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‘The Beltway Braindrain con-
tinues’, kopte The Washing-
ton Post toen Chris Lehane 
Washington DC verruilde voor 

Silicon Valley. Lehane (48), onder meer 
zes jaar werkzaam in het Witte Huis van 
Bill Clinton als juridisch adviseur, gaat 
aan de slag bij Airbnb. Hij is de meest re-
cente in een lange rij ex-Witte Huisme-
dewerkers die voor bedrijven in Silicon 
Valley kiezen. 

Zijn bijnaam ‘master of disaster’ heeft 
Lehane overgehouden aan zijn tijd in 
het Witte Huis. Het waren de jaren ne-
gentig waarin voor de Clintons het ene 
schandaal het andere opvolgde. Van 
Whitewater tot Lewinsky, Chris Lehane 
ging, zoals hij dat zelf zegt, elke keer in 
‘warrior mode’.

Lehane staat bekend als een terriër. 
Hij verzamelt alle mogelijke informatie 
over zijn tegenstanders en vermorzelt 
ze. In 2000 was hij de woordvoerder 
van presidentskandidaat Al Gore. Zijn 
reputatie was zodanig dat toen het hoog-
gerechtshof de verkiezing in Florida aan 
George Bush toewees, Gore naar ver-
luidt Lehane alleen een waarschuwing 
sms’te: ‘Don’t trash the Supreme Court.’

Bush werd president en acht maanden 
later verhuisde Lehane naar de westkust. 
Hij bleef wel actief in Washington, dat 
was traditie bij oud-medewerkers van het 

De man met de bril naast de Ame-
rikaanse vlag, voor een groep 
journalisten: Jay Carney was 
drie jaar lang de officiële woord-

voerder van president Barack Obama. De 
man die volgens Yahoo News 9486 keer 
ontwijkend antwoordde op vragen van 
de pers, en zo voor journalisten het ge-
zicht werd van een zeer gesloten Witte 
Huis. Daarmee past hij goed bij Amazon. 
Carney (50) is sinds februari verantwoor-
delijk voor de wereldwijde communi-
catie en beleidsvoering bij de online re-
tailer. Het bedrijf staat, net als het Witte 
Huis, bekend als moeilijk benaderbaar 
voor de pers.

Carney moest meteen flink aan de bak 
na een stuk in de New York Times over 
de harde, Darwinistische, kantoorcul-
tuur bij Amazon. Op basis van groten-
deels anonieme bronnen werd beschre-
ven hoe werknemers weken maken van 
80 uur of meer, via een intern systeem 
anoniem kritiek kunnen leveren op col-
lega’s en hoe kanker of een miskraam je 
een berisping oplevert.

Bij de ontbijtshow CBS This Morning 
mag Carney het bericht weerspreken. Hij 
benadrukt dat Amazon het geschetste 
beeld niet herkent, en dat het verloop 
bij Amazon net zo groot is als bij andere 
internetbedrijven. Carney, de ideale man 
om lastige vragen te ontwijken, weet zijn 
boodschap feilloos over te brengen. Het 
helpt ook dat in aankondigingen Car-

Jan Postma 
Amsterdam

Een briljante strateeg, de man die 
met een start-up een president 
koos. Zo introduceerde Uber-
baas Travis Kalanick zijn nieuwe 

aanwinst David Plouffe op het blog van 
de taxidienst. Met Plouffe als vice-presi-
dent strategie en beleid  haalde Uber vol-
gens hem precies de politieke expertise 
binnen die de technerds van het bedrijf 
missen. 

Uber loopt wereldwijd tegen de gren-
zen van de wet aan. Om die wetten te 
kunnen veranderen moeten de makers 
van die wetten overtuigd worden. Plouffe 
moest dat veranderingsproces in gang 
zetten, in de raadszalen, maar ook aan 
de keukentafels.

