
Leidinggeven is mensen meenemen in veranderingen, op een manier die bij jou past én waarmee je 
mensen verrast. Eigenlijk vatten we hiermee het verhaal van Enny van de Velden in één zin samen. 
Daarmee doen we de visie van de CEO van CCV Group natuurlijk tekort. Flink tekort. Want haar 
verhaal is bijzonder, zo bleek tijdens deze ELLLA masteravond.

Marc Nijenhuis, verslag masteravond Enny van de Velden 10 oktober 2019

Donderdag 10 oktober, Grand Hotel Wientjes. In 
een gezellige setting neemt Enny van de Velden 
het podium. Chair of the Board of Directors en 
Chief Commercial Officer bij CCV Group B.V. Deze 
laatste twee functies op haar afwisselende cv zijn 
wellicht de meest indrukwekkende. Haar positie 
binnen het familiebedrijf CCV Group is Van de 
Velden dan ook niet bepaald komen aanwaaien. 
Ze werkte hard om uiteindelijk CEO te worden. Op 
een verfrissende manier: haar manier.

DNA en leiderschap
Enny van de Velden staat sinds 2013 aan het 
hoofd van een grote, gezonde organisatie, en 
bovendien een familiebedrijf. CCV Group, oftewel 
Computercentrum Cor van de Velden. In 1958 

door haar vader en moeder, Cor en Bep van de 
Velden, opgericht als accountantskantoor. Haar 
vader bleek een pionier, want - misschien wel als 
allereerste - haalde hij midden jaren zestig een 
computer en boekhoudprogramma uit Amerika; hij 
automatiseerde zijn boekhoudprocessen. CCV én 
het vooruitstrevende karakter van de organisatie 
waren geboren. 

Inmiddels is CCV Group als dienstverlener en 
expert in elektronische betalingen koploper in 
Nederland en Europa. Met zo’n 140.000 Neder-
landse klanten en met activiteiten in twintig 
Europese landen is het een organisatie van formaat 
en met impact. Al 60 jaar beweegt het bedrijf 
mee in de voortdurend veranderde betaalwereld. 
En loopt daarin voorop met steeds nieuwe 
oplossingen en innovatieve ideeën.

Sinds 2013 is Enny van de Velden eerste 
Managing Director en weet zij maar liefst 1.200 
medewerkers mee te krijgen in die bewegingen, 
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de organisatiestrategie én in haar ideeën. 
Ook de mannen van de board, de RvC én een 
toezichthoudende partij als De Nederlandse Bank 
weet zij te overtuigen van haar visie en plannen. 
Dan moet je van goede huize komen. En dat vraagt 
om meer dan alleen het innovatieve ondernemers-
DNA dat Van de Velden erfde. Het vraagt om 
specifiek leiderschap op de Enny-manier, zo leren 
we deze masteravond.

Leiderschap en actuele ontwikkelingen
Van de Velden begint haar verhaal met het 
schetsen van een vrij actuele trend: er is een 
duidelijke scheiding tussen mensen die makkelijk 
meegaan in de huidige globalisering en mensen 
die daar grote moeite mee hebben. Deze 
laatste groep voelt zich verloren in deze snelle 
ontwikkelingen en lijken daardoor behoefte te 
hebben aan oude, traditionele waarden. “Deze 
groep grijpt - veelal emotioneel gedreven - terug 
naar wat voor hen vertrouwd was”, aldus Van de 
Velden. “Ze lijken bovendien behoefte te hebben 
aan sturing en een grote leider. Dat vind ik wat 
verontrustend. Dan snap ik ook wel dat de Trumps 
en Johnsons van deze wereld zoveel aanhang 
krijgen, vooral gebaseerd op simplistische, 
populistische oneliners.”

Deze trend maakt Van de Velden nieuwsgierig. 
Ze vraagt zich met name af hoe haar leiderschap 
zich verhoudt tot deze ontwikkelingen. Zelf geeft 
ze er de voorkeur aan mensen ruimte te geven, 
te empoweren, zelf verantwoordelijk te laten 
zijn. Maar kan dat bij mensen die zich niet goed 

voelen bij verandering en beoogde vooruitgang? 
“Voor mij is het een uitdaging om die mensen 
mee te krijgen. Hoe doe ik dat op een manier die 
werkt? Belangrijk is je daarbij te realiseren dat ‘wij 
mensen’ ons laten leiden door emoties, veel meer 
dan door de ratio. Kijk maar wat er gebeurt met 
de Brexit. Daar hebben emoties ongetwijfeld de 
hoofdrol gespeeld. De behoefte aan veiligheid en 
zekerheid is bij die mensen zo groot dat ze tóch 
kiezen voor iets dat eigenlijk heel onzeker is, maar 
wat in hun beleving teruggaat naar die traditionele 
waarden.”

Samenwerking in verandering
“Ik kwam uit de wereld van de media en 
entertainment. Het familiebedrijf en de 
betaalbranche trokken mij op dat moment 
helemaal niet”, vertelt Van de Velden. “Maar ik leer 
graag dus ik pakte de rol en uitdaging met beide 
handen aan. Mijn opdracht: ontwikkel de Europese 
strategie voor CCV én zorg dat de mannen gaan 
samenwerken.” Een pittige opdracht, het laatste 
punt misschien nog wel het meest: zeven mannen 
op verschillende plekken binnen de organisatie, elk 
met een eigen autonomie. Een uitdaging dus voor 
Van de Velden.

