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SUPPLY CHAIN / STRATEGIE 

kwam de discussie destijds op 
gang. Na diverse sollicitatiege-
sprekken bleek Bestfoods (onder-
deel van het Amerikaanse CPC 
- bekend van onder andere Knorr 
en later Conimex) al een stap 
verder te zijn in de richting die 
Van der Veer zocht. De CEO van 
destijds, Frederik Masselink, zag 
wel wat in het aanstormend ta-
lent. Van hem kreeg Van der Veer 
de benodigde steun om overeind 
te blijven in een verzuilde orga-
nisatie, waar fabrieksdirecteuren 
niet staan te juichen om een deel 
van hun verantwoordelijkheid af 
te staan. En nog wel aan een jon-
ge hond, iemand met tamelijk 
wilde ideeën over het aansturen 
van bedrijfsprocessen. Waarom 
kan logistiek niet gewoon onder 
productie blijven vallen? Maar 
weerstanden gaven Van der Veer 
een extra oppepper. Hij mag 
graag een robbertje vechten. “Je 
moet wel steun krijgen en een 
team kunnen formeren met men-
sen die in dezelfde missie gelo-
ven. Dit vakgebied was zich een 
plaats aan het verwerven. Ook in 

andere bedrijven werden dit 
soort oorlogjes uitgevochten. Dat 
gaf mij de bevestiging dat het die 
kant op moest gaan.”
Er veranderde veel in dat jaar 
1987. De geboren Fries wendde de 
steven naar het westen des lands 
en verhuisde naar Hoevelaken. 
Bestfoods hield kantoor in 
Utrecht, later in Hilversum. In 
hetzelfde jaar kwam zijn oudste 
dochter ter wereld. “Ik hou wel 
van een uitdaging. Ons hele leven 
stond op zijn kop. Ik vond dat pri-
ma. Hoe meer complexiteit, hoe 
leuker het is. Want daarin zit 
ruimte om jezelf te verbeteren. Je 
loopt altijd tegen afstemmings-
problemen aan, maar als de com-
plexiteit toeneemt, komt alles in 
een stroomversnelling. Met een 
team een oplossing zoeken, daar 
geniet ik van. Dat heb ik mijn hele 
leven gedaan.”

Deel 2 - over teams en 
boardroomfuncties

Eenendertig jaar was hij, toen hij 
zich meldde als directielid van 

Bestfoods, dat later betrekkelijk 
geruisloos overging naar Unile-
ver. Hij kijkt er zelf ook wat ver-
baasd bij als hij dit zo zegt. “Voor 
mij was dat echt de hoofdprijs”, 
lacht Van der Veer en hij prijst 
zich gelukkig, dat hij vijfentwin-
tig jaar deel heeft mogen uitma-
ken van de directie van een be-
drijf met statuur. Daar waar 
supply chain op een heel hoog 
niveau is komen te staan. Niet in 
de laatste plaats door toedoen 
van Van der Veer zelf , al laat de 
Fries - bescheiden als hij is - dat 
oordeel graag aan anderen over. 
Hij wijst liever op de mensen om 
hem heen, zowel in de directie als 
in het team waar hij leiding aan 
mocht geven. 
“Mijn verdienste is misschien 
wel, dat ik er altijd in geslaagd 
ben om de juiste mensen om me 
heen te verzamelen. Ik hoef op 
directieniveau niet de specialist 
te zijn, maar het helpt enorm als 
je over de basiskennis beschikt 
om de juiste beslissingen te kun-
nen nemen. Na de nodige vlieg-
uren op directieniveau durf ik nu 

wel te zeggen, dat ik ook in een 
andere verantwoordelijkheid zou 
kunnen opereren. Je krijgt binnen 
de directie met veel meer zaken 
te maken dan alleen supply 
chain. Dat maakt het ook interes-
sant om andere aspecten te zien 
die er bij komen kijken om een 
bedrijf aan te sturen.”
Maar gauw weer terug naar het 
teambelang. “Het is goed om een 
vak geleerd te hebben, dat zou ik 
alle jonge managers aanraden. 
Maar als je doorgroeit in de orga-
nisatie, komt het moment al snel 
dat je links en rechts op vakken-
nis wordt ingehaald. Dat is niet 
erg, laat het maar gebeuren. Jouw 
rol is anders, namelijk coachen 
en enthousiasmeren voor waar ze 
mee bezig zijn en ze zo verder te 
helpen. Leiderschap, het ontwik-
kelen van teams, is het mooiste 
wat er is. Zeker in combinatie 
met het vak logistiek.”
In bedrijven als Unilever en Best-
foods hoort de functie supply 
chain aan de directietafel een ei-
gen stoel te hebben, volgens Van 
der Veer. “Daar twijfel ik niet aan. 
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