David Plouffe (48) is de architect ach-
ter de volksbeweging die Barack Obama 
in 2008 president maakte. Hij is niet de 
man van de grote, gekke ideeën. Hij twij-
felde bijvoorbeeld aan Obama’s kansen 
als presidentskandidaat. Maar uitein-
delijk maakte de door hem opgezette 

OV ERSTA PPERS

Van de West Wing naar Silicon Valley
Onder Amerikaanse topambtenaren is 
Wall Street uit. Ze vervolgen hun carrière 
na het Witte Huis steeds vaker in Silicon 
Valley. Dat is hip, groeit en heeft geld

Witte Huis. Na Pennsylvania Avenue was 
de volgende stap vaak Wall Street of de 
media, of lieten ze zich voor veel geld in-
huren als consultant. Maar dat is anders 
nu de techbedrijven van Silicon Valley 
lobbykracht nodig hebben, en genoeg 
geld hebben om zwaargewichten aan te 
trekken.

Voor Airbnb komt Lehane op een cru-
ciaal moment. Het bedrijf wil graag naar 
de beurs, maar ligt onder vuur. In New 
York bijvoorbeeld zou het verhuurplat-
form een katalysator zijn in de stijging 
van de woningprijzen. Daarnaast is er 
kritiek op het gebrek aan regels. Huisba-
zen zouden verleid worden illegale ho-
tels te beginnen, zonder aandacht voor 
brandvoorschriften over verzekeringen.

Airbnb wil dat soort problemen glad-
strijken, en Lehane moet dat doen. Als 
hoofd ‘global policy’ en voorlichting 
moet hij wereldwijd politici overtuigen 
dat Airbnb geen gevaar is, maar juist 
een positieve toevoeging aan de lokale 
economie. Daarnaast moeten potentiële 
Airbnb-gebruikers weten wat hun rech-
ten zijn bij het verhuren van hun huis.

Lehane is een boezemvriend van de 
New Yorkse burgemeester Bill de Blasio 
en voormalig adviseur van de gouver-
neur van New York, Andrew Cuomo. Dat 
maakt de strijd in de ‘Big Apple’ alvast 
een stukje makkelijker.

ney’s vorige baan altijd wordt genoemd. 
‘Voormalig woordvoerder van de presi-
dent’ geeft extra gewicht aan zijn woor-
den en opent deuren.

Net als Carney’s enorme netwerk. 
Voor zijn baan in het Witte Huis was hij 
journalist, hij was hoofd van de politieke 
redactie van Time Magazine, zat met pre-
sident George W. Bush in Airforce One 
op 11 september 2001, en was hoofd van 
de Moskou-redactie van Time toen de 
Sovjet Unie uit elkaar viel. Zoals Forbes 
over hem schreef: Jay Carney heeft de 
gave vooraan te staan als de wind van ver-
andering opsteekt.

Het is voor Amazon ongebruikelijk 
een grote naam van buiten aan te trek-
ken, meestal zoekt het bedrijf intern 
naar kandidaten. Maar Forbes denkt wel 
te weten waarom Amazon juist Carney 
aannam. In een tijd waarin overheid 
en grote internetbedrijven vaker in de 
clinch zullen liggen over de bescherming 
van persoonsgegevens en de uitwerkin-
gen van de antiterreurwet Patriot Act, 
is het slim iemand in te schakelen met 
ruime ervaring in de politiek.
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Carney, de ideale man  
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te brengen

campagnemachine van vrijwilligers dat 
presidentschap mogelijk. Plouffe is de 
man die grootse ideeën een praktische 
invulling geeft. 