De mannen waren goed thuis in de betaalwereld, 
terwijl Van de Velden volledig thuis was in media, 
muziekindustrie én de op dat moment recente 
impact van de digitalisering daarop. Downloads, 
streaming: de muziekwereld stond op zijn kop, de 
consument kreeg de macht. Diezelfde impact 
voorspelde ze ook voor de betaalbranche. Grote, 
voelbare veranderingen waren op komst. Ook 
voor de klanten van CCV, zo’n 200.000 MKB’ers in 
Nederland en Europa. Daarop ontwikkelde Van de 
Velden haar strategie. De échte uitdaging zat hem 
in het meekrijgen van de medewerkers en meer 
nog: ‘de mannen’ laten samenwerken. 

Anders denken, anders doen
Van de Velden begreep goed dat zij en haar 
nieuwe collega’s elkaar nodig hadden en maakte 
dat duidelijk: de mannen met hun kennis van 
payment, Van de Velden met haar kennis van 

“De behoefte aan veiligheid en zekerheid is 
 bij mensen zo groot dat ze vaak tóch weer kiezen 
voor traditionele waarden.”
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digitalisering en de bijkomende uitdagingen en 
kansen. En daarmee was er een gemeenschappelijk 
belang. “Dat is een cruciaal punt: creëer een 
gemeenschappelijk belang met elkaar”, zo legt 
Van de Velden uit. “Weet van elkaar wat ieders 
toegevoegde waarde is. En maak elkaar duidelijk 
what’s in it for you. Dat helpt enorm om samen een 
dergelijk traject in te gaan én uit te zitten.”

“Weet van elkaar wat ieders 
toegevoegde waarde is. 
En maak elkaar duidelijk 

what’s in it for you.”

Of dat makkelijk was in de situatie waarin Van de 
Velden zat? Zeker niet, maar het lukte haar wel om 
de mannen in beweging te krijgen en de neuzen 
dezelfde kant op te krijgen. Daar zette ze haar 
typische creativiteit en outside-the-box-mentality 
voor in. Van de Velden had onder meer een bedrijf 
in serious gaming, uit ervaring wist ze hoe ze 
mensen in beweging kan krijgen. 

“Hoe trigger je mensen? Met een spelletje! Dat 
activeert, zet aan tot anders denken, anders doen 
en zeker ook tot samenwerken. Ik ontwikkelde 
een Triviant-spel waarmee de mannen elkaar 
uitdaagden en op hetzelfde moment leerden van 
elkaars werk, werkgebied, producten, vraagstukken 
en oplossingen. Er was in eerste instantie natuurlijk 
wat weerstand bij sommigen in de groep. 
Maar aan het eind van de avond was iedereen 
bijzonder betrokken en enthousiast. Er was van 
elkaar geleerd en iedereen had het gevoel dat er 
resultaat was geboekt. Dát is de kern: kies eens 
voor een andere benadering, verras mensen. Zo 
krijg je ze in beweging en uiteindelijk krijg je ze 
mee.”

Ladies én Men’s Night
Eenzelfde creatieve, verfrissende aanpak paste 
Van de Velden toe op andere vraagstukken, 
zoals productontwikkeling. Want hoe ontwikkel 
je als dienstverlener in elektronische betalingen 
producten waarmee je klanten ook in de toekomst 
uit de voeten kunnen en vooroplopen? Dat 
begint volgens Van de Velden bij de gebruiker, 
de consument. Zij zijn immers de machtige 
stakeholder in de nieuwe, digitale economie - denk 
aan het voorbeeld van de muziekindustrie. 

“Voor ons was het belangrijk een visie te 
ontwikkelen op de consument, de shopper, van 
de toekomst” legt Van de Velden uit. “Maar hoe 
kreeg ik de hele organisatie mee in die visie, in die 
strategie. Het antwoord was eigenlijk heel simpel: 
we zijn allemaal consument, de medewerkers van 
je organisatie dus ook. Toen dacht ik, hé, als ik ze 
nou eens trigger op hun eigen consumentschap 
en vanuit de behoeften die daaruit voortkomen in 
kaart breng wat dat betekent voor de retailer (de 
klant van CCV, red.), dan snapt iedereen het. Dán 
krijg ik de organisatie mee.”

Van de Velden organiseerde een Ladies Night, met 
alles erop en eraan. Medewerkers mochten hun 
dochters meenemen. Ze kregen naast vermaak én 
wijntjes ook vragenlijsten en opdrachten zoals het 
invullen van een customer journey. “Groot succes. 
De dag erna: allemaal jaloerse mannen”, vertelt 
Van de Velden met een lach. “En ja, toen hebben 
we ook een Men’s Night georganiseerd. 

