‘De drive om

de beste te
willen zijn,
past bij mij’

Susan Lenderink (42) is een halfjaar aan het werk als financieel directeur
van Ajax. Tijd voor een nadere kennismaking. ’Ajax is een sterk merk,
maar er heerst een familiegevoel.’
Te k s t : P e t e r Z w e t s l o o t
B e e l d: G i u s e p p e To p p e r s

Achter haar bureau hangt een grote foto van de Johan
Cruijff ArenA, genomen tijdens een wedstrijd. Het is
een nalatenschap van haar voorganger Jeroen Slop, die
de foto had laten hangen. Het is een aparte achtergrond
voor een vrouw die vroeger met een schuin oog
meekeek naar het voetbal op tv thuis, weleens een
stadion van binnen zag, maar een jaar terug totaal niet
dacht aan een carrière in de voetballerij.

de eerste maanden nog wel geregeld verkeerd zou rijden,
maar het is maar één keer gebeurd.’

Zestien jaar lang werkte Lenderink bij de Bijenkorf. Ze
kwam binnen als controller, en groeide binnen negen
jaar door naar de functie van CFO. Totdat ze in juli de
overstap naar Ajax maakte, en zo een heel nieuwe wereld
binnenstapte. Slechts één keer reed ze sindsdien verkeerd
naar haar nieuwe baan. ‘De grap is dat het hoofdkantoor
van de Bijenkorf hier om de hoek staat, ik hoef alleen een
afslag verder te nemen. Toch had ik verwacht dat ik in

Waar Ajax door de buitenwereld weleens afgeschilderd
wordt als kil en zakelijk, vond Lenderink in de ArenA
juist dat warme gevoel ook terug. ‘Ik heb tijdens de
sollicitatieprocedure bij Ajax met alle directeuren en
commissarissen gesproken, en het voelde voor mij
eigenlijk meteen goed. En dat beeld is alleen maar
positiever geworden sinds ik hier echt rondloop. Ajax
is een sterk merk, maar er heerst een familiegevoel. Ik
hoorde dat Ajax soms arrogant wordt genoemd, maar
dat is de zelfverzekerdheid die past bij Amsterdam.
Die drive om de beste te willen zijn, past ook bij mij. Ik
vind het ook goed. Als je ambities hebt maar die niet
uitspreekt en het niet uitstraalt, kom je er ook niet.’

‘Als je ambities hebt
maar die niet uitspreekt
en het niet uitstraalt,
kom je er ook niet’
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Wat dat betreft ging de verhuizing naar Ajax soepel.
Ook gevoelsmatig was de stap ‘minder pijnlijk’ dan ze
aanvankelijk dacht. Ze liet toch het bedrijf achter zich
waar ze in zestien jaar zichzelf wist te ontplooien, in
wat ze ‘een familiaire sfeer’ noemt.

TEAMBELANG
Lenderink groeide op in Warnsveld, in de Achterhoek,

totdat ze in Amsterdam ging studeren. Ze was een
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om het teamgevoel: het samenwerken, en beseffen dat
je soms je individuele belang op de achtergrond moet
zetten, omdat het groepsbelang dan belangrijker is.’
Zo probeert ze ook haar eigen team binnen Ajax te
managen. Met ruimte voor persoonlijke ontplooiing,
maar wel met de neuzen dezelfde kant op. ‘We hadden
laatst een heidag met mijn afdeling, en daar heb ik ook
gezegd dat als we als club structureel willen aanhaken
bij de Europese top, dat we als afdeling ook Champions
League moeten willen spelen. Als je die lat hoog
legt, moet je soms een minder fijne beslissing nemen
voor iemand in je team. Of heb je discussie binnen
de directie. Je moet ertegen kunnen dat je weleens
impopulaire maatregelen moet nemen, en dat het best
kan gaan knallen. Dat is niet erg, dat is juist gezond.’
R O L L E R C OA S T E R
Lenderink beseft dat ze in een gespreid bedje