De hand van Plouffe is ook bij Uber 
zichtbaar. Toen hij in 2014 in dienst 
kwam, was het bedrijf vooral negatief in 
het nieuws. De traditionele taxibranche 
protesteerde en overheden twijfelden 
of de dienst legaal was. Sinds Plouffes 
aantreden hebben de kranten ook 
aandacht voor de positieve kanten van 
Uber. Bijvoorbeeld voor een project 
waarmee werkloze oorlogsveteranen als 
Uber-chauffeurs aan de slag kunnen. 
Bij de populaire ontbijtshow Morning 
Joe mocht Plouffe uitgebreid vertellen 
over de voordelen van het werken bij 
Uber. Zijn vice-presidentschap heeft hij 
ondertussen ingeruild voor een bestuur-
spositie

Ook Plouffe’s netwerk uit zijn Oba-
ma-periode helpt het bedrijf. In het 
bestuur van dat taxiplan voor veteranen 
zitten een aantal Obama-prominenten. 
In Massachusetts werkt het rebelse Uber 
inmiddels succesvol samen met de loka-
le overheid. Dat is mede dankzij de toen-
malig gouverneur Deval Patrick, die werd 
verkozen met hulp van David Plouffe.

Plouffe’s grootste pr-overwinning 
behaalde hij in New York. Burgemeester 
Bill de Blasio wilde het aantal Uber-taxi’s 
inperken, omdat ze teveel drukte op de 
wegen zouden veroorzaken. Ook zou 
Uber niet genoeg belasting betalen. De 
Blasio ging de strijd met bravoure aan, 
maar zag zijn populariteit snel dalen in 
de peilingen, na een mediaoffensief van 
team Plouffe.

Uber liet voor miljoenen aan commer-
cials en campagnefilmpjes los op de New 
Yorkers. Een De Blasio-knop in de Uber-
app liet boze gebruikers makkelijk naar 
het stadhuis twitteren en mailen, met 
oververhitte servers als gevolg.

In Uber’s offensief werd De Blasio 
neergezet als een carrièrepoliticus die 
de geldschieters uit zijn campagne, ‘het 
yellow cab cartel’, wilde terugbetalen. 
Uber werd in de publieke opinie de 
sympathieke outsider die tegen de geves-
tigde orde vecht. Niet geheel toevallig de 
boodschap waarmee Plouffe in 2008 ook 
Obama aan de man bracht.
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Personalia
Per 1 september versterkt Frank 
Verwoerd (26) het team van de 
makelaarsorganisatie Dynamis 
als research manager. In deze 
functie is Verwoerd onder ande-
re verantwoordelijk voor de rea-
lisatie van de diverse Sprekende 
Cijfers rapportages.

Vermogensbeheerder M&G In-
vestments heeft per 2 september 
Ominder Dhillon benoemd als 
global head of Institutional Dis-
tribution. Dhillon wordt verant-
woordelijk voor de institutionele 
verkoop van alle beleggingsca-
tegorieën. Hij is afkomstig van 
Impax Asset Management.

Huub Paulissen (56) treedt per 
1 oktober terug als hoofdredac-
teur van Dagblad De Limburger 
en Limburgs Dagblad. Paulissen 
gaat als projectmanager portfo-
lio aan de slag bij de directiestaf 
van Concentra, het Belgische 

mediabedrijf dat in oktober 
2014 Media Groep Limburg 
(MGL) kocht van de Britse uitge-
verij Mecom. 

Achim Krebs (47) heeft zich met 
ingang van 1 sep-
tember als partner 
aan het octrooi- 
en merkenrecht 
kantoor  HGF Li-
mited, Intellectual 

Property Specialists verbonden, 
en geeft leiding aan de nieuw ge-
opende vestiging van het bedrijf 
in Den Haag. Hij werkte eerder 
voor Haseltine Lake en Shell.

Softwarebedrijf AppSense heeft 
per 2 september Koemar Dha-
ramsingh aangesteld als country 
manager voor de Benelux. In 
deze rol is hij binnen AppSense 
Benelux op commercieel en 
operationeel gebied eindverant-
woordelijk. Dharamsingh werk-

te hiervoor als regional sales 
director Benelux bij computer-
beveiligingsbedrijf Websense.

Boels Zanders Advocaten heeft 
met ingang van 1 september 
Chantal van Oijen benoemd 
tot nieuwe directeur. Van Oijen 
volgt Eva Jordans op, die als kan-
toordirecteur sinds 1 maart 2011 
werkzaam is geweest bij Boels 
Zanders. 

