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Z
ijn eerste salaris bedroegomgere-
kend€30.Niet per uur of per dag,
maarpermaand.Datwas al bij
Philips, het bedrijfwaar de57-jari-
geAbhijit Bhattacharya, nog altijd
werkt.De Indiër klomop vande

radiofabriek inCalcutta tot het hoofdkantoor
inAmsterdam. Sinds 2015 is hij er chief finan-
cial offcier (cfo), afgelopen voorjaarwerdhij ge-
kroond tot ‘cfo vanhet jaar’.

Met een vader die eenhoge functie bekleed-
de inde farmaceutische industrie hadBhat-
tacharyahet geluk goedeopleidingen te kunnen
volgen. Tijdens zijn studie inBombaybeoefen-
dehij allerlei sporten, vanhockey tot cricket,
van volleybal tot voetbal.Maar echt serieuswas
hij inde schietsport,waarinhij verscheidende
malennationaal kampioenwerdbij de junioren
enmeerderemedailleswonbij de senioren. En
ondanks zijn cfo-baanbij Philips behoortBhat-
tacharyanogaltijd tot de top tien inNederland
inde categorie kleinkaliber geweer: ‘Deze sport
heeftmijn zienswijze ophet levenbepaald.’

VHoekwamumetde schietsport in aanraking?
‘Ah, dat is een interessant verhaal. In Indiahad-
denwe inde jaren zeventig eennogal geweld-
dadige arbeidersbeweging. Als er problemen
waren, gingmijn vader gewoonlijknaarde fa-
briekomzijnmensenbij te staan. Sta op, laat
je gezicht zien, zo zat hij in elkaar.Hij had zich
tijdens zijn studie ontwikkeld tot eengoedge-
trainde roeier.Dushadhij een stevig postuur.
Debeveiliging adviseerdehemniet dewerkvloer
op te gaan, omdathet te gevaarlijk zou zijn.
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E L E K T R O N I C A

‘De schietsport
heeft mijn
visie op
het leven
bepaald’
Oneindige focus en concentratie. Philips-
cfo Abhijit Bhattacharya is een topper
op de schietbaan. In zijn dagelijkse werk
heeft hij daar profijt van, legt hij uit
in de FD-serie De Bestuurskamer. ‘Als
je helemaal in het heden bent, kun je
rustig, ontspannen en kalm blijven.’
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“
‘Schieten is
ontspannning voor
de geest.Het lijkt op
mediterenbij yoga’

Toenhij het tochdeed, zeiden ze: goed, als je
niet naar onswil luisteren, danmoet jemaar
iets vanbeschermingmeenemen.’

V Eenkogelvrij vest?
‘Nee, een revolver. Toenhij er éénkocht, hoopte
hij hemnooit te gebruiken voorhet doelwaar-
voorhij hemhadaangeschaft. Volgensde regels
moest jewel lidworden vaneen schietvereni-
gingomzo’n revolver te lerengebruiken.Na een
tijdje vroeghij of ikmeewildenaarde schietver-
eniging, ikwasdertien jaar.De toenmalige kam-
pioen van India zat toevallig opdie club enhij
zei tegenme: “Waaromga jeniet zelf schieten
inplaats vanhier eenbeetje zittenkijken.” Zo
begon ik, en ikhadhet gelukdat ikmijn eerste
wedstrijddirectwist tewinnen. Enals je een-
maal gaatwinnen, is het eennogal verslavende
sport.’

V Oefentunog veel?
‘Net als golf is het vooral eenmentale sport. Ik
denkdat iknietmeerdan25%doe vandeprak-
tischeoefeningdie anderendoen.Dat kan ik
compenserenmetmentale oefening. Jemoet
je geest helemaal leegmakenen je richtenop
éénpunt.Het lijkt eenbeetje opmediteren
bij yoga.De schoonheid is dat je het direct
merkt als je zoietswel of niet goeddoet, om-
dat de schotenopdoel een reflectie zijn van je
gemoedstoestand.’

