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Scheepvaart is de
leukste tak van sport

In deze rubriek vertellen lezers over de
wereld die voor hen is opengegaan nadat
ze hun werkzame leven hadden
afgesloten of ze vertellen over
een tweede actieve leven na Nedlloyd.
Kent u iemand die inmiddels ook zijn
handen vol heeft aan een bijzondere
hobby of een nieuwe carrière, of heeft u zelf
veel te vertellen over uw tweede leven?
Laat het ons dan weten.
Schrijf aan: Redactie Nedlloyd
Pensioenkrant, Antwoordnummer 3012,
3000 WB Rotterdam
(geen postzegel nodig).
E-mailen kan ook:
nedlloyd.pensioenkrant@nedlloyd.com

Marike van Lier Lels maakte als een van de weinige vrouwen carrière
bij Nedlloyd en groeide daarin - en daarna - door tot de top van het
Nederlands bedrijfsleven. Via de schepen van Nedlloyd Lijnen en de
vrachtwagens van Van Gend & Loos kwam zij in 2000 bij de vliegtuigen
terecht als operationeel directeur van Schiphol. Sinds haar vertrek
bij de luchthaven, in 2005, runt zij haar eigen bedrijf, Lels & Ko en
bekleedt een aantal belangrijke commissariaten. Bijna was zij voorzitter
van het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds geweest. “Jammer
dat het niet doorging, want mijn hart ligt nog altijd bij de scheepvaart.”
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Een hele tijd wist ik niet precies wat ik wilde
gaan doen in het leven. Totdat ik na het
gymnasium een jaar in de Verenigde Staten
was om de High School te doen en een
baantje vond op een kleine scheepswerf
waar jachten werden gebouwd. Mijn vader
was elektrotechnisch ingenieur en van hem
heb ik mijn aanleg voor techniek geërfd en ik
zat liever achter de tekentafel dan dekken te
schuren, waarvoor ik was aangenomen. Toen
wist ik het ook: ‘ik wil jachten ontwerpen’.
Vervolgens ben ik op de HTS Scheepsbouw
gaan studeren, maar ik bleek niet te kunnen
tekenen, dus jachtontwerper werd het niet.
Daarna heb ik aan de TU Delft Maritieme
Bedrijfswetenschappen gedaan, maar na
mijn afstuderen lagen de banen, zo midden in de economische crisis van de jaren
80, niet voor het opscheppen. Ik hield van
schepen – op mijn ouders na waren de
Lelzen kapiteins en reders – en ik zag dat
Nedlloyd de ‘Spice Race’, een zeilrace rond
de wereld, sponsorde. Aan die race kon ik
jammer genoeg niet meedoen, maar ik kon
wel bij Nedlloyd Lijnen als managementtrainee aan de slag. Dat was in 1986, in mijn
gevoel inmiddels heel, heel lang geleden.
Het was de tijd dat er voor 15 plaatsen 600
aanmeldingen kwamen, dus ik was trots dat
ik geselecteerd werd.
Ik kwam terecht op de marketingafdeling
en deed daar allerlei kleine projecten en
studies. Na ongeveer een jaar, anderhalf
jaar werd ik vast aangenomen en omdat
ik te kennen had gegeven graag naar
het buitenland te willen, werd ik aangesteld in Hongkong als ‘trade manager’
voor het Pacific Basin waar ik eerst de
Nieuw- Zeeland dienst deed en later ook
die van Australië, India en Zuid-Afrika. Op
een gegeven moment werd het kantoor
verplaatst naar Singapore waar ik naast
Henk Verhoef leiding gaf aan ‘slot en flow
management’. Dat laatste was destijds een
nieuwe manier om de capaciteit van de
schepen efficiënter te gebruiken. Samen
deden we het ‘slot management’, waarbij
Henk Verhoef de planning van de schepen
deed en ik de commercie en keek of er
nog ergens ‘slots’ (een slot is een plek aan
boord voor een container – red.) te kort
kwamen of moesten inkopen. We handelden eigenlijk in die slots en dat was interessant, een mooie tijd.
Daarna, in 1992, ben ik weer teruggeplaatst
naar Rotterdam en werd daar de baas van
LGF, zoals dat toen heette, waarbij het ging
om het management van de containervloot
en de inzet van de schepen. Dat heb ik drie
jaar gedaan en daarna werd ik gevraagd

