
Zestig jaar, dat mag gevierd 
worden. We tekenen zestig 
NCD-weetjes op, waarin de 
geschiedenis razendsnel de 
revue passeert. Een overzicht, 
verspreid door het magazine. 
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02.Opgericht door: 
SICCO MEYER,  MARINUS 

SPRUYTENBURG en 
JAN VAN MEERWIJK als 

 Nederlandse  Vereniging 

van  Commerciële 
 Directeuren (NCD), 

Amsterdam.

01. 
OPRICHTING 

NCD: 9 april  

1953.
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Op de cover
Yoshi Verspaget 
met een quote uit het 
boekje Directeur Ingelijst 

(2003) ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van 
de NCD. 

11 Vooraf
Gerard van Vliet, 
 directeur NCD.

14 Prenovator(s)
De 60 jongste NCD-
leden op een rijtje. Ze 
leverden netjes hun visite-
kaartje in bij de redactie. 
De een met veel enthou-
siasme, de ander ietwat 
verontwaardigd: ‘Een 
visitekaartje? Ik doe aan 
LinkedIn.’ 

22 van twee kanten  
Gerrit Jisse Doeksen 
is het oudste NCD-
lid en Joyce van der 
Stel het jongste.   Ze 
 spraken met elkaar af in 
het midden van het land. 
Een gesprek over jong-zijn 
en niet meer zo jong. Over 
de zin van een lidmaat-
schap en de toekomst van 
Nederland.

42 dwarsligger
Oud-hoofdredacteur (nrc.
next) Rob Wijnberg 
werkt aan zijn nieuwe plan 
dat door het leven gaat 
als De Correspondent. 
Hoe dwars is hij in 
ExecutiveNL?

47 Citaten
Kinderen van NCD-direc-
teuren werden in 2003 
geïnterviewd voor een 
jubileumuitgave van de 
NCD. Tien jaar later zoekt 
ExecutiveNL vier kinderen 
(tieners) nog eens op. 

   
53 Column
ron steenkuijl,  
DE nieuwe voorzitter 
van NCD.

56 Omgekeerd
Doelgroep-denken, 
wat een jeukwoord. 
Maar toch, we doen het 
allemaal. Maar wat weten 
we eigenlijk van onze 
doelgroep? Hetty van 
Ee, Harry Groeneveld, 
Ingrid Cayet en Karin 
Luiten geven antwoord.

60 De leider
Algemeen directeur 
Frankwin van Beers 
(Dierenpark Emmen) laat 
zich inspireren door een 
Nederlandse voetbaltrai-
ner. Een wereldberoemde.  

63 Reflectie
Siebert van der Veen 
(regiomanager van A. Hak 
West Infranet), Tatiana 
Pratley (toneelregis-
seur Tryater) en Robert 
Wielinga (Centrum voor 
Bedrijfsopvolging) nemen 
leeftijd met een korreltje 
zout. 

 
63 Marktexpertise
Leon van Riet 
( algemeen directeur Delta 
Lloyd Leven), Pascal 
 Besselink (senior jurist 
arbeidsrecht en pensi-
oenrecht DAS) en Geert 
Raaijmakers (partner 
NautaDutilh) geven direc-
teuren en commissarissen 
inzichten. 

80 Achtergrond
Ligt de commissaris onder 
vuur? Moet het  allemaal 
anders? We  vroegen 
het Jaap van Manen 
(boardroom consultant 
en commissaris bij de 
Nederlandsche Bank), een 
man met een schat aan 
bestuurlijke ervaring en 
een scherpe visie.  

85 Column
Harry Starren, 
onder andere voor-
malig algemeen 
 directeur De Baak.
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Deze bestuurders voelen zich piepjong (van geest): plus

van begin  
tot eind:  
60 jaar NCD
De eerste voorzit-
tershamer, Prins 
 Bernhard, stropdas-
sen, buitenlandse 
reizen en heel veel 
andere foto’s. Een 
serie: 60 jaar NCD (in 
vogelvlucht). 

32 actueel
Tijden veranderen. 

Toch? De old boys 
network-machine 
zorgde ooit voor een 
geplaveid carrièrepad 
met mooie banen 
die voor het oprapen 
lagen. En een zekere 
omzet voor wie daar 
naar opzoek was. 
Tegenwoordig is alles 
anders. Toch? Een 
analyse. 

38 Leiderschap 
& generaties
Op welk moment 
jouw vader op de 
arbeidsmarkt kwam, 
heeft veel te maken 
met de leider die 
je nu bent. Er zijn 
uitzonderingen, maar 
niet heel veel.  

