
KOEN VAN GERVEN, HANDELSINGENIEUR EN CEO VAN BPOST

ALUMNI

“ Ik wil dat mijn mensen 
fier kunnen zijn”

aderlijk. Zo zou je Van 
Gervens stijl kunnen om-
schrijven. Hij zal ons ge-

sprek afsluiten met de woorden All the 
best en een knipoog, en deelt, ontspan-
nen achteroverleunend, zijn overtui-
gingen. Bepaalde begrippen – verwon-
dering, prioriteiten – herhaalt hij alsof 
die als mantra’s ons bewustzijn moeten 
binnendringen.

Hij maakt wel duidelijk dat hij in 
zijn jonge jaren nog niet zo wijs en er-
varen was. “Ik had zelfs geen plan. Er 
stond maar één iets vast: ik zou naar de 
KU Leuven gaan. Mijn moeder was er 
doctor in de rechten geworden en mijn 
vader was er prof fysica. Voor mij was 
handelsingenieur een aangename keu-
ze. It kept my options open.”

Van Gerven is een actieve student – 
hij is preses van de Kring Internationa-
le Betrekkingen – maar zit niet op kot. 
“Bij ons thuis in Heverlee had het soms 
wel iets van een kot – op een bepaald 
moment studeerden vijf van de zes kin-
deren samen aan de KU Leuven – maar 
er werd toch meer orde en methode 
verwacht. Ik hield er geen trauma’s aan 
over, maar dat ik na mijn afstuderen 
voor een MBA naar Cornell (Ameri-
kaanse elite-universiteit – red.) ging, was 
een vorm van compensatie, denk ik. Ik 
had bovendien nog geen goesting om te 
gaan werken.”

“Het werd een schitterend jaar. The 
cherry on the cake. Zeer complementair 

ook met mijn vorming in Leuven, waar 
ik les had gekregen over alles van hoog-
ovenkunde tot moraalfilosofie. In de VS 
ging het over case studies en presenta-
tion skills, zaken waar ze toen in België 
nog nooit van gehoord hadden.”

 
Vreemde moves
Weer thuis doet Generale Bank hem 
financieel het beste voorstel. “Als jonge 
mens ben je daarmee bezig, uiteraard. 
Gelukkig bleek de bank ook een spec-
taculaire omgeving, met inspirerende 
mensen zoals Fred Chaffart (tot 1998 de 
CEO – red.). Na negentien jaar had ik 
een prachtig kantoor en een auto met 
chauffeur, maar ik stapte uit die gou-
den kooi om Acerta te gaan leiden, een 
kleiner en minder comfortabel bedrijf. 
Een vreemde move dus voor veel men-
sen, maar de Generale Bank was aan het 
stilvallen door de fusie met ASLK. Ik 
dreigde in slaap te vallen, en wie weet, 
nooit meer wakker te schieten.”

“Bij Acerta leerde ik dat je als eind-
verantwoordelijke beslissingen moet 
nemen, hoe moeilijk die ook zijn. Zo 
moesten we afscheid nemen van werk-
nemers die tot dan toe geen enkele re-
organisatie hadden meegemaakt. Maar 
het zette Acerta wel weer op de rails. 
Ook bij bpost waren de uitdagingen 
groot. Toen ik vanaf 2006 het verkoop-
net moest omvormen, verdwenen er 
700 postkantoren. Ik moest omgaan 
met de heftige reacties van bijvoor-

beeld burgemeesters en tegelijk mijn 
medewerkers motiveren om de volgen-
de dag opnieuw ergens een postkantoor 
te gaan sluiten.”

“Hoe je zoiets doet? Door heel dicht 
bij je mensen te staan. Bij grote hervor-
mingen moet je op de werkvloer het 

debat aangaan, op een correcte manier. 
Op een bepaald moment moet je ook 
durven zeggen: als we deze weg niet in-
slaan, loopt alles binnen tien jaar dood. 
Hadden we bij Acerta niet ingegrepen, 
het bestond nu niet meer.”