Hennie Zoontjes is per 2 sep-
tember toegetreden tot de 
redactieraad van het vakblad 
voor pensioenfondsen Pensioen 
Bestuur & Management (PBM). 

Nieuwe baan? Meld het aan 
personalia@fd.nl, met leeftijd, 
Nederlandse functieomschrij-
ving van oude en nieuwe 
baan en bij voorkeur een 
portretfoto in hoge resolutie.
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Ondernemen Zilvervloot
Rederij steekt 
honderden 
miljoenen in 
nieuwe ferry’s 19

Beleggers in Lufthansa beleven 
mooie dagen. Dinsdag steeg 
het aandeel met 3% en werd de 
Duitse luchtvaartmaatschappij 

binnen een dag een kleine € 170 mln 
meer waard. Eind vorige week maakte 
het aandeel al een sprong van 5%. 

Hoe kan dat, zal de oplettende lezer 
denken. De piloten van Lufthansa leg-
gen dinsdag en woensdag toch weer 
het werk neer? En kost dat geen geld? 
Ja en ja, luiden daarop de antwoorden. 
Voor de dertiende keer in anderhalf 
jaar heeft pilotenvakbond Vereinigung 
Cockpit (VC) een staking afgekondigd. 
De onderhandelingen over een nieuwe 
cao zijn vastgelopen: Lufthansa wil de 
arbeidsvoorwaarden van zijn piloten 
versoberen om de concurrentie met 
prijsvechters als Ryanair en Aziatische 
concurrenten als Etihad aan te kunnen 

en VC wil daar maar deels in meegaan.
En dat kost geld, alweer. Vorig jaar 

kostten de vijftien stakingsdagen al 
€ 222 mln, zo meldt het bedrijf in het 
jaarverslag. Begin dit jaar kwam daar 
€ 100 mln aan omboekings- en directe 
kosten bij voor vier dagen van sta-
ken in maart. Hoeveel Lufthansa 
dit keer moet bloeden, is nog 
niet bekend. Maar op basis 
van vorig jaar is daar wel een 
schatting van te maken.

Toen werden in totaal 8600 
vluchten geschrapt en dat 
kostte dus € 222 mln, oftewel ge-
middeld zo’n € 25.800 per vlucht. Het 
Duitse bedrijf moest deze dinsdag 84 
lange vluchten schrappen en morgen 
nog eens 1000 korte en middellange. 
Uitgaande van het gemiddelde van vo-
rig jaar komt het prijskaartje van deze 

staking, als het bij twee dagen blijft, uit 
op zo’n € 28 mln.

Alles bij elkaar schelen de werkwei-
geringen Lufthansa zo € 350 mln in 
anderhalf jaar. Dat is nog uitgezonderd 
de reputatieschade, die bij elke staking 

groter wordt en het aantal boekin-
gen zal beperken. Niet gering, 

ervan uitgaande dat de groot-
ste vliegtuigmaatschappij van 
Europa in totaal nog ruim 
€ 500 mln wil bezuinigen. 

Dat beleggers toch een ho-
gere prijs willen betalen voor 

aandelen Lufthansa, komt omdat 
een arbeidsvoorwaardenversobering 
een structurele kostenbezuiniging is en 
de stakingskosten eenmalig zijn. Op de 
lange termijn zijn de personeelskosten 
dus van groter belang. Het is evident 
dat die omlaag moeten: de pensioen-

LU F T H A NSA

Fijn, een staking?

Financiële gevolgen van stakingen
Lufthansa

8600

1084

2014

Aantal geschrapte vluchten

Totale kosten in € mln

222
28*

*Geschat
Dinsdag/woensdag

verplichtingen zijn door de gedaalde 
rente de afgelopen anderhalf jaar fors 
opgelopen. Daardoor stegen de perso-
neelskosten met 5%, terwijl het aantal 
personeelsleden afnam. De inzet van 
de onderhandelingen met de vakbond 
is dan ook om de pensioenen uit te 
besteden.