‘Schieten is ontspanning voorde geest. En
inNederlandben je verplicht achttienkeer per
jaar te schieten, anders verlies je je licentie.Dat
heeftmegeholpen.Het dwongme teblijvenoe-
fenen,want erwarenaltijd genoeg excuses om
tewerken.’

V Is er een relatie tussende schietsport enuw
baan?
‘Ja, dat verband is zeer sterk. Als je eengroot
bedrijf leidt of definanciën ervan, doe je aan
topsport.Omdat ikhet schieten al zolangdoe,
is het een soort tweedenatuur geworden.Het
belangrijkstewathetmeheeft geleerd, is dat je
geenexcusesmagbedenken. Als jenietwint en
je verzint eengoed verhaalwaaromdathet geval
is, luisterendemensenéén jaar,misschienook
wel twee jaar.Maarna een tijdje gaan ze toch
echt luisterennaardegenediewelwint.’

V Gebruikt udiementale training vande schiet-
sport ook inuwdagelijkswerk?
‘Absoluut, jemoet gefocust zijn inwat je doet. Je
moet inhetnu leven. Als je inhet laatste schot
blijft hangenof als je te ver vooruit denkt,mis
je helderheid vangeest. Als je helemaal inhet
hedenbent, kun je rustig, ontspannenenkalm
blijven. Ikhebaltijd uitdagingenopmijnbord,
nietwaar. Jemoet ervoor zorgende ruis uit een
probleemtehalen enproberen tebegrijpen
waarhetwerkelijk omgaat. Jemoetnadenken
over de juiste aanpak,wie je ervoor inzet en
hoe je zelf kunthelpenomhetprobleemop te
lossen.’

‘Als je die stappendoorloopt,wordthet ei-
genlijk vrij simpel.Dieprocesgang is op zichzelf
helemaal niet intellectueel hoogstaand.Maar
als je in staat benthet zo aan tepakken—deene
kwestienade andere—dankomende resulta-
ten je kant op. Als je zakenopjaagt, verstoor je
een systematisch, kalmproces enheb je geen
resultaten. Ja,misschien éénof tweekeer,maar
niet op eenmanier die consistent is.’

VWathebt umet cijfers engetallendat unucfo
bent?
‘Namijnmiddelbare schoolwerd ik getest. Voor
mijwashet simpel; hier zitmijnkracht. Kijk, ik
benniet talentvol inheel veel zaken, ikprobeer
me indatgenewaarin ik goedben, zo sterkmo-
gelijk te ontwikkelen.Maar eerstwilde ik inge-
nieur teworden. Voordat ikbegonmet studeren
had ikmijn eigengarage. Ik kluste voormensen
indebuurt. Eind jaren zeventig kon je in India
airco’s laten installeren inde auto.Maarde au-
totechnologie zelfwasoud, zelfs bij denieuwe
modellen.Diehadden teweinig stroomvoorde
airco’s,waardoordewagensna een tijdje over-
verhit raakten. Ikwas een vande eerstendiedit
probleemwisten te overwinnen. Zobegon ik
eenbedrijfje, ikwas 18.’

‘Als jenooit eerder geldhebt verdiend, denk
jedat dit het helemaal is.Maar ikdenkdatmijn
vader slimmerwasdan ik. “Je kunthiermee ver-
der gaan”, zei hij, “maar ik zou jewillen sugge-
rerenom je studie af te ronden.Want als er iets

gebeurtmet je bedrijf, heb jenog eenoptie. Als
je doorgaat, heb jebij eenmislukking geenplan
BofplanC.”Datheeft diepe indrukopmege-
maakt.Nog altijd zoek iknaar eenplanBof een
planC.Dewereld is ingewikkeld genoeg. Als er
iets niet goedgaat, heb je altijd eenalternatief in
plaats vandat jemet excuses komt aanzetten.’