“Toen de routine daar opnieuw 
dreigde toe te slaan, merkte ik dat ik 
openstond voor iets nieuws, een gro-
tere diversiteit aan activiteiten. Mijn 
keuze voor bpost deed opnieuw wenk-
brauwen fronsen in mijn omgeving. De 
Post …” Hij zegt het met dedain. “Toen 
ik hier in 2006 begon, stond het bedrijf 
niet bepaald bekend om zijn efficiëntie 
en dachten velen dat wij het volgende 
Sabena zouden zijn.”

 
In de bossen 
De papieren post blijft inderdaad ach-
teruitgaan. In 2016 draagt bpost ruim 
vier procent minder brieven rond dan 
het jaar ervoor. “Ik ben niet naïef, die 
dalende trend valt niet meer te keren. 
Het is wel jammer. Ik heb dit jaar weer 
nieuwjaarskaarten geschreven, en niet 
omdat ik me daartoe verplicht voel als 
postbaas. Brieven en kaarten bevatten 
emoties, en zonder emoties is het leven 
een pak schraler. Dus wat doen we? 
We brengen de emoties van een echte 
postkaart naar het digitale tijdperk. Met 
onze Mobile Postcard-app maak je van 
een foto op je smartphone een postkaart 
die wij drukken en bezorgen. Alles met 
een klik. De digitalisering is misschien 
de grootste bedreiging voor ons bedrijf, 
maar tegelijk biedt ze de grootste op-
portuniteit.”

E-commerce is Van Gervens 
speerpunt. In mei opent in Ne-
der-Over-Heembeek een nieuw sor-
teercentrum, waar hoogtechnologische 
machines geen 100.000 maar 300.000 
pakjes per dag zullen verwerken. Het 
maakt de vakbonden weleens nerveus. 
Ze vrezen dat de technologie hen over-
bodig zal maken, en dat de overblijvers 
zullen moeten meehollen in een als-
maar verschroeiender werktempo. Van 
Gerven schudt zijn hoofd. “We willen 
zeker niet zo snel mogelijk zoveel moge-
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Post werkten, terwijl we nu jonge, 
goede profielen aantrekken.”

Het is nochtans niet al koek en ei. 
Drie weken geleden reageren de vak-
bonden verbolgen op het nieuws dat 
bpost de jobs van een tweehonderdtal 
informatici verkast naar India – wat 
overigens pas na dit interview bekend 
raakte. “Er is altijd de vrees: wat zijn 
de gevolgen voor mij? Daar zal ik ook 
altijd rekening mee houden. Tege-
lijk moeten we ambitie hebben. Een 
bedrijf dat niet groeit, is gedoemd 
om te verdwijnen. De kunst is om 
die groei op een duurzame manier 
te realiseren.”

 
Geluk
Dit soort hete hangijzers is net wat 
Van Gerven boeit. “Bpost blijft me 
aantrekken vanwege zijn veelheid aan 
dimensies en uitdagingen. Pas op, had 
ik geweten wat ik allemaal zou moeten 
doorstaan, ik weet niet of ik de stap 
had gezet. Maar je hoeft niet alle de-
tails op voorhand te kennen. Dat is 
toch wat het leven aangenaam maakt? 
Je moet de dingen op je laten afkomen 

en geen schrik hebben van het toeval. 
Ik zal waarschijnlijk weleens een ver-
keerde keuze gemaakt hebben, maar 
die probeer je dan recht te zetten. Het 
leven is echt niet zo ingewikkeld als 
veel mensen het maken, hoor.”

Ook de evenwichtsoefening tussen 
werk en privé gaat hem goed af, zegt 
hij. “Mijn echtgenote gaat mee naar 
heel wat activiteiten van bpost, en an-
ders ga ik alleen. Waarschijnlijk was ik 
er niet altijd voor mijn drie dochters, 
maar als het echt belangrijk is, gaan 
zij voor alles. Midden in de onder-
handelingen met PostNL studeerde 
mijn dochter af aan Columbia Univer-
sity. Dat kwam slecht uit, maar ik ben 
heen en weer gevlogen. Met mijn kin-
deren heb ik hetzelfde geprobeerd als 
met mijn werknemers: ze kansen ge-
ven en stimuleren om nieuwe paden 
te verkennen. Ik verwacht dat ze zich 
ontwikkelen en dat ze presteren, maar 
ik bied een vangnet als het nodig is.”

