LEVENSLESSEN

‘Mijn emoties bleken toch geen teken van zwakte’
Na een reorganisatie ontdekt Mark Pieter de Boer van ING de kracht van ‘zachte’ eigenschappen

Frits Conijn
Amsterdam

‘D

it is de laatste keer dat
ik huil.’ Mark Pieter
de Boer is vijftien en
ontroostbaar als zijn
moeder aan kanker
overlijdt. Hij neemt
zich heilig voor nooit meer zoveel verdriet toe te laten. Niets mag hem raken,
en lange tijd toont hij zijn zielenroerselen alleen aan een kleine groep intimi.
Na zijn studie financiële economie kiest
het huidige hoofd van de afdeling verkoop bij ING Financial Markets voor een
carrière in de bancaire wereld. Daar kan
het verstand in de hoogste versnelling,
daar gelden wiskundige formules. En die
geven veiligheid.
Dit voornemen houdt twintig jaar
stand, dan gaat het roer om. Tegenwoordig staat de 41-jarige De Boer juist bekend als een voorvechter van intimiteit,
als een pleitbezorger van het gebruik van
emotionele intelligentie. ‘Wij leren onze
medewerkers zich bewust te worden van
hun eigen gevoelens en van die van de
klanten, niet alleen hun eigen belangen
na te streven en mee te denken over de
beste manier om bijvoorbeeld een valutarisico af te dekken.’ Boven het bureau
van De Boer hangt een bordje met de gekalligrafeerde tekst: ‘There is a power in
being kind that doesn’t make you soft.’
Na zijn studie begint De Boer als analist bij Kempen & Co en in 2004 stapt hij
over naar ABN Amro, eerst als analist,
later als hoofd van de afdeling research
en vervolgens als hoofd van de aandelenhandel. In 2011 krijgt hij een vergelijkbare functie bij ING. ‘Mijn carrière ging
voorspoedig’, zegt De Boer. ‘Ik reisde de
wereld rond en vermaakte mij uitstekend. Maar ondertussen hield ik weinig
rekening met de gevoelens van anderen
en had ik soms last van migraine.’
Deuk in pantser
De reorganisatie die De Boer in 2011
moet leiden, slaat een eerste deuk in zijn
pantser. Onder invloed van de kredietcrisis besluit ING zich met de aandelenhandel voortaan te concentreren op de
Benelux, wereldwijd twaalf locaties te
sluiten en 225 medewerkers te ontslaan.
‘Het was een emotioneel proces dat ik
voor zover mogelijk tot een goed einde
heb gebracht. Ik kreeg voldoende bevestiging, maar aan het einde van de rit
realiseerde ik mij dat niemand mij had
gevraagd hoe het eigenlijk met mij ging.
Die belangstelling miste ik. Kennelijk
zijn de immateriële aspecten van mijn
werk belangrijker dan de financiële vergoedingen.’
‘Toen mijn moeder wist dat ze ging
sterven’, vervolgt De Boer, ‘schreef zij
twee boeken: een voor mijn zus en een
voor mij. Dat begon ik nu met andere
ogen te lezen. “Je hebt alle kwaliteiten in
je om je als een plezierig mens een goede
plaats in de maatschappij te verwerven”,
aldus mijn moeder. Na alle turbulentie
wist ik dat mij dat niet zou lukken als ik
mijn emoties bleef onderdrukken.’