een project te doen bij de landdivisie. Dat
was in de tijd dat Nedlloyd een vooraanstaand logistieke dienstverlener wilde worden en nogal wat buitenlandse transportbedrijven opkocht. Mijn opdracht was om
daarop een visie te ontwikkelen. De vraag
was wat moet je doen met al die verschillende bedrijven? Nadat dit na een paar
maanden afgerond was, werd me gevraagd
of ik baas wilde worden van Van Gend &
Loos. Dat was in 1995 en dat heb ik daarna
vijf jaar gedaan. Ondertussen werd de hele
landdivisie verkocht aan Deutsche Post,
dus ook Van Gend & Loos en zodoende heb
ik nog een tijdje meegedraaid met Deutsche
Post waarbij ik verantwoordelijk was voor
de activiteiten in de Benelux. En toen belde
Schiphol met een voorstel waar ik geen nee
tegen kon zeggen, hoewel het mijn einde bij
Nedlloyd betekende.
Ik kijk met heel veel liefde terug op mijn tijd
bij Nedlloyd want de scheepvaart zit nog
altijd in mijn hart en ik vind het nog steeds
een van de leukste takken van sport. Er
zit echt nog veel emotie bij en ik heb nog
steeds een echt Nedlloyd-gevoel. Ik denk
ook nog steeds dat het jammer is dat het
concern niet meer bestaat. Collega’s uit die
tijd zie ik nog altijd vrij regelmatig en ik kom
ze nog steeds op verschillende plekken
tegen. Dat ik als een van de weinige vrouwen in de top van Nedlloyd meedraaide heb
ik altijd in relatie gezien tot de mannenwereld van de TU in Delft waaruit ik kwam. Als
ik bijvoorbeeld het restaurant van werktuigbouw binnenkwam dan draaiden duizend
man zich om met het idee
‘jee, daar komt een vrouw
binnen’. Als je dan later bij
een bedrijf gaat werken,
dan valt het daar erg mee,
want daar zijn ze gewend
om met vrouwen samen
te werken. In die zin was
het na de TU voor mij geen
thema meer en heb ik me
er nooit zo heel veel van
aangetrokken. Ik vond het
ook wel leuk om juist de
koffie in te schenken en het
was prima als men de deur
voor mij openhield en mijn

In 1998 werd Marike van Lier Lels gekozen tot
zakenvrouw van het jaar. Tijdens de huldiging
typeerde Leo Berndsen, destijds bestuursvoorzitter
van Koninklijke Nedlloyd, haar als volgt: “Zij heeft
een ongelooflijke eerlijkheid. Zij communiceert
doorzichtig tot laag op de werkvloer. Iedereen is
dol op haar. Zij is sociaal voelend binnen de zakelijke mogelijkheden van het bedrijf. Zij steunt en
daagt de medewerkers uit. Zij handhaaft zich in
de harde mannelijke transportwereld, die geweldig
in beweging is en hoge eisen stelt aan degene,
die zo’n onderneming moet leiden.”
jas ophing. Ik heb er geen last van gehad
dat ik een uitzondering was. Het betekende
dat iedereen je kende en dat scheelde al
een hoop gedoe. Natuurlijk was het soms
ook wel belastend. ‘Alle ogen zijn gericht op
Kwatta’, dus ik moest mezelf waarschijnlijk
wel meer bewijzen dan een man, je moet
laten zien dat je geen gekke dingen doet,
dat je capabel bent. Als je dat echter hebt
gedaan, dan heb je ook meer bewegingsruimte en dan zie je dat ze er in het bedrijf
trots op zijn dat ze een vrouw hebben die
de top heeft weten te bereiken. Ik heb dat
alleen maar kunnen doen door dicht bij
mezelf te blijven. Dat is een van de belangrijkste dingen, bij jezelf blijven.
Dat de benoeming als voorzitter van het
Nedlloyd Pensioenfonds per 1 januari 2012
op het laatste nippertje niet doorging was
erg jammer. De reden was het kort ervoor
aangenomen wetsvoorstel ‘Bestuur en
Toezicht’. Door dit wetsvoorstel mag een
bestuurder van een pensioenfonds daarnaast maximaal twee andere toezichthoudende functies hebben. Na mijn afscheid
van Schiphol, waar ik tot januari 2005 Chief
Operational Officer was, ben ik beroepscommissaris geworden en toen ik door het
Nedlloyd Pensioenfonds werd uitgenodigd
voorzitter van het bestuur te worden, had ik
vijf commissariaten. Ik had óf tot de inwerkingtreding van de wet, op 1 januari 2013,
voorzitter kunnen zijn, óf ik had drie van
mijn vijf commissariaten moeten opgeven.
Beide waren geen opties en dat is heel jammer want ik had het graag gedaan.
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