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‘Wij zijn een  
soort Ajax’

BP is veranderd. Veel autonome businessunits zijn de afgelopen jaren samengevoegd, waardoor één 

uniform HR-beleid mogelijk wordt. Met ruimte voor een lokale aanpak. Dat typeert de bedrijfscultuur 

van de derde oliemaatschappij ter wereld. “Bij BP zijn we een stukje vrijer.”

tekst: toine al (i.s.m. hetty moll, compagnon)
Fotografie: peter boudestein

“Op de olieramp in de Golf van Mexico ben ik in Europa amper 
aangesproken. Maar als ik in Houston een taxi neem en mijn be-
stemming noem, gaat het gesprek er meteen over. In dat opzicht 
is de imagoschade buiten de Verenigde Staten meegevallen,” 
zegt Sjoerd Gunnewijk. Hij is sinds 2009 verantwoordelijk voor 
het HR-beleid van BP in de Benelux en Frankrijk dat in totaal be-
trekking heeft op 3.300 fte’s. In zijn drie landenteams zitten bij 
elkaar 32 HR-medewerkers. Gunnewijk praat met trots over ‘zijn’ 
BP, voortdurend afgewisseld met nuchtere relativering. Het past 
bij de cultuur van het bedrijf, na Shell en Exxon het grootste ter 
wereld met in 2012 een omzet van 342 miljard dollar.
De effecten van de olieramp in 2010 – de grootste in de Ameri-
kaanse geschiedenis – zijn tot op heden merkbaar. Om de kosten 
daarvan te kunnen betalen, verkocht BP tot nu toe voor zo’n 43 
miljard dollar aan bedrijfsonderdelen. Daar komt bij dat de ener-
giemarkt wereldwijd flink in beweging is. De macht van de olie-
producerende landen taant, de olieprijs staat onder druk door de 
komst van nieuwe energiebronnen en internationale conflicten. 
BP verwacht echter wel groei in energieconsumptie, maar die zal 
voor 95 procent in de opkomende economieën plaatsvinden. 
Gunnewijk: “In Europa is er overproductie. Voor een gezonde 
markt zouden er raffinaderijen dicht moeten. Maar alle oliemaat-
schappijen staan wat dat betreft voor dezelfde uitdagingen. De 
grote verschillen zitten hem vooral in de filosofie en de bedrijfs-
cultuur. Bij BP zijn we een stukje vrijer.”

Deze functie kreeg je in januari 2009, maar 
feitelijk werd alleen je portefeuille uitge-
breid met de Franse bedrijfsonderdelen.
“Toch voelde het wel als een nieuwe functie, want Frankrijk is 
bepaald geen gemakkelijk land voor HR, en dan druk ik me voor-
zichtig uit. Er heerst daar een enorm sterke cultuur van bescher-

men en afschermen. Je kunt niet zomaar de dialoog aangaan met 
de bonden zoals in Nederland, dat is daar not done. Ik krijg ook 
geen inzage in sociale plannen van andere Franse ondernemin-
gen, dus kan ik niets vergelijken. Het is me zelfs niet gelukt om 
via KLM het sociaal plan van AirFrance te krijgen.”

Je had in 2009 dus geen specifieke missie?
“Die had ik meer in 2007. Mijn opdracht was toen om de HR- 
processen in de Nederlandse organisatie zo veel mogelijk op één 
lijn te brengen om de implementatie van SAP-HR voor te berei-
den. Nederland was daarvoor in 2010 aan de beurt. België en 
Frankrijk gaan uiterlijk in 2015 over. Als dat afgerond is, willen 
we gaan kijken welke activiteiten we kunnen overbrengen naar 
ons shared service center in Boedapest. Daar werken nu 1.200 
mensen en dat zal groeien naar zo’n 1.500.”