Mark Pieter de Boer: ‘Onze
beroepsgroep heeft zich te
lang laten sturen door een
“let’s win”-mentaliteit.’
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Maar dit inzicht kwam te laat om de
scheiding van zijn vrouw, tevens de moeder van hun twee zoontjes, te voorkomen. ‘Mijn ex-vrouw was emotioneel veel
volwassener dan ik. Het deed pijn, maar
gelukkig is de rust weergekeerd.’
Zijn relatie was niet te redden, maar
op zijn werk kon De Boer wel uit de voeten met zijn nieuwe visie. ‘De financiële
crisis is voor een groot deel te wijten
aan een gebrek aan vertrouwen’, zegt
hij. ‘Bankiers hadden wel eens last van
eigendunk en waren te veel gericht
op zichzelf. Onze beroepsgroep heeft
zich te lang laten sturen door een “let’s
win”-mentaliteit, te lang wilden wij vooral slimmer zijn dan onze concurrenten
en zo veel mogelijk verdienen.’
Meer alfa dan bèta
Tegenwoordig legt De Boer de nadruk op
de ontwikkeling van ‘zachte’ eigenschappen bij zijn 350 medewerkers. ‘Eigenlijk
gaat het om de introductie van emotionele intelligentie in een omgeving die
werd gedreven door het verstand. Daar
ligt ook mijn toegevoegde waarde. De
meeste mensen die hier werken zijn
slimmer dan ik, uiteindelijk ben ik meer
een alfa dan een bèta.’
De begrippen intimiteit en samenwerking staan in dit proces centraal. Volgens
De Boer wil een klant het gevoel hebben

dat de verkoper emotioneel dichtbij is,
dat met hem de problemen kunnen worden besproken en dat die echt op zoek
gaat naar de beste oplossingen. En wanneer het leeuwendeel voor een transactie
wordt gedaan in Brazilië, maar de deal
uiteindelijk in Amsterdam wordt gesloten, wil De Boer dat al zijn medewerkers
genieten van de prestatie van het team.
Geen geheime agenda
Transparantie is het nieuwe kernwoord
voor De Boer. ‘Het vertrouwen van de
klanten kan pas worden hersteld als zij
weten hoeveel de bank aan hen verdient.
Als enige in de industrie gaan wij die
informatie met hen delen.’ Eind verleden jaar kreeg ING Financial Markets
bijvoorbeeld bezoek van een vertegenwoordiger van een telecombedrijf dat
zijn renterisico moest afdekken. Een medewerker van De Boer is toen met deze
klant achter de computer gaan zitten en
heeft hem precies laten zien hoe de prijs
en de marge van ING zijn opgebouwd.
Ook bij de benadering van zijn medewerkers is transparantie voor De Boer
van het grootste belang. Hij communiceert naar iedereen hetzelfde, zowel in
positieve als in negatieve zin. ‘Wij werken in een harde sector en ik laat direct
weten wanneer iemand tekortschiet’,
zegt hij. ‘Ik heb geen geheime agenda,

dus hoef ik nooit achterom te kijken. Het
ergste wat mij kan gebeuren, is dat ik een
verkeerde richting heb gekozen en moet
vertrekken.’
Trotse moeder
Maar voor zijn ontslag lijkt De Boer
voorlopig niet te hoeven vrezen. De afgelopen twee jaar kromp de markt, maar
is de omzet van de verkoopafdeling van
ING Financial Markets met €180 mln
gestegen tot ruim boven €1 mrd. Voor
het grootste deel is dat resultaat te danken aan de bestaande klanten. ‘Die doen
meer zaken met ons en kennelijk is hun
vertrouwen gegroeid. Nu wij de langetermijnrelatie centraal stellen, heeft
let’s win plaatsgemaakt voor win-win en
dat merken de cliënten. Maar minstens
zo belangrijk is dat onze medewerkers
blij zijn met de ontwikkelingen, zoals
blijkt uit de tevredenheidsonderzoeken.
Kennelijk is ook voor hen persoonlijke
ontwikkeling belangrijker dan een
financiële bonus alleen.’
En De Boer zelf voelt zich beter in
balans en heeft geen last meer van migraine. ‘Ik denk dat mijn moeder trots
op mij zou zijn’, besluit hij. ‘Zeker nu de
eigenschappen die zij al onderkende in
het boek dat zij voor mij achterliet, zichtbaar worden. Uiteindelijk bleken mijn
emoties toch geen teken van zwakte.’

