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natuurlijke vriend gevonden. “Batterij-
vermogen vraagt 60 procent  minder 
volume ten opzichte van een verbran-
dingsmotor. Je kunt batterijen op veel 
manieren wegwerken. Daarnaast is er 
meer comfort, want er zijn minder tril-
lingen en er is minder lawaai.” Voor 
Renault-topman Carlos Ghosn, maar 
ook voor Van den Acker, is de combi-
natie van EV’s en autonoom rijden 
daarom ideaal. “Het is een gelukkige 
combinatie, dat vonden wij al in 2009, 
ver voor anderen ook die richting op 
bewogen. Maar het vraagt wel een ver-
andering in je manier van denken. De 
industrie dacht altijd heel verticaal, 
maar de toekomst is aan partnerships. 
Ook een grote autofabrikant moet 
samenwerken met techbedrijven als 
Google, Uber of startups die met 

nieuwe ideeën komen.” 

Dinosauriërs
Bang dat een fabrikant zijn plek verliest in de mobili-
teitsketen, is hij niet. “De autofabrikant maakt juist 
de synthese tussen alle technologische en 
mobiliteits  ontwikkelingen mogelijk. Alles komt uit-
eindelijk samen in een auto. Dat is natuurlijk bijzon-
der fascinerend om mee te maken, want tot pakweg 
vijftien jaar geleden waren fabrikanten dinosauriërs 
die alles zelf deden. Nu zoeken we actief de samen-
werking.” Van den Acker denkt niet dat partijen als 
Google snel zelf auto’s zullen produceren, daarvoor is 
het proces te complex. “Maar iedereen is bezig zijn 
aandacht te verbreden en de omgeving te verkennen. 
En dan uiteindelijk komt het erop neer dat we de 
juiste experience bieden met al het comfort en 
gemak dat mogelijk is. In onze visie kunnen we ons 
daarmee ook onderscheiden van andere fabrikanten. 
Niet voor iedere parameter (zoals temperatuurrege-
ling en rijmodus, red) honderden opties geven, maar 
vaste afstellingen in vijftien of twintig settings combi-
neren, bijvoorbeeld comfort, sportiviteit of zakelijk, 
waardoor we aan iedere berijder van de auto – en in 
de deeleconomie kunnen dat er meerdere zijn – snel 
de juiste setting kunnen bieden.” Van den Acker pie-
kert er nog niet over om de autobranche te verlaten. 
“Een auto is de samenvatting van ongeveer alle vor-
men van design. Van het maken tot sculpturen, pro-
ductdesign het  ontwerpen van alle elementen in en 
op een auto tot de interface met de ge bruiker. Een 
auto staat ongeveer gelijk aan de ontwikkeling van 
vijfhonderd producten tegelijk. Daarom is het voor 
mij het summum van design.” //

de jong
Macht 
verblindt, 
wat anders?

Wat zou er van Volkswagen AG terecht zijn gekomen zónder 
 Ferdinand Piëch, de kleinzoon van Ferdinand Porsche, die in 1972 
als ontwikkelingsingenieur bij Audi binnenstapt en opklimt tot 
ceo? Mede dankzij zijn aluminium carrosserieën en superieure 
dieseltechniek bereikt Audi de top 3 van Duitse premiummerken.  
En zijn Quattro’s maken het merk in korte tijd sportief. 
In 1993 gaat topman Carl Hahn van Volkswagen met pensioen 
en Piëch ziet zijn kans schoon: bestuursvoorzitter van de héle 
Aktiengesellschaft. Door crisis en overcapaciteit krijgt Piëch 
het niet cadeau. Met ijzeren hand dirigeert hij het concern naar 
omzetgroei en winst. Dan gaat hij op overnamepad en verwerft 
de meerderheid in Skoda, later in MAN en Scania. En met de 
in lijving van Bugatti, Lamborghini, Bentley en zijn oude liefde 
Porsche zet hij de puntjes op de i. Daarmee bereikt zíjn Volks-
wagen AG de wereldtop, qua merkenportfolio, volume, winst en: 
aanzien.
In 2002 treedt Piëch op zijn 65e af als bestuursvoorzitter en 
wordt ‘gekozen’ tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. 
Dat betekent voor het eerst flink afzien voor de man die negen 
jaar op rij in zijn eentje aan het roer heeft 
gestaan. De door hemzelf aangewezen 
opvolger, Bernd Pischetsrieder, moet bin-
nen vier jaar - onder protest van de Raad 
van Commissarissen - het veld ruimen. 
Terwijl de beurswaarde van Volkswagen 
AG in die jaren met maar liefst 80 procent 
toenam ...
De roemloze aftocht van de 80-jarige Piëch 
dit voorjaar is heel herkenbaar. Het docu-
menteert - twee jaar na zijn vertrek als 
president commissaris - op dramatische 
wijze dat niets zo moeilijk is als afstand 
nemen van de macht. Laat dit voor andere oudere ondernemers 
die moeite hebben met loslaten een les zijn. Maak tijdig ruimte 
voor de volgende generatie: het enige dat telt bij het aanwijzen 
van een opvolger is de juiste combinatie van opleiding, ervaring 
én entrepreneurship. Word zelf liever lid dan voorzitter van de 
Raad van Commissarissen. En realiseer je dat een stoel in de RvC 
nooit een douceurtje voor familie mag zijn. Hier is alleen plaats 
voor professionals met passie, kennis en een eigen visie. Dr. h.c. 
Ferdinand Piëch’s handelswijze is de dood in de pot voor ieder 
bedrijf, een nagel aan de doodskist van de CEO en zwaar vergif 
voor het familieleven.
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