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H
et alleen maar bevechten van 

IS met wapens zal niet lei-

den tot een oplossing. Laten 

we eens nadenken over een 

bredere  aanpak; dus naast het gebruik van 

geweld, ook  bestrijden met diplomatieke 

en communicatieve middelen. Zo kun-

nen we ervoor zorgen dat de IS inkomsten 

opdrogen, die voor 90% bestaan uit illegaal 

opgepompte olie die via Turkije wordt ver-

handeld. Diplomatieke druk op president 

Erdogan zal deze geldstroom laten stop-

pen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen 

dat onze jongeren niet uit frustratie naar IS 

vertrekken. Wij moeten ons inspannen voor 

een beter toekomstperspectief voor deze 

jongeren in Nederland. Overigens is wereld-

wijd de werving van IS al teruggelopen van 

6000 per maand in 2014 naar 30 per maand 

nu. Ook de verheerlijking van het marte-

laarschap moet in de media worden bestre-

den; als het al zo zou zijn dat zo’n martelaar 

80 maagden van Allah krijgt, laten wij dan 

benadrukken dat daar dan ook 80 schoon-

moeders bij horen...

RUSLAND

Als we kijken naar de relatie van West-

Europa met Rusland en de pogingen van het 

Westen om de banden met de Oekraïne te 

versterken, moeten we eens dieper nadenken 

over de toekomst. Oekraïne past veel beter 

bij Rusland en de Eurasian Economic Union 

dan bij de EU qua cultuur, waarden en  nor-

men en volksaard. Stop dus met ruziën met 

Rusland en los het conlict aan de onderhan-

delingstafel op en bouw verder aan een sterke 

Europese relatie tussen de EU en Rusland, 

waar heel Europa sterker van zal worden.   

NOORDPOOL

Weinig mensen volgen momenteel de 

ontwikkelingen in 'he High North', waar-

bij vooral China een bedenkelijke rol speelt, 

hetgeen op termijn tot een conlict kan lei-

den. China versterkt zijn monopolieposi-

tie op bepaalde schaarse grondstofen door 

het kopen van mijnrechten op 'smeltend' 

Groenland. Hiervoor gaan op termijn circa 

80.000 Chinese mijnwerkers naar Groen-

land, op een bevolking van 58.000. Boven-

dien maakt China momenteel samen met 

IJsland plannen om in Noordwest IJsland  

een Center Parcs voor de ontspanning van 

die mijnwerkers te bouwen.  Dit zal ook 

van grote invloed zijn op de 360.000-kop-

pige bevolking van IJsland. Bovendien wer-

ken China en IJsland aan plannen voor een 

'EUROPOORT' in Noordoost IJsland, waar 

de nu al ijsvrije zeeroutes (zomers) bij elkaar 

komen. Dit zal op termijn veel overslag en 

bedrijvigheid weghalen uit Rotterdam, Ant-

werpen en Hamburg. Afwachten en korte 

termijn denken, betekent het verlies van veel 

werkgelegenheid in de regio Rotterdam en 

geopolitiek het verlies van onze sterke Euro-

pese positie aan China.

INTERNATIONAAL EN

MULTICULTUREEL LEIDERSCHAP

Ten slotte ga ik graag in discussie met 

mijn publiek over internationaal en multi-

cultureel leiderschap. Dit zijn boeiende the-

ma’s waar ik de afgelopen jaren veel ervaring 

mee heb opgedaan. Ik vond het een schit-

terende uitdaging om leiding te geven aan 

een organisatie waarin Amerikanen, Oekra-

iners, Fransen, Duitsers, Grieken, Turken 

en nog circa 30 andere nationaliteiten zij 

aan zij mochten werken. Hoe pak je dat aan 

als Nederlandse leidinggevende; hoe inspi-

reer je zoveel verschillende mensen met 

verschillende achtergronden en culturen? 

Deze uitdaging is ook actueel voor veel lei-

dinggevenden van onze multinationals.  
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Als voormalig adviseur van de NAVO-top voor Afghanistan, IS, Rusland/Oekraïne en de Noordpool 

kan ik mij momenteel behoorlijk verbazen over de manier waarop onze media en soms ook onze 

politici met deze vraagstukken omgaan. Gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen en feiten lijk ik 

soms een tegendraadse mening te hebben, maar die is dan wel gebaseerd op mijn ervaringen.

‘Als het al zo zou zijn 
dat zo’n martelaar 80 
maagden van Allah 
krijgt, laten wij dan 

benadrukken dat 
daar dan ook 80 

schoonmoeders bij 
horen...’


