
‘Iedere ex-bankiermoethetbeest in
deogenkijken:watwil je,watkun je?’
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Amsterdam

TopbankierRutgerKoopmans (59) had
zijnbaanbij INGnogniet opgezegd, of
de stroomaanuitnodigingen voor vip-
diners, concerten en sportwedstrijden
droogdeop. Vande eneopdeanderedag
bestondhij nietmeer indeogen van veel
belangrijke klanten en relaties. Zijn eer-
ste pogingen tot ondernemerschapmis-
lukten jammerlijk. Vele commissariaten
waaropKoopmans solliciteerde, gingen
aan zijnneus voorbij.

Zijn levensmissie anno2018, tien jaar
later: een leger bankiers enandere goed-
betaaldewerknemerswakker schudden,
hen coachenenklaarstomen voorde
bozebuitenwerelddiewacht.Hij orga-
niseert erworkshopsover enheeft een
cursus in voorbereidingdie inhetnajaar
van start gaat. Bankenblijvenkrimpen,
het personeel dat ze lozenkomt steeds
lastiger aandebak; slechts eenopde
vier heeft binneneen jaar anderwerk en
minderdan10%kan terugnaarde sec-
tor, zomelddehet FDonlangsopbasis
vanUWV-cijfers.

Als oud-zakenbankier en voormalig
adviseur van JohanCruijff schreefKoop-
mans vorig jaar eenopenhartig autobio-
grafischboekoverhet themametde
titel:Eigenbaas. Overhoeontnuchte-
rendhetwasomvanuit eenbeschermde
omgeving volledig teruggeworpen te
wordenop zichzelf, nadathij dehiërar-
chische ladder vandebank zo succesvol
hadbeklommen.Maar ookoverhoe
bevrijdendhetwasom in zijnwoorden
‘naakt voorde spiegel te staanen je
totaal kwetsbaar te voelen’. ‘Ikwens
iedereendezelfde realitycheck toe.’

VHoekomthet dat ex-bankmedewer-
kers steedsmoeilijker aandebak
komen?
‘Het zijn er te veel, en ze zijnmeestal te
generalistisch. Er is een totale ontwrich-
ting gaande inde sector,metdekomst
vanfintechbedrijven zoals Adyendie
hunkerntakenovernemen.Ex-bankiers
komenmetduizenden tegelijk demarkt
op en zedenkenbijna allemaal dat ze
zo’n goednetwerkhebbeneneenhoge
gunfactor.Dat is de valwaar je in trapt:
denkendat je het allemaal aan jezelf te
dankenhebt.’

‘Nou, ik kan je vertellen: hetmeeste
is verbondenaan je functie.Het is jouw
gunfactorminusdie vanhet bedrijf, en
danblijft er een stukminder over. Ikhad
eengerespecteerde functie als hoofd
mkb-krediet, net onderde raad van
bestuur. Twee secretaresses, eenhele
hofhouding.Uitnodigingen voorhet
WK, voorste rangbij het Prinsengracht-
concert. En ikbenbij heelwatmensen
uit het bakje gevallen. Ikdacht dat ikmet
mijnmanagementervaringde commis-
sariaten voorhet kiezenhad. Ikbenwel
veertig keer afgewezen.’

VEenoverhet paard getildeberoeps-
groep.
‘Ja,maardat kun je ook zeggen van
werknemersbij Shell, Philips enandere
corporates. Erwoedde lang eenoorlog
omtalent, alleswas geoorloofd. Ieder-
eendeederaanmee.De salarissen zijn
te snel gestegen.Wehaddenbonussen,
waar ikzelf niet gecharmeerd vanwas,
maar ookpremievrije pensioenen,
hypotheekkortingen, goedkope verze-
keringen, pensioenop je 57ste, het kon
niet op.’

Bankmedewerkers
overschatten hun
kansen na ontslag
weer een baan te
krijgen, zegt coach
en oud-zakenbankier
Rutger Koopmans

‘Daarmeehebbendezewerkgevers
hunmensenafgeleerd zelf de regie te
houden. Ze slijpen je scherpekantjes
eraf totdat je inhet hokjepast. Inde
jaren tachtig ennegentigwasoverstap-
pen tussenbankenüberhaupt spugen in
hetwijwater. Ikwerd een tijdmetdenek
aangekeken toen ik vanMeesPierson
overstaptenaar ING.Hetwasdeloyaal.
“Wij hebben je opgeleid, je bent van
ons.” Enals dezemensendanopeensop
hun45stenaar buitenmoeten, zijn ze
kansloos. Tenzij ze zelf de regie pakken.’

