
B
ij vergaderingen in
deboardroomvan
Amazon inSeattle is
regelmatig eenplek
niet bezet.Die is voor

degeneomwiehet allemaaldraait,
voorwie elkemedewerker elkedag
zijnuiterstebestmoetdoen: de
klant. ‘Debelangrijkstepersoon
indekamer’, aldus ceo Jeff Bezos
(55). Bij elkbesluit houdthij in
gedachte voorwiehij het doet. ‘Het
geheimvanAmazon, débron van
ons succes, is eendwangmatige
focusopdeklant.’
Vaneenonlineboekhandeltje

maakteBezoseen internetgigant
met ruimeenhalfmiljoenmede-
werkerswereldwijd. ‘In1994had
nogbijnaniemandvanhet internet
gehoord.Toenontdekte ikdathet
wereldwijdewebwel2300procent
groeiper jaar liet zien’, verteldehij
vorig jaar voorTheEconomicClub
inWashington. ‘Alleswat zohard
groeit, ookal ishetnogmaarklein,
zal grootworden.’Amazonzit
allangnietmeeralleen inboeken,
maarook inmuziek, video,kunst-
matige intelligentie enapparaten.
SupermarktketenWholeFoodsen

AmazonWebServices vallenerook
onder.Bovendien isBezoseigenaar
vanTheWashingtonPost enheeft
hij alsdroomproject ruimtevaart-
bedrijfBlueOrigin.
Amazonkoerstopde lange

termijn. ‘Weplanteneenzaadjeen
wachtengeduldig tot er eenboom
isgegroeid.Werichtenonsnietop
hetkomendekwartaal.’Hetduurde
danook jarenvoordatAmazondee-
readerKindlehelemaalnaardezin
vanBezoshadontwikkeld,maar
datdeerdehemniks.Diemanier
vandenkenvormtal sindsdestart
debasis vanhetbeleid.Bezosher-
innert er jaarlijksaan, alshij zijn
brief aandeaandeelhouders stuurt
en traditiegetrouwzijneerstebrief
uit 1997eraanhecht.

Tweepizzateams
Eenandere vastewaarde is zijn
S-team,met seniorwerknemers
dieBezoshetmeest vertrouwt en

Graagperfecte
plannen, inhet
kortuitgewerkt
JeffBezoswerdmetAmazonde rijkstemanopaarde,
eenpositie diehijmededoor zijn scheidingkwijt is.
Watkunnenwevanzijn stijl van leidinggeven leren?

DoorBarbaraNoordermeer

Voor Jeff Bezos is
ondernemeneen
oefening ingeduld.
‘We richtenonsniet
opeenkwartaal.’

diewerkzaamzijn in verschillende
divisies. Zij adviserenhemoverde
belangrijkste zaken.Hetbedrijf
werkt sowiesometkleine teams.
‘Tweepizza’smoetenvoldoende
zijnomhethele teamte lateneten.’
Degedachtedaarachter:met zo’n
kleinmaarfijn teamheb jegenoeg
meningenomtot eenafgewogen
besluit tekomenen tegelijkertijd
kun je snel schakelen.
Dankzij data-analysekent

Amazonzijnklantendoorendoor.
Indeze tijdenvanprivacyzorgen
windtBezosergeendoekjesom:
‘Webeschikkenoverbakkenmet
data,diewewekelijksbeoordelen.’
Maardata vertellenniethethele
verhaal, vindthij. ‘Ikbeneengroot
fanvananekdotes.’Hijbeweertnog
dagelijksmails te lezenvanklan-
ten,diehemvolgensnieuwssite
Business Insiderkunnenbereiken
via jeff@amazon.com. ‘Ik zie ze
enalbeantwoord ikzemeestal
nietmeer zelf, deopvallendste
mails stuur ikdoor:mailsdiemijn
nieuwsgierigheidprikkelen.’
Komnietbijhemaanmeteenel-