Het feit dat het nu op een staking 
aankomt, bewijst dat het bedrijf vast-
houdt aan zijn versoberingspakket. Op 
een eis van VC om de goedkope dochter 
Eurowings gevestigd te houden in het 
dure Duitsland is het niet ingegaan. 
Topman Carsten Spohr lijkt vastbeslo-
ten de kosten verder te verlagen. Ook al 
beleefde Lufthansa in zijn eigen woor-
den de ‘beste zomer ooit’. Dat geeft de 
belegger moed.

Bartjens@fd.nl

Jeroen Bos en  
Pieter Couwenbergh
Amsterdam

Topman Roderick Munsters ver-
trekt onverwacht bij vermogensbe-
heerder Robeco. Hij spreekt zelf in 
een persbericht van ‘een natuurlijk 
moment om het leiderschap over te 
dragen’. Twee jaar geleden werd Ro-
beco gekocht door het Japanse Orix. 
Munsters is zes jaar bestuursvoor-
zitter van Robeco geweest. Hij komt 
volgens Robeco in aanmerking voor 
een vertrekvergoeding. Dat wijst 
erop dat eigenaar Orix hem heeft 
gevraagd op te stappen.

Munsters vertrekt enkele maan-
den nadat Orix-topman Makoto 
Inoue in interviews had laten we-
ten dat zijn bedrijf actief op zoek 
is naar overnames overzee om het 
beheerd vermogen snel te verdub-
belen. Inoue zei toen ook dat werd 
gekeken naar een Amerikaanse 
vermogensbeheerder. Munsters 
is blijkbaar niet de man om de in-
ternationale ambities van Orix te 
realiseren, zo concluderen markt-
kenners. Hij heeft de integratie af-
gerond en is voor zijn gevoel klaar.

Munsters heeft een puur Ne-
derlandse achtergrond. Hij heeft 
gewerkt bij verzekeraar Interpo-
lis en pensioenuitvoerders PGGM 
en APG. Hij ontbeert de internati-
onale ervaring om de expansie van 
Orix in vermogensbeheer te leiden. 
Bronnen rond Robeco stellen dat 
de overgang groot is van het werken 
als zelfstandige dochter van Rabo-
bank naar het opereren als een on-
derdeel van een internationaal con-
cern. ‘Het werken in internationale 
organisaties is complex en vraagt 
veel inlevingsvermogen in andere 
culturen en andere aansturingsmo-
dellen’, zegt een oud-topmanager. 

Het is ook een bekend gegeven 
dat Japanners zeer veel waarde 
hechten aan relaties en daar veel 
tijd in steken. Dat vergt bijvoor-
beeld veel bezoekjes aan Japan 
van Europese managers, zonder dat 
over concrete zaken wordt gespro-
ken. Het is de vraag of Munsters dit 
voldoende heeft onderkend.

Marktkenners achten de kans 
groot dat met het vertrek van 
Munsters Robeco naar Londen ver-
huist. Twee jaar geleden doken de 
geruchten op. Er zou een studie 
zijn gedaan naar de beste locatie 

‘Hollandse’ topman moet snelle 
groei Robeco aan opvolger laten

Topman Roderick 
Munsters heeft Robeco 
met succes bij elkaar 
weten te houden bij de 
verkoop door Rabo-
bank. Dinsdag heeft 
Munsters zijn vertrek 
aangekondigd.  
FOTO: PETER STRELITSKI/HH  

VERTREK

Roderick Munsters zou ervaring missen voor internationale expansie vermogensbeheerder

om de internationale expansie te 
coördineren. Londen zou als Eu-
ropees financieel centrum daar 
beter voor geëquipeerd zijn dan 
Amsterdam. Een van de overwe-
gingen was het stringente Neder-
landse beloningsbeleid voor de fi-
nanciële sector. 