“Dat zou ik tegen de studenten van 
vandaag zeggen: stay curious, behoud 
je verwondering. En geniet. De stu-
dententijd is uniek in zijn onbezorgd-

heid en vaak een echte levensschool. 
Ik leerde er mijn vrouw kennen – ze 
studeerde geschiedenis – en ont-
wikkelde er mijn persoonlijkheid en 
waardenpatroon.”

“Omdat de KU Leuven mij en mijn 
familie zoveel heeft gegeven, vind 
ik het normaal dat ik iets teruggeef. 
Sinds een jaar zit ik in het bestuur van 
UZ Leuven, waar ik hoop te kunnen 
bijdragen met de skills en inzichten die 
ik verworven heb. De hamvraag in ge-
lijk welk bedrijf is: hoe kan ik morgen 
nog relevant zijn voor mijn klant?”

Het gesprek meandert naar zijn ein-
de.  Voor ons zit een tevreden man. “Ik 
ben dankbaar voor de kansen die ik 
gekregen heb, maar ik heb ze zelf ook 
gegrepen. Tot op zekere hoogte creëer 
je je eigen geluk.”
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lijk mensen weg hebben. We moeten 
alleen intelligent omgaan met innova-
tie, de verwachtingen van onze klan-
ten en de realiteit van de hoge arbeids-
kosten. Ik predik geen revolutie, wel 
evolutie. En ik wil trouw blijven aan 
ons motto: elke dag de lat hoger.”

Klinkt als een recept voor burn-out. 
“Natuurlijk moeten we dat in de gaten 
houden, maar het is maar één van de 
vele risico’s in ons leven. Het komt al-
lemaal neer op prioriteiten stellen, iets 
wat onze maatschappij naar mijn ge-
voel te weinig doet. Mede daardoor 
komen mensen in de problemen. We 
willen alles: professioneel actief zijn, 
kinderen opvoeden, een vrienden-
kring onderhouden, geregeld op va-
kantie gaan, aanwezig zijn op sociale 
media én op Pokémons jagen.”

“Is het niet hoog tijd dat we onszelf 
wat meer discipline opleggen en dui-
delijkere keuzes maken? Dat betekent 
ook dat je sommige activiteiten moet 
schrappen. Een voorbeeld: normaal 
zie je me geregeld lopen in de bos-
sen van Heverlee, maar de afgelopen 
maanden liet de job dat niet toe. Jam-
mer, maar het kon even niet anders.”

 
Groeien of verdwijnen
In 2016 slokt vooral de poging om 
PostNL over te nemen veel tijd op. 
Maar vroegtijdige lekken naar de pers 
en bemoeienissen van onder meer 
de Nederlandse minister-presi dent 
Mark Rutte doen in december de deal 
afspringen. Van Gerven verbergt zijn 
ontgoocheling niet, ook niet in de na-
tionale kranten, waar hij anders maar 
mondjesmaat in verschijnt.

“Ik vind het nog altijd een gemis-
te kans. Het had de pakjespositie van 
bpost serieus kunnen versterken. 
Maar bon, it is what it is. We blijven 
voortdoen. Het positieve is dat het nu 
voor iedereen duidelijk is dat bpost 
het stof heeft afgeworpen. We zijn een 
van de meest performante postbedrij-
ven in Europa, een bedrijf dat ambitie 
kan, mag en zal hebben. We zijn aan-
wezig in de VS, Canada en Australië 
en bereiden ons voor op de digita-
le toekomst.”

“In heel het PostNL-verhaal over-
heerste bij onze werknemers een ge-
voel van fierheid over bposts ambitie. 
Zelfs de socialistische vakbondsleider 
zei op televisie dat zijn achterban ge-
wonnen was voor het overnamepro-
ject. Dat is voor mij het belangrijkste: 
mijn mensen hoop en fierheid geven. 
In het verleden durfden mensen nau-
welijks te bekennen dat ze voor De 
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geweten wat 
ik allemaal 
zou moeten 
doorstaan, 

ik weet niet of 
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gezet.

Wie is 
Koen Van 
Gerven?
°1958, Leuven

 
Gestudeerd
1976-1981 Handels- en 

bedrijfseconomisch 
ingenieur in de 
beleidsinformatica 
(KU Leuven)

1981-1982 MBA (Cornell 
University)

 
Loopbaan
1982-2001 werknemer 
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