


Qua complexiteit waren de onderhandelingen met de Russische 
regering over het Sakhalin-project wel zo ongeveer de lastigste die 
Jeroen van der Veer meemaakte in zijn loopbaan. Een terugblik. 

In het boek ‘Brondenken’ zoekt Dorien Lathouwers naar criteria 
voor een overkoepelend, samenhangend organisatiemodel. 
Ron Katoen uit Klazienaveen is gekozen tot de beste ‘gouden 
retailer’ in de Nederlandse verkooporganisatie. Zijn les: “Het gaat 
altijd om aandacht geven aan mensen.” 
Medewerker Marios Christou onderzoekt de invloeden van weer, 
wind en water op offshoreconstructies - vooral ‘spookgolven’ 
fascineren hem. 
Biobrandstoffen zullen niet overal een oplossing brengen maar 
ze moeten ook niet onderschat worden. Arme boeren worden er 
echter niet rijk van, voorspelt hoogleraar Louise Fresco. 
En zoals altijd, ook nu weer actualiteiten uit de wereld van Shell, 
energie en milieu. 

Peter Voser is Zwitser, hij 
houdt van “beide benen op de 
grond” en heeft als fi losofi e 
dat geen leider ooit beter kan 
zijn dan de som van de mensen 
in een organisatie. “Ik bepaal 
de richting, maar het uitvoe-
ren ervan doen alle mensen in 
Shell.” 

Shell bouwt in snel tempo aan 
een derde groot technologie-
centrum op Groepsniveau. 
Daarvoor is India gekozen, een 
kwestie van hoog onderwijs-
niveau, de nabijheid van 
Aziatische groeimarkten en 
een aansluitende taal en 
cultuur. PAGINA 18

John Kerkhoven raakte zo 
gefascineerd door de energie-
toekomst dat hij zijn werk als 
strategisch adviseur opzij zette 
om een publiek energietransi-
tiemodel te ontwerpen. Ieder-
een kan nu de consequenties 
van beleidskeuzes in energie in 
beeld krijgen. PAGINA 22



e aandrang om zich weer 
met ‘het vak’ te willen 
bezighouden, maar vooral 
de denkoefeningen die hij 

deed voor opdrachtgevers in de ener-
giesector, brachten John Kerkhoven 
eind 2007 tot een besluit, hij trad terug 
als algemeen directeur van het mede 
door hemzelf zes jaar daarvoor opge-
richte strategische adviesbureau Quin-
tel. Voortaan concentreerde hij zich 
daar, maar nu als senior partner, op 
het idee om een alomvattend energie-
transitiemodel te maken waarmee pro-
fessionals, maar ook geïnteresseerde 
burgers, de consequenties kunnen 
zien van keuzes in de aanstaande ener-

gievoorziening. Sinds midden april is 
het model officieel in de lucht en kan 
iedereen vrijelijk schuiven met bijvoor-
beeld aantallen kolen- of kerncentra-
les, windmolens, CO2-reductiedoel-
stellingen, percentages elektrische 
auto’s, olieprijzen of afhankelijkheids-
percentages van importenergie, en 
zo nog tal van andere energiegroot-
heden, om vervolgens te zien hoe de 
keuzes elkaar beïnvloeden, wat het  
prijskaartje is dat aan de diverse keu-
zes hangt en ook hoeveel alternatieve 
energiebronnen bijdragen aan het les-
sen van de nationale energiedorst, nu 
en later. 
Het ontwerp en de bouw van het ener-

gietransitiemodel ligt in het direct ver-
lengde van de kernactiviteiten van 
Quintel, het leveren van strategische 
visies aan bedrijven en instellingen die 
te maken hebben met extreme ver-
anderingen in hun werkomgeving. 
Zoals die momenteel zijn te vinden in 
werelden als die van energie, telecom, 
media, zorgverzekeraars, reizen en 
transport. Kerkhoven: “Waarbij Quin-
tel zich altijd laat leiden door op fei-
ten gebaseerde visies, wij noemen ons-
zelf fact based consultants. Bovendien 
zoeken we naar opdrachtgevers die 
met ons van mening zijn dat wij com-
plementair zijn in het denkproces; 
het is niet meer van deze tijd om je als 

management te verschuilen achter een 
adviesbureau.” 

Waarom wilde John Kerkhoven (afge-
studeerd aan de Wageningen Univer-
siteit in bedrijfs- en marktkunde en 
gepromoveerd op een proefschrift 
rond marketing, informatica en ope-
rations research, geschreven in een 
tijd dat hij bij ICI kunststoffen ver-
kocht) zo graag een energietransitie-
model maken? “Ik raakte steeds meer 
gefascineerd door het onderwerp van 
de energietoekomst. En naarmate ik 
me er meer in verdiepte en ook met 
meer bedrijven en instanties over dit 



onderwerp sprak, kreeg ik steeds 
sterker de indruk dat het met betrek-
king tot energietransitie geen vijf voor 
twaalf meer is, maar eigenlijk al vijf 
over twaalf. 