Kan de kwaliteit van de dienstverlening 
 daarbij op peil blijven? 
“Misschien wordt die zelfs beter. Al is het de vraag of dat in 
elk opzicht zo zal zijn. Automatisering is natuurlijk noodza-
kelijk, maar als er lokaal payroll-specialisten zijn, zien zij veel 
meer en kunnen ze bovendien vragen stellen. Als de business 
hier een cadeau geeft, dan weten zij dat het gebruteerd moet 
worden. Dat soort zaken wordt lokaal nu eenmaal beter be-
waakt.”

In 2007 zei je in een interview dat het SAP- 
systeem in 2010 in alle BP-vestigingen 
 geïmplementeerd moest zijn.
“Dat is dus vertraagd. Momenteel werkt 95 procent van de lan-
den met dat systeem. De planning is nu dat in 2015 het HR-sys-
teem volledig geïmplementeerd is.”

het gesprek
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Dat is niet mis, een vertraging van zo’n acht 
jaar.
“Je kunt zeggen dat een aantal factoren onderschat is. Zo is BP 
groot geworden door overnames. Vanaf de jaren negentig wer-
den grote bedrijven binnengehaald, waaronder Amoco, Arco, 
Castrol en Aral. Hiermee ontstond een verzameling van bedrijven 

met uiteenlopende systemen. Er werd echter niet meteen geïn-
vesteerd in het uniformeren van die systemen. Daar is de afgelo-
pen jaren pas werk van gemaakt, en dat vergde meer tijd dan 
van tevoren bedacht. Bij overnames zou eerder overgestapt moe-
ten worden op de terms and conditions van BP. Dat doet Exxon 
 bijvoorbeeld beter. Die beginnen na elke overname direct met de 
implementatie van de eigen systemen. Los daarvan moest BP na 
2010 de prioriteiten herschikken. Om cash te hebben voor de 
afwikkeling van de olieramp moesten onderdelen worden afge-
stoten. Dat heeft zeker bijgedragen aan die vertraging.”

Wat betekent die afvlakkende groei in Europa 
voor de behoefte aan talent bij BP?
“Talent is altijd belangrijk, of je nu groeit of krimpt. Maar wat ik 
heel nadrukkelijk zie is dat binnen Europa alle grote oliemaat-
schappijen terugtrekkende bewegingen maken. Ze hebben hier 
allemaal een raffinaderij, waarvan de productie geëxporteerd 
moet worden naar andere continenten. Maar daar wordt ook 
steeds meer geraffineerd. Wij gaan daarom focussen op activitei-
ten waar we goed in zijn en in regio’s waar we sterk zijn. BP is 
een echte oliemaatschappij. Wij richten ons op het vinden van 
grote olie- en gasvelden, vaak op moeilijk te bereiken locaties en 
verder op de innovatie van basisproducten: benzines, kerosine 
en smeermiddelen. Daar zijn we onderscheidend in. Wij leveren 
bijvoorbeeld hoogwaardige smering voor de maan- en marslan-
ders van de NASA.”

Staat de werkgelegenheid in de sector onder 
druk?
“In mijn beleving tendeert de ontwikkeling bij BP in Europa naar 
minder mensen, met meer talent en meer gefocust. Echt baan-
brekende innovaties moet je in onze industrie niet verwachten; 
we zijn geen Apple. Op het gebied van olie kun je hooguit verbe-
teringen van bestaande eindproducten verwachten. Bijvoorbeeld 
om aan strengere milieueisen te voldoen. Binnen onze smeer-
middelen zie je wel meer innovatie. BP heeft weliswaar veel geld 

sjoerd gunnewijk, hr manager france & benelux bp

‘Wij blijven altijd talent nodig  
hebben in Nederland en andere  

delen van de wereld’
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‘Echt baanbrekende innovaties moet 
je in onze industrie niet verwachten; 

we zijn geen Apple’

gestoken in zonne- en windenergie, maar trekt zich daar steeds 
meer uit terug. De opbrengst van deze alternatieve energiebron-
nen is gewoon te laag.”