Munsters heeft altijd ontkend 
dat er verhuisplannen waren. In 
2014 zei hij tegen het FD: ‘In Rot-
terdam zijn we begonnen. Veel van 
onze mensen wonen er en we heb-
ben hier een grote verzameling van 
talent. Je gaat pas nadenken over 
verplaatsing van je hoofdkantoor 
als je gehinderd wordt in je groei. 
Dat is nu niet aan de orde.’

Collega’s uit de financiële sector 
vinden dat Munsters het goed heeft 
gedaan als bestuursvoorzitter van 
Robeco. Zijn grootste verdienste is 
dat hij de vermogensbeheerder bij 
elkaar heeft gehouden. Toen Rabo-
bank het bedrijf in de etalage zette, 
was het alles behalve zeker dat Robe-
co als geheel zou worden verkocht. 

‘Er was veel belangstelling voor losse 
onderdelen van het bedrijf, zoals de 
Amerikaanse dochter Harbor Capi-
tal Advisors’, zegt een bron met ken-
nis van het verkoopproces.

 Munsters was fel gekant tegen 
opdeling van het bedrijf en heeft 
dat weten te voorkomen. Een ander 
succes is Robeco SAM, deze doch-
ter probeert het thema duurzaam-
heid in de beleggingswereld op de 
kaart te zetten. 

Munsters zelf gaat ervan uit dat 
hij twee maanden nodig heeft om 
zijn werk over te dragen. Kenners 
gaan ervan uit dat zijn opvolger voor-
al internationale ervaring en een 
dito netwerk meebrengt. In de wan-
delgangen valt te beluisteren dat 
Orix aast op Russel Investments, een 
Amerikaanse vermogensbeheerder, 
momenteel in handen van de Lon-
don Stock Exchange. De Japanners 
hebben de top van Russel dan wat 
te bieden: het ceo-schap van een ge-
combineerde vermogensbeheerder 
Robeco/Russel Investments.
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Gerben van der Marel
New York

Heineken schudt de snel groeiende 
alternatieve Amerikaanse bierwe-
reld op door een belang te nemen 
in Lagunitas Brewing Company uit 
Californië. De Nederlandse brou-
wer maakte dinsdag nabeurs be-
kend een participatie van 50% te 
nemen in de populaire maker van 
zogeheten ‘craftbier’ . De stap past 
in de strategie van Heineken om 
zijn portfolio te verbreden.

Details over de overnameprijs 
zijn niet bekend gemaakt. Het is 
de eerste keer in zijn150-jarige ge-
schiedenis dat Heineken (mede-) 
eigenaar wordt van een brouwerij 
in de VS. In omvang is Lagunitas in 
de VS de vijfde producent in de we-
reld van craftbieren. Speciaalbie-
ren maken inmiddels 11% uit van 
de Amerikaanse biermarkt.

Lagunitas is vooral bekend van 
zijn India Pale Ale (IPA), het meest 
verkochte biertje in zijn soort in de 
VS. Heineken wil Lagunitas helpen 
met zijn expansie in de rest van de 
wereld. Lagunitas is al actief in het 
Verenigd Koninkrijk, Canada, Zwe-
den en Japan. 

Lagunitas bestaat sinds 1993 
en verkoopt volgens de Heineken 
dit jaar 1 miljoen hectoliter. Tus-
sen 2012 en 2014 boekte het be-
drijf een jaarlijkse omzetgroei van 
58%. Lagunitas heeft een brouwe-
rij in Chicago en een in Petaluma in 
de staat Californië. Een derde brou-
werij wordt momenteel gebouwd 
in diezelfde staat.

Oprichter en topman Tony Ma-
gee blijft aan het roer met het hui-
dige management. Het bedrijf zal 
onafhankelijk opereren van Heine-
ken. Het merk zal niet in de Ameri-
kaanse activiteiten worden geïnte-
greerd. De transactie kan voltooid 
worden in het vierde kwartaal.

BROUWER

Heineken 
stapt in maker 
speciaalbier  
in VS
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