VHoekwamPhilips opuwpad?
‘Ik begon in Indiabij Philipsnahet behalen van
mijnpostdoctorale enprofessionelediploma
accountancy. Philips fascineerde vanwegede
televisies, ende laatste technologieën. Ikmoest
eerst naarCalcutta,waarmijn familie eigenlijk
vandaankomt. Ikwerkte in een fabriek voor
radio’s enplatenspelers. Voordat ik over deze
baanbesliste, sprak iknogmet eenaantalmen-
sen.Onderhenook iemand vanhet Indiase
hoofdkantoor vanPhilips inBombay.Hij zei:
“Kijk,wehebbenhier kamers volmet senior
managers,maar zehebbenallemaal buitende
grote kantorengeleerdhoedebusiness echt
in elkaar zit. Als je ooit hierwilt komenophet
hoofdkantoor, kun jehet beste eengoed funda-
mentneerleggen.Daarnawordthetmakkelijk”.’

‘Zenamenmeaanals de accountant voor
kleuren-tv’s; die begonnen zenet te produceren.
Ikbegonmet een salaris van€30permaand.Ge-
lukkig kon ik inhethuis trekkenwaarde familie
vanmijn vaderwoonde.’

VWat leerdeu inCalcutta ?
‘Als je geen stevig fundamenthebt opgebouwd
…als jenietwerkelijkwordt getest in eenmoei-
lijke periode, dan slaag jeniet. Jemoet snappen
hoe een fabriekwerkt endeproductie.Ookal
was ik accountant, ikwasheel vaakopdewerk-
vloer. Als jeweetwat er gebeurt, weet je ookhoe
de resultaten zichontwikkelen.Datwerdook
een soort spel voormij. Ik sprakmetdemen-
senopde vloer, en als je hoordedat er ergens
eenprobleemwas, kon je een verlies, ofminder
winst voorzien.Of als er eenbaanbrekende ver-
beteringwerddoorgevoerd, dan zoudende re-
sultatenomhooggaan.’

‘Je leert dezedingen tekwantificeren.Mensen
vroegen zich afwaarom ikdit zo goedkon voor-
spellen.Het leerdemehoeprestaties vooraf te
bepalen, inplaats vanachteraf. Ik zat er in totaal
3,5 jaar enmijn vader overleed inde tussentijd
aankanker. Philipswas zo goedommedemo-
gelijkheid tebieden terug te kerennaarBom-
bay, naarmijnmoeder enmijn zusje, dat toen
nogheel jongwas.Maarmijnmoeder zei dat ik
daarmoest blijvenommijn leertraject af tema-
ken, aangeziendat de redenwasdat ik er zat.’

V Looptunog vaakde fabriek in?
‘Ja, dat doe iknog steeds.Going to thegemba,
noemenwedathier, op zijn Japans. Ikmoedig
mijn teamsookaanhetzelfde tedoenen fabrie-
ken,magazijnenenklantenop te zoeken. Ik vul
mijn rol zo indat ikdehele dagmensen spreek,
fysiekof via videoconferenties. Ik stuurhooguit
vijf e-mails per dag,want ik geloof niet inhet
sturen vane-mails. Bespreekhet probleem, zoek
naardeoplossing.Dat ismijn stijl vanwerken.’

‘Ik breng95%,misschienwel 100%vanmijn
werkdagdoormetmensen. Pas ’s avonds laat
bekijk ikde e-mail. In eerste instantie ben ik
beschikbaar voordemensendie iets vanmijn
tijdwillenhebben. Eigenlijk is het fantastisch.
Iedereenkomtmet zijn issues en je leertmeer,
enmeer enmeer.’

V Iedere afspraak is eennieuwmoment van con-
centratie.
‘Absoluut,mensen verwachtendat ook van
mij.Mijn tijd is nu vooru, dus ikdenkniet aan
de volgendeontmoetingof diedaarnakomt.
Mensenkomenmet eenbepaalde verwachting,
duswees inhetnumetdepersoonwaarmee je
verkeert.’

Abhijit Bhattacharya werkt al zijn hele leven
bij Philips. FOTO: KATOTANVOORHETFD

“
‘Als je nietwerkelijk
wordt getest in een
moeilijkeperiode
slaag jeniet’

Omdeweek interviewthet FDdefinefleur van
besturendNederland.De andereweken zijn
voordeNewYorkTimes-serie ‘CornerOffice’.
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