Je maakt je dus geen zorgen over het aantrek-
ken van talent de komende jaren?
“Wij blijven talent nodig hebben. De studenten van de techni-
sche universiteiten moeten er echter wel rekening mee houden 
dat er voor hen over zeg tien jaar meer werk zal zijn in het bui-
tenland. Onze studerende kinderen zullen daar nog niet direct 
mee te maken krijgen, maar die beweging komt eraan.”

In 2007 zei je dat het mogelijk is om een uni-
form HR-beleid te implementeren binnen BP.
“BP is inmiddels veranderd. Toen had je alleen al in Nederland 24 
autonome businessunits. Nu zijn die zo veel mogelijk samenge-

voegd tot enkele grote organisaties. Deze zijn verdeeld in Lubes, 
ofwel smeermiddelen, en daarnaast is er de groep van de Fuels, 
verdeeld in een aantal fuels value-chains. Een fuels value-chain 
start bij het moment dat de olietanker de wal raakt en eindigt 
bij het moment dat de automobilist bij het benzinestation zijn 
auto voltankt. Daardoor is het gemakkelijker geworden om een 
meer uniform HR-beleid te voeren. Vanaf 2015 gaan we de fuels 
value-chains in heel Europa tot één organisatie maken. Het tota-
le pakket aan HR-instrumenten, dat we in de huidige onderdelen 
hanteren, gaan we uniformeren en optimaliseren voor de hele 
regio. Daarin is tot op heden te weinig synergie. Dat is een dui-
delijke stap vooruit.”

Hoe beïnvloedt de internationale agenda de 
HR-agenda bij BP?
“Wat zonder meer de boventoon voert is dat we sinds 2007 on-
derdelen aan het afstoten zijn. In dat licht kan ik jonge academi-
ci die bij ons solliciteren geen toekomst aanbieden met een le-
venslange carrière bij BP in Nederland. Wij zijn meer een soort 
Ajax. We leiden de beste talenten op en die vertrekken vroeg of 
laat naar een ander deel van de organisatie in het buitenland. 
Wereldwijd hebben we 84.000 medewerkers, dus er zijn genoeg 
mooie mogelijkheden.”

Waarom zouden jonge academici kiezen voor 
BP en niet voor Shell of Exxon?
“Die keuze is meer cultuurbepaald. In wezen doen alle oliemaat-
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schappijen in de basis hetzelfde. Je ziet alleen accentverschillen, 
onder meer in de filosofie, het instrumentarium en de energie-
bronnen waarin ze actief zijn. BP is een echte oliemaatschappij. 
Shell doet veel meer in gas. En er zijn duidelijke cultuurverschil-
len. Zo hebben we binnen BP een relatieve vrijheid om naar ei-
gen inzichten beleid uit te voeren.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?
“We hebben een wereldwijde BP Leadership Agenda, maar ik 
vind dat die niet in elk opzicht aansluit bij de behoefte in Ne-
derland. Sommige aspecten zijn te Brits of te Amerikaans. Ik heb 
de ruimte gekregen om een gericht programma te ontwikkelen 
met Nederlandse psychologen, al ging dat niet helemaal zonder 
slag of stoot. Ook binnen BP worden processen strakker. Al is dat 
altijd nog een stuk minder dan bij Shell of Exxon die daar het 
verst in gaan. Strakke processen hebben hun voordelen, maar 
het leidt tot een heel andere cultuur en dat moet bij je passen. 
Ik zou niet snel bij collega-bedrijven willen werken. Je ziet ook 
zelden mensen van BP overstappen naar andere oliemaatschap-
pijen en andersom.”