terechtkwam bij Ajax. Tijdens haar eerste
aandeelhoudersvergadering mocht ze recordcijfers
presteren, met dank aan de geweldige Europese
campagne vorig jaar en de verkoop van Frenkie de
Jong aan FC Barcelona voor minimaal 75 miljoen euro.
Op praktisch haar eerste werkdag mocht ze meteen
aanschuiven bij die andere miljoenentransfer, van
Matthijs de Ligt naar Juventus.
‘Bij de Bijenkorf deden we miljoen transacties van
kleine bedragen, hier zijn het een paar transacties van
miljoenen euro’s. Dat vraagt een andere focus. Voor mij
was het ook allemaal nieuw. Ik heb ter voorbereiding
wel wat boeken over spelersmakelaars gelezen, om een
beeld te krijgen van die wereld. Maar uiteindelijk blijft
het een spel van vraag en aanbod, en marktwerking.
Het is vooral aan Marc Overmars om binnen de kaders
te bepalen wie er weg mag en onder welke condities.
Het is mijn verantwoordelijkheid als CFO om het
uiteindelijk om je juiste manier te verwerken, zowel
fi nancieel, fiscaal als juridisch. Wat mij betreft geldt
daarvoor: regels zijn regels. Het is of wit of zwart, een
grijs gebied bestaat niet.’
fanatiek volleybalster. Ajax kwam in haar leven
doordat haar man fervent Ajaxfan is. Ze hebben twee
dochters, die op hun beurt weer meer van hockey en
paarden houden. En dus is Lenderink geregeld op het
hockeyveld of de manage te vinden. ‘Ik denk dat het
heel goed is om van jongs af aan iets mee te krijgen van
een teamsport,’ zegt ze. ‘Of dat nou voetbal, hockey of
volleybal is, maakt mij daarbij niet uit. Het gaat mij

‘Het klopte wat ze zeiden: ik voelde
de teleurstelling na een nederlaag
op alle afdelingen binnen de club.
Zelfs na een gelijkspel’
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Ondanks het gespreide bedje, noemt Lenderink
haar eerste halfjaar een ‘rollercoaster’. Eentje die
uiterst soepel van start ging, maar die in december
nog een paar lelijke bochten maakte, met de eerste
competitienederlagen (tegen Willem II en AZ) en
de pijnlijke uitschakeling in de Champions League.
Vooral dat laatste heeft ook fi nanciële consequenties.
Ajax overwintert nu in de veel minder lucratieve
Europa League.
‘Van tevoren zeiden mensen tegen me: sport is emotie.
Dat ga je pas merken als het even minder gaat. Als
het goed gaat, gaat alles gewoon door. Ik was dus
benieuwd wat voor effect een nederlaag zou hebben.
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‘Je moet ertegen kunnen dat je weleens
impopulaire maatregelen moet nemen, en
dat het best kan gaan knallen. Dat is niet
erg, dat is juist gezond’
Het klopte wat ze zeiden: ik voelde de teleurstelling op
alle afdelingen binnen de club, dus niet alleen op het
veld. Zelfs na een gelijkspel. Ik had het zelf ook. Eerst
kwam de domper van de uitschakeling, daarna kwam
de domper van de fi nanciële impact er nog overheen.
Dat was apart om te merken. Ik ben wel van de emotie,
maar van nature ben ik toch iets rationeler.’
F U N DA M E N T
Tegenslagen horen erbij. Bij Ajax hangt het soms af