Vaak kreeg ik zelfs te horen dat het 
allemaal in feite nog veel erger is.” 
‘Erger’ in de zin dat het gat tussen de 
groei van het energiegebruik in een 
business as usual ontwikkeling en de 

politieke doelstellingen rond klimaat, 
milieu, energie-effi ciëntie en duur-
zaamheid breder wordt waar de hele 
inzet op versmalling is gericht.   
Kerkhoven: “Quintel heeft geen speci-
fi eke eigen kennis over klimaatveran-
dering, dus wij nemen waar en nemen 
aan wat overheden en instanties daar-
over zeggen. Inmiddels willen diverse 
overheden 80 procent CO2-reductie 
in 2050 om de klimaatverandering te 
bestrijden; dit zal alleen kunnen met 
een totale revolutie in praktisch ieder 
aspect van onze hele samenleving. Ik 
kan me er eerlijk gezegd bijna geen 
voorstelling van maken hoe dat zou 
moeten gebeuren.” 



“Een visie ontvouwen is makkelijk”, 
constateert Kerkhoven, “maar waar 
het echt om gaat is het nemen van 
actie en dan wordt het een ander ver-
haal, zeker in Nederland. Er is hier 
geen gebrek aan visie, er zijn genoeg 
lange-termijn doelstellingen, maar wel 
is er een gebrek aan lef om te acteren 
naar de consequenties van die visie.”  
“We vinden het met elkaar leuk 
om over dit onderwerp intellectu-
eel te debatteren, maar doorpakken 
is te moeilijk. 

Kennelijk denken we 
dat door de inspanningen te spreiden 
we het minste risico lopen om even-
tuele winnende technieken te missen, 
maar het is net andersom, door teveel 
te spreiden doe je niets goed, en 
dat is juist heel risicovol. Dus, maak 
keuzes.”
Waarom ontbreekt die lef? Kerkho-
ven: “Ik denk dat het te maken heeft 
met de luxe waarin we gewend zijn 
te leven. Ik heb veel gewerkt voor ex-
overheidsbedrijven en daar merkte je 
direct dat er aanvankelijk geen menta-
liteit bestond om voor je overleven te 
vechten. Zo is het met door rijkdom 
beschermde landen ook, daar ontstaat 
een illusie dat het geld verder wel van-

zelf binnenkomt. Door de luxe voe-
len mensen niet de druk om moeilijke 
keuzes te maken.”     

Terug naar een eerdere opmerking 
van Kerkhoven, het zou ‘vijf over 
twaalf’ zijn. Want? “Omdat de uitda-
gingen en opgaven kolossaal zijn en 
er in feite niet meer gebeurt dan het 
stellen van telkens scherpere doelen. 
Omdat we weten hoe je met  warm-
tepompen vier huizen kunt verwar-
men en koelen met net zoveel ener-
gie als nu één huis, maar we doen het 
niet. Omdat de industrie weet hoe je 
een auto bouwt die twee maal zuini-
ger is dan de huidige, maar we doen 
het niet. Omdat Nederlanders gemid-
deld een tien maal hogere eiwitcon-
sumptie hebben dan nodig is om te 
leven, maar we minderen niet. We 
kunnen gemakkelijk met een frac-
tie van onze landbouwgronden toe 
als we iets anders gaan eten. We kun-
nen met veel minder energie toe en 
toch onze woningen verwarmen, 
toch reizen, toch lekker eten, en wel-
varend zijn, maar we zetten die stap 
niet. Door onze luxe, en het feit dat 
de moderne mens niet in termen van 
generaties denkt, maar voorname-
lijk bezig is met ‘nu’. Dit geldt voor de 
burger, maar ook voor de overheid en 
de bedrijven.”
En wat betekent dat? “Als we echt 
serieus zijn met onze doelstellingen, 
dan is er geen andere oplossing dan 

dat we een aantal dingen verplicht 
stellen en echt geld inzetten op die 
energietechnologie waarin Nederland 
kan uitblinken. Als je kijkt naar de lig-
ging van Nederland, dan ligt een func-
tie als biomassa/biobrandstof knoop-
punt voor West Europa en een inzet 
op windmolens op de Noordzee voor 
de hand.” 

Gaat John Kerkhoven nu weer terug 
naar ‘het vak’, nu het transitiemodel 
draait? “Nee, mijn ambitie is om de 
komende jaren te werken aan een ver-
dere vervolmaking ervan en om het 
internationaal te maken, in elk geval 
met inbegrip van modellen voor onze 
buurlanden plus een koppeling tussen 
de modellen. We hebben nog genoeg 
ideeën liggen om jaren door te gaan.” 
“Energietransitie kan eigenlijk maar 
langs twee wegen tot stand komen”, 
bespiegelt hij, “tijdens een energiecri-
sis, als de overheid dingen kan doen 
die in een democratisch bestel anders 
niet mogelijk zijn, of via de weg van 
bewustwording waarbij mensen 
begrijpen dat je lange-termijn moet 
denken in plaats van korte-termijn. 
Een crisis moet niemand willen, maar 
de ambitie om mensen lange-termijn 
te laten denken is wel enigszins ide-
alistisch, vandaar het vijf over twaalf 
gevoel”.

   
Bij het weggaan: “Wil je vooral dui-
delijk maken dat ons model op geen 
enkele manier bedoeld is om te pola-
riseren? In de energie- en klimaatdis-
cussie wil men dat nogal snel doen, 
door te polariseren mensen in een 
hoekje drukken om ze zo monddood 
te maken. Wij willen wel een discus-
sie, maar dan een niet-dogmatische, 
eentje die op feiten is gebaseerd, 
waarbij verder iedereen ons model 
kan gebruiken om de consequenties 
van politieke en maatschappelijke 
keuzes duidelijk te maken.” 