VWaarmoetenal die ex-bankmedewer-
kersheen?
‘Zemoetenop zoeknaar eennieuwe
identiteit. Ik denkdat bankiers veelmeer
kunnendandebuitenwereldhun toe-
dicht, of dan ze zelf durvendenken. Ze
kunnen leraarworden inhet onderwijs,
ze kunnenzorgverlenerworden.Het is
idioot omtedoenalsof omscholenop
je 50ste te laat is. En ik verzetme tegen
de suggestie dat bankiers voordit soort
beroepende empathie zoudenmissen.
Veel vanhen vindendienstverlenenge-

woonhet leukstewat er is.’
‘Maardanmoeten zewel stoppenmet

het rekken vanhunhuidige situatie en
eerlijk zijn tegenover zichzelf enhun
gezin. Iedereenmoethet beest inde
ogenkijken.Relativeer jezelf. VanbankA
naarBwerktnietmeer. Je tilt dingenover
hunhoudbaarheidsdatumheen.Dat is
niet reëel.Watwil je?Welk talent schuilt
er nogmeer in je? Zeghetmaar.Ofhoor
jij danbij die 10%diewel terugkannaar
de sector?Enwaaromoverweeg jeniet
ondernemer teworden?’

VNemendebanken voldoende verant-
woordelijkheid?
‘Eending is zeker: de zorgplicht ver-
schuift razendsnel naar dewerknemer.
De enebank is verder dandeandere.
Ik vinddat INGhet keurig doet.De
grens is eenkeer bereikt. Latenwehet
daarover hebbenmet zijn allen. En la-
tenweervoorwakendewerknemer als
slachtoffer te behandelen. Ze zijn ook
zelf verantwoordelijk voorhun loopbaan
enmoeten in actie komen.Vandaarde
workshopencursus.’

VEenoverstapnaarhet onderwijs bete-
kent voordemeesten een inkomensval,
misschien zelfs eenhalvering.
‘Mensendenkenaltijddat geldof de
hypotheekdegrootste barrière is.De
vraagmoet zijn: ben je gelukkig in je
jasje of niet? Zonee, doehet danuit.
Danwonenwemisschien ergens anders,
maar zijnwewel gelukkiger. Als geld je
grootstemotivator is, zet het danboven
aan je lijstje.Maarhet is erger omveel
geld te verdienenenniet tewetenwat je
motivatie is, danomweinig te verdienen
en zeer gemotiveerd te zijn. Jewilt rele-
vant zijn, nu enover drie jaarnog steeds.’

VUvertrokuit eigenwil, woontnog
steeds inAmsterdam-Zuid enhebtuw
buitenhuis inZeelandaangehouden.Dat
doendemeeste vertrekkers uniet na.
‘Toen ik stopte,wasmijn jongstedochter
pasnegen jaar. Ik verdiennu in eengoed
jaar eenderde vanmijn inkomenbij
ING. Ikhebontspaard, en ik krijg geen
salaris. Ik stuur al tien jaar facturen, en
somswordendieniet betaald. Vandaag
verlies ik,morgenerweer tegenaan. Ik
lig daar somsnog steedswakker van, en
ikweetnietwat ik inhet vierdekwartaal
ga verdienen.’

‘Maar ik verdiendebij INGook veel
meerdan iknodighadomgelukkig te
zijn. Ik koopgeenpakkenmeer, dieheb
ikookniet nodig.Wegaanmindermet
vakantie. Ikhebal tien jaarnietmeer
businessclass gevlogen, endat interes-
seertmede rozen. Ikbenmindermach-
tig dan ikwas inmijn ING-baan,maar
genietmeer vrijheid.Depieken zijnho-
ger, dedalendieper. En ik zou voor geen
goudooit nogwerknemerwillen zijn.
Dat veel relatiesmeopeensnietmeer
zagen staan, vond ikuiteindelijk vooral
komisch: eenbevestigingdat ikde juiste
beslissinghadgenomen. Ikwas gestopt
met een rituele dans.’
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❛❛‘Ikdachtdat ikde
commissariaten
voorhetkiezenhad,
maar ikbenwelveer-
tigkeerafgewezen’

❛❛‘Geld isnietdebar-
rière.Devraagmoet
zijn:ben jegelukkig
in je jasje?Zonee,
doehetdanuit’

Rutger Koopmans coacht
oud-bankmedewerkers bij
het kiezen voor een andere
loopbaan of een omscholings-
traject.
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