lenlangverhaalover jeplannen.Be-
zoswildat alle ideeëndiehij krijgt
voorgelegdzijnuitgewerkt volgens
eenstructuurdiehijde sixpager
noemt: eensamenhangendverhaal
vanmaximaal zespagina’swaarin
het voorstel overtuigendwordtge-
presenteerd. ‘Debeste voorstellen
wordengeschrevenenherschre-
ven, gedeeldmetcollega'somde
inhoud te verbeteren, eenpaar
dagen terzijdegelegd,omzever-
volgensmet frisseblikopnieuwte
bewerken.Diekun jegewoonniet
binneneendagof tweeopstellen.’
Tijdenseenvergadering lezende
aanwezigenzo'n sixpagerallemaal
in stilte,waarnadeopsteller vragen

eroverbeantwoordt. Plaatjesomje
verhaal te illustreren?Niets ervan,
eenpowerpointpresentatie gaat
volgensBezosnooitdiepgenoegop
dematerie in.

Geenkleurenprinters
Hoewel er dus veel tijd gaat
zitten inplannenbedenken en
uitvoeren,werkt Amazon zeer
kostenefficiënt. Bezoshoudt een
scherpoogopnodeloze uitgaven.
Niemand vliegt eersteklas. Er
wordt gekekenof inmagazijnen
nog ergens ruimte is voor extra
opslag. En volgens zakentijd-
schrift Forbes heeft Bezos alle
kleurenprinters ingeruild voor
zwart-witmachines.
Dehonderdvoudigmiljardair

gaatop tijdnaarbedenslaapt
achtuurpernacht. ‘Ikdenkdan
beter,hebmeerenergieenmijn
stemming isbeter.’Hijbegintde
dag rustig,metdekranteneen
ontbijt. Pasdaarnavolgtdeeerste
zakelijkeafspraak. ‘Ikdoehoog-
IQ-vergaderingenvóórde lunch.
Alleswatmentaaluitdagend is,
plan ikomtienuur ’sochtends.’Na
vijvenneemthijbij voorkeurgeen
ingewikkeldebeslissingenmeer.
‘Waarkrijg je alshoogstebaasnou
werkelijk voorbetaald?Omeen
kleinaantalhoogkwalitatievebe-
slissingen tenemen.Het isniet je
werkomdagelijksduizendknopen
door tehakken.’
JeffBezosweetprecieswelkdoel

hij voorogenheeft enhoehijdaar
wil komen.Alleswathijdoet staat
inhet tekendaarvan.Zijn favoriete
woord isniet voorniets relentless,
oftewel ‘onverzettelijk’. Typdit
maareens in indeadresbalk van
jebrowser: relentless.com.Waar
brengthet jenaartoe? Juist.o

Alleswatmentaal uitdagend is, plant Bezos
in de ochtend, zoalsmoeilijke vergaderingen

KRITIEKOP
JEFFBEZOS
Hij schittert al jaren in
de toptwintiglijstjes van
beste ceo’s,maarbij het
personeel vanAmazon
klinkt ookkritiek.

Zijn tomeloze ambitie
vergthet uiterste van
medewerkers, aldus
TheNewYorkTimes in
2015.Eenoud-perso-
neelslid zegt tegendie
krant: ‘Bijna iedereen
metwie ikhebgewerkt
heb ik zienhuilenaan
zijnbureau.’

Ookhebbenunderco-
verjournalistenbericht
over slechtewerkom-
standigheden inde
Amazon-magazijnen
overal terwereld.

EenBBC-journalist zag
zelfs uitgeputpersoneel
slapenopeenkale vloer.
Oud-Amazon-medewer-
ker SteveYegge spuwde
zijn gal in eenblog,
waarinhij Bezos een
micromanagernoemde
die zijnpersoneel slecht
betaalt. Vorig jaar
verhoogdeAmazonhet
minimumloonnaar $15
peruur,waarmeehet
voldoet aandewensen
vandeFight for $15-
beweging.
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