van binnenkant of buitenkant paal, bij de Bijenkorf
waren pieken en dalen vaak weersafhankelijk. Het
zijn elementen waar je als CFO geen invloed op hebt.
‘Daarom is het belangrijk dat je een sterk fundament
hebt, zodat er ondanks een tegenslag toch een
fi nanciële balans is,’ stelt Lenderink. ‘Er zijn knoppen
waar we aan kunnen draaien.’
Die knoppen zitten zowel aan de kosten- als aan de
batenkant. ‘Je moet goed inzichtelijk krijgen wat precies
de kosten zijn binnen de organisatie. Maar we kunnen
ook bij andere clubs kijken wat daar gebeurt. Er is
veel benchmarkdata beschikbaar, bijvoorbeeld over
merchandising. Ik vind het leuk om daarin te duiken,
om erachter te komen hoe we dat verder kunnen
ontwikkelen. Ajax is wereldwijd een sterk merk, met
een duidelijke fi losofie, die kunnen we ook verder
vermarkten. Zo zijn er meer knoppen waar je aan kunt
draaien, waardoor je minder afhankelijk wordt van de
sportieve prestaties.’
Lenderink nam haar ervaring als CFO bij een
retailbedrijf mee naar de voetbalclub. Ze stelt dat beide

organisaties van elkaar kunnen leren. Zo is Ajax een
kleinschaligere organisatie, en daarmee ‘wendbaarder,
minder bureaucratisch’. ‘Dat moeten we koesteren.
Maar we kunnen wel wat leren van hoe de Bijenkorf het
customer relationship management heeft georganiseerd,
en hoe zij vooruitkijken met scenario’s. Als voetbalclub
leef je toch meer van wedstrijd tot wedstrijd, terwijl een
beursgenoteerd bedrijf verlangt dat je veel verder de
toekomst inkijkt en met mogelijke scenario’s werkt. Dat
vind ik een heel mooie brug om te bouwen.’
A A N DAC H T
De beoogde benoeming van Lenderink als CFO

werd door Ajax’ raad van commissarissen op 2 mei
bekendgemaakt. Het was precies tussen de twee
ontmoetingen met Tottenham Hotspur in, en drie dagen
voor de KNVB-bekerfinale tegen Willem II. Lenderink
dacht dat haar nieuws amper de krantenkolommen zou
halen. Het ging anders. Ze vond haar naam in elke krant
en elke sport- en financiële website terug.
‘Ik had wel verwacht dat er wat aandacht zou zijn, maar
het was meer dan ik kon inschatten. Je staat meteen in
de spotlights. Of ik dat vervelend vond? Nee, zolang
mijn aanwezigheid in de pers maar een doel dient. Ik
heb zelf niet de drang om op de voorgrond te treden.
Ik geef ook weinig lezingen bijvoorbeeld. Als het
belangrijk voor Ajax is, doe ik het natuurlijk wel, maar
weet je wat het ook is? Als je een lezing geeft, moet je
die thuis voorbereiden. Dan ben je ’s avonds dus ook
nog met werk bezig. Als ik dan moet kiezen tussen een
niet-noodzakelijke lezing en mijn gezin, dan kies ik
voor dat laatste.’
Natuurlijk was er ook genoeg aandacht voor het feit
dat Ajax voor het eerst in de clubgeschiedenis een
vrouwelijke directeur heeft aangesteld. Voormalig
Feyenoord-directrice Nicole Edelenbos zei ooit dat
de voetballerij een ‘masculiene en dichtgetimmerde
wereld is’ en dat je als vrouw ‘een dikke huid nodig
hebt’ om voetbalbestuurder te worden én te blijven.
Lenderink heeft daar zo haar eigen gedachten bij.
‘Iedereen weet dat een divers team beter presteert. Het
gaat dus om de eigenschappen die je meebrengt, en
vrouwen brengen vaak andere karaktereigenschappen
mee dan mannen. Het gaat mij er dus niet om dat ik
vrouw ben, maar dat ik juist iets anders kan inbrengen.
Zo werkt het in een voetbalteam ook: je stelt niet elf
aanvallers op. Maar als ik dan hoor dat je als vrouw een
dikke huid nodig moet hebben, dan zegt dat volgens
mij iets over de manier waarop je met elkaar omgaat,
dat de mannen om je heen geen respect voor je hebben.
Ik ervaar dat totaal niet bij Ajax. Ik heb juist het idee
dat ik met heel veel respect wordt behandeld. Ik kan
dus niets anders zeggen dat het na een halfjaar heel
goed bevalt.’
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