88 Agenda
Bijeenkomsten, 
 meetings en seminars 
georganiseerd door de 
NCD.  

60 JAAR NCD

03. 

In januari 1954 zijn er 

negentig  leden. Erelid GERRIT 

JISSE DOEKSEN (84): ‘De NCD is in 

de loop der jaren geprofessionaliseerd. 

Leren van elkaar is meer dan ooit aan de 

orde. Dat zie je tijdens de interessante 

congressen die worden georganiseerd. Ja, 

ik vind dat de NCD aan waarde en kracht 

heeft gewonnen. Ze is scherp op de 

toekomst gericht, waardoor de NCD 

bijzonder bijdraagt aan de toets of 

je als directeur in het hier en 

nu staat.’

04. DOEL VAN DE NCD: tegemoet komen aan de  behoefte aan een netwerk voor directeuren.
05. 
In  samenwerking met de Contact groep Op-

voering  Produktiviteit 
komt in 1954 de STUDIE-
GROEP VORMING COM-MERCIEEL KADER tot stand.
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08. 

Het JAAR-

VERSLAG 1957 is 

de eerste versie die 

door Drukkerij/ 

uitgeverij Ten 

Hagen N.V. werd 

gemaakt. 

09. 

In 1958 is er ter 

gelegenheid van het 

VIJFJARIG BESTAAN een Nationale 

Manifestatie in Stadsschouwburg 

Utrecht. Onderwerp: TOEKOMST VAN 

JONGEREN IN HET COMMERCIËLE VAK, 

om zo hun aandacht te vestigen 

op de mogelijkheden van een 

loopbaan in de commerciële 

sector van het bedrijfs-

leven.

10. 
Op 14 mei 1959 zijn de eerste  resultaten bekend van het onder-zoek naar de ‘STRUCTUUR DER  VERKOOPORGANISATIE EN REGELINGEN VOOR  VERTEGENWOORDIGERS’. Een wereld primeur 
in  omvang van 

 materiaal.

11.
In 1960 

komen MARKETING 
EN MANAGEMENT 

overwaaien uit de 
VS en wordt hier 
voorzichtig over 

gesproken.

12. 
Op 24  oktober 1961 wordt de eERSTE  BIJEENKOMST BUITEN DE RANDSTAD  georganiseerd in het  Oranje Hotel in Den Bosch. Die dag vindt ook DE EERSTE EXCURSIE plaats: naar de  Heineken 

 Brouwerijen 
 Nederland.
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13. 
In 1962 opent 

PRINS BERNHARD in Scheveningen het Vijfde Internationale 
Marketing en 

Distributie Congres, verzorgd door de 
NCD. 
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33. 

Op 29 april 1983 

vindt in de Koopmans-

beurs het zesde lustrum 

plaats, met als thema: 

DIREKTEUR IN DE TOEKOMST, 

MENS OF ROBOT? Op het 

gala ‘kon men  dansen 

met een heuse 

 robot’.  

32. 

HET EERSTE NCD-

COMMISSARISSEN CONGRES 

vindt november 1982 

plaats en trekt zo’n drie-

honderd bezoekers.  Thema’s: 

 Driehoeks verhouding RvC, 

directie en OR, en: Commis-

saris en de financiële 

verslaglegging.   

34. 
=In de serie  DIREKTIE DATA met korte en bondige  informatie ten behoeve 

van de topleiding zijn in 1983 al 37 titels verschenen.

35. 

12 januari 

1984 start NCD met 

 WERKCONFERENTIES om in 

kleiner verband aan de 

hand van een CASESTUDY 

vraagstukken te 

 bediscussiëren.

36. 
1985: Laatste 

editie Management Monitor. Vanaf 1986: ELAN,  magazine voor  directeuren en 
 commissarissen.

37. 

In 1986 is MEVROUW 

VAN DEN BOER-SLINGERLAND 

DE EERSTE VROUW IN HET NCD-

BESTUUR. ‘Ik werd gevraagd omdat men 

mij kende uit het bedrijfsleven. Volgens mij 

was het heel gewoon dat er een vrouw in het 

bestuur kwam. Ondanks dat de NCD eerder 

een old boys network was, vond niemand dat 

gek. Misschien scheelde het dat ik in een 

mannenwereld leefde. Ik kwam binnen als 

Joke van den Boer, niet als vrouw, of als 

feminist. Wellicht speelde dat ook 

mee bij het feit dat ik makkelijk 

geaccepteerd werd.’