Uit de jaarlijkse winst- en omzetcijfers van 
Shell, Exxon, BP en Chevron blijkt dat de 
winst en de omzet per medewerker bij BP een 
stuk lager zijn. In hoeverre zeggen die ratio’s 
iets?
“Die herken ik en die kan ik voor BP goed plaatsen. Naar mijn 
idee hebben we te veel middenmanagement. Door het afsto-
ten van bedrijfsonderdelen is de operatie gekrompen, maar 
de overhead en het middenmanagement niet. Dat komt naar 
voren in deze ratio’s. Daar gaat verandering in komen. Er is 
nu 1 miljard gereserveerd voor het laatste kwartaal van 2014 
en heel 2015 om de organisatie simpeler te maken. Het kan 
niet anders dan dat dit ook het verminderen van de manage-
mentlagen impliceert. Dat zal de verdiencapaciteit van de 
 organisatie verhogen.”

In hoeverre zijn geruchten over een mogelij-
ke overname van BP door Shell reëel?
“Die geruchten steken van tijd tot tijd de kop op, voor het eerst 
in 2010 als ik me goed herinner. BP heeft echter als regel niet te 
reageren op geruchten en speculaties.”

Wat denk je van de discussie over het nut en 
de noodzaak van het toepassen van HR Analy-
tics, waar Shell een voorstander van is?
“HR gaat over mensen. Ik heb te maken met managers die men-
sen moeten aansturen en coachen. Ik denk dat de output van 
een afdeling goed is als de baas goed is. Je kunt alles in cijfers 
vertalen en analyseren. Maar in de discussie over het onderwerp 
ligt de nadruk nu te veel op analytics ten koste van de menselij-
ke kant van HR. Ik ben niet huiverig voor het gebruik van cij-

fers, maar ik hoef niet alles te analyseren. Ik denk dat we eerst 
goed moeten nadenken waar we HR Analytics voor kunnen ge-
bruiken. Je hebt in elk geval mens-mensen nodig. Dat aspect lijkt 
tegenwoordig onder te sneeuwen. Als ik mijn kinderen bezig zie 
met social media en apps, dan hoop ik dat ze die affiniteit niet 
verliezen.”

Je bent sinds 1987 actief in HR-functies. Heb je 
het HR-vak sindsdien wezenlijk zien verande-
ren?
“Het is veranderd, maar niet zoals je dat in de techniek ziet. 
In 1990 had niemand een mobiele telefoon. Nu heeft elk 
schoolkind er een. HR is inmiddels natuurlijk sterk geautoma-
tiseerd. Bij mijn vorige werkgever Fokker had ik twee secre-
taresses, nu nog een halve en kan ik veel meer zelf. Maar 
mijn opdracht als HR-professional is sinds 1987 niet wezenlijk 
veranderd.”

Hoe zie je die opdracht?
“Ik moet ervoor zorgen dat de business kan beschikken over de 
juiste mensen die nodig zijn om de plannen te verwezenlijken. 
Maar ook heb ik verantwoording af te leggen aan die 3.300 men-
sen in de onderdelen waar ik over ga. Als er door BP in Londen 
of in Duitsland iets besloten wordt waar ik bezwaren tegen heb, 
dan moet ik dat zo goed mogelijk kenbaar maken. Dat is mijn 
taak. Het verschaffen en behouden van werkgelegenheid vind ik 
een belangrijke verantwoordelijkheid van het management en 
van HR. De CEO van een multinational moet niet alleen zo veel 
mogelijk winst maken, maar ook rekening houden met de werk-
gelegenheid van tienduizenden mensen. Achter al die mensen zit 
een gezin. Daarom ben ik ook zo tegen bonussen.”

Want bonussen geven de verkeerde prikkels?
“Ja. Individuele bonussen, bijvoorbeeld voor het realiseren van 
de verkoop van bedrijfsonderdelen, kunnen het beoordelingsver-
mogen van mensen beïnvloeden. Ze handelen dan niet meer 
 vanuit een verantwoordelijkheid voor het hele bedrijf, maar gaan 
hun eigen belangen najagen. Dat wil ik voorkomen. Ik voel de 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de generatie van 
mijn kinderen ook de mogelijkheid heeft om straks bij BP te 
gaan werken.” 


