneert en eenbijdragewil leverenaan
degroep.Hijweet als geenanderdat een
goedebandnodig is.Het zal niet aanhem
liggenals hetniet lukt, daarben ik van
overtuigd.’

V Franse enNederlandsemedia speculeren
datElbers binneneen jaarweg is.
‘Natuurlijk is het vervelendals dedagna
zijnherbenoemingalweer verhalendewe-
reld in geholpenwordendatElbers snel
weg is endat zijn opvolger al klaar staat.
Vandie één jaar is nietswaar.’

Hans Smits spreekt geenFrans. ‘Ik ver-
stahetwel’, zegt hij. Zijn voorstel om inhet
negentienkoppen tellende groepsbestuur
voortaanEngels te sprekenwerdwegge-
hoond. Al is dat eigenlijk iets te overdreven
gesteld; deFransenbesteeddener gewoon
geenaandacht aan.

TochneemtSmits inmiddels eenkente-
ringwaar,mededankzij de komst vande
luchtvaartmaatschappijenDeltaAir
Lines enChinaEastern, die sinds 2017

ieder eenbelanghebben van8,3% inAir
France-KLM. Sindsdienbeginnenookde
Fransen inde vergaderingEngels te pra-
ten. Voor Smits staat het symbool voor een
verdere verzakelijkingdie essentieel is
voorhet overleven vanAir France-KLM.

VWanneer is Air France-KLMerweer
bovenop?
‘Laat ikhet zo zeggen: veranderingen in
deorganisatie durenaltijd veel langer dan
jedenkt. Je bentminstens vijf jaar verder.
Het kanalleenals er een zakelijkebenade-

ringkomt. Anders blijft het voortdurend
misgaan.OokBenSmith is ervanover-
tuigddatAir Francebetermoet presteren.
Dit kanniet doorgaan.Natuurlijkniet. Ze
vindenhet zelf ookhoogst vervelenddat
KLMvorig jaar 80%vanhet operationeel
resultaat leverde.Dat kan jenooit leuk vin-
den.’

VWashetwel leuk,met al die ruzies?
‘Ik hebwelmomentengehad van twijfel,
ook inde laatste periode: doe ikhetwel
goed?Het frustreert als je tochgraag een
bandmetde topwil opbouwen, ookop
persoonlijk vlak. Een vertrouwensrelatie
creëren.Dat ismeniet gelukt zoals ikdat
zouwillen.’

VHoekandat?Besteeddeu teweinig tijd
aandinertjes?
‘Ik benmisschien te functioneel en te za-
kelijk, ik redeneer vrij snel vanuit de in-
houdenbenniet zo’n typedat graag socia-
le gelegenhedenopzoekt.Mogelijk dat het
daardoorwatminder kliktmetdeFransen.
Misschienheb ik inderdaadniet genoeg in
restaurants gezeten.Dat is jammer. Toch
heb ik er enormveel plezier aangehad.
Als je zietwaarKLMnustaat: definanciële
prestaties, de tevredenheid vanpassagiers,
dankan jedaar alleenmaar trots op zijn.’

“
‘Er is veel gebeurd. Er
zijnblauweplekken
opgelopen.Numoetde
topgaanwerkenaan
herstel vanhet vertrou-
wen, onderbegeleiding
vaneencoach’

Cv

. 1950 Geboren op
13 maart in Den Haag. Studeerde civiele tech-
niek in Delft en bedrijfs-
kunde in Rotterdam. 1975-1986 Begon zijn
carrière bij Rijkswater-
staat, waar hij onder meer
betrokken was bij de Del-
tawerken. 1986-1988 Bij Econo-
mische Zaken speelde hij
een belangrijke rol in de
privatisering van de PTT. 1989-1992 Secreta-
ris-generaal van het minis-
terie van Verkeer enWa-
terstaat. 1992-1998 President-di-
recteur van Schiphol. 1999-2002 Ceo van Ra-
bobank, waar hij voortij-
dig vertrok na een conflict
met de raad van commis-
sarissen. 2005-2014 Directeur
van het Rotterdamse Ha-
venbedrijf. 2004-2014 Toezicht-
houder bij KLM. 2014-heden Ceo van
Janssen de Jong Groep,
een bouwbedrijf waarin
Smits een belang van 30%
heeft. 2014-2019 Presi-
dent-commissaris van
KLM. Is de tweelingbroer
van Philip Smits, ceo van
groente- en fruithandel
The Greenery

Hans Smits, president
commissaris van KLM,
in de sigarenkamer van
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