“Nieuwe inzichten én betrokken 
medewerkers, gewoon door 

anders te denken en anders te 
doen.”
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Na beide avonden hadden we veel nieuwe 
inzichten, concrete ideeën én blije, betrokken 
medewerkers. Win- win-win, ook weer door anders 
te denken en anders te doen.”

Ander spel, goede leerschool
Door alle creatieve spelmomenten en inspirerende 
avonden zou je denken dat CCV vrij kan 
experimenteren en alle vrijheid heeft om als 
organisatie keuzes te maken. Niets is minder 
waar, want de specialist in betaaloplossingen is 
onderdeel van de zogeheten kritische financiële 
infrastructuur in Nederland. Dat betekent dat 
je als organisatie onder toezicht staat van De 
Nederlandse Bank (DNB). Begrijpelijk, zo vindt 
ook Van de Velden, want neem de bankencrisis in 
2008, hieruit bleek maar weer eens dat er ook in 
financiële organisaties en systemen een belangrijke 
kwetsbaarheid zit: de mens. 

Het deed DNB scherper kijken naar organisaties, 
naar de mens daarbinnen, naar de governance én 
naar de cultuur; het toezicht werd sterker aangezet. 
En dat had grote gevolgen voor CCV. Zeker ook 
toen Van de Velden werd voorgedragen om 
directeur te worden, want in die situatie moet je 
getoetst worden door DNB. En daar wisten ze zich 
eigenlijk geen raad mee, met als gevolg dat haar 
toetsing werd aangehouden.

“Ja, dacht ik, hoe krijg ik nou toch dat directiestuur 
in handen?”, vertelt Van de Velden. “Want nu

hadden we een probleem: een prachtige 
onderneming, volop bezig met de nieuwe 
strategie, maar geen mogelijkheden om die uit 
te voeren. En ik stond aan de zijlijn. Tóen maakte 
ik kennis met een heel ander spel dan mij eigen 
was: het politieke spel. Daarin leerde ik - onder 
begeleiding van mijn coach - dat je voortdurend 
situaties op voorhand moet analyseren. Dus zorgen 
dat er niet tijdens maar vóór een vergadering al 
besluiten worden genomen. En bekijk ook wat 
de belangen zijn van de mensen die aan tafel 
zitten, dat zijn heel vaak individuele belangen. Ik 
leerde mezelf continu af te vragen of de persoon 
tegenover mij er net zo eerlijk en integer inzit als 
ikzelf. Een harde maar bovenal goede leerschool.”

Daar doe ik het voor
Voor Van de Velden was het een periode waarin 
ze veel leerde. Over mensen en zeker ook over 
zichzelf, haar eigen leiderschap. Ze leerde steeds 
te bekijken welke positie ze kon innemen, hoe ze 
een ander kon overtuigen en meenemen en hoe ze 
iedereen happy kon houden: de commissarissen, 
aandeelhouders, familie, directeuren en de 
medewerkers. “Dat was oprecht heel veel”, voegt 
Van de Velden toe. “Mijn advies: neem in zo’n 
situatie een coach. Zonder mijn coach had ik het 
niet gered. Het helpt je voortdurend te spiegelen, 
te reflecteren op jezelf, te verkennen hoe je iets 
anders en beter kan doen. En het helpt je om 
dicht bij jezelf te blijven. Want dat is wat jou uniek 
maakt én wat jouw manier van leiderschap en 
leidinggeven persoonlijk maakt.”

Dat zelfreflectie, integriteit en eigenheid helpen 
bij het bereiken van doelen, dat werd duidelijk in 
2017: DNB had Van de Velden alsnog getoetst en 
keurde haar goed als Chief Commercial Officer en 
voorzitter van het bestuur. Haar coach belde haar 
op en vertelde dat ze niet had gedacht dat ze het 

“Ik leerde mezelf continu af te 
vragen of de ander er net zo 

integer inzit als ikzelf. 
Een harde maar goede 

leerschool.”
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vol zou houden. “Ik zei haar: het enige dat mij 
op de been heeft gehouden, zijn al die 1.200 
fantastische medewerkers, en daar doe ik het 
voor.”

Eén plus één is drie
Het is duidelijk dat Van de Velden een heel 
eigen stijl van leiderschap heeft. Ze is creatief 
en inspireert door dicht bij zichzelf te blijven. 
Tegelijk gelooft ze in de kracht van samen, de 
optelsom van individuele kwaliteiten. En dat je 
daarmee met elkaar kunt voorkomen dat mensen 
achterblijven en niet meekomen in veranderingen 
en vooruitgang. 

“Het is één plus één is drie. Ik ben er echt 
van overtuigd dat we alles in moeten zetten; 
mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Daarbij ben 
ik een voorstander van situationeel leiderschap, 
stel je leiderschap af op wisselende situaties. Dat 
betekent dat je op sommige momenten heel 
besluitvaardig moet zijn, op een ander moment 

ben je juist weer verbinder, soms ben je een 
storyteller en dan ben je weer degene die 
operationeel aanstuurt. Wissel in je rollen. Maar het
allerbelangrijkste is die zelfreflectie. Aan het einde 
van de dag of week jezelf steeds weer afvragen 
wat heb ik nou gedaan en wat had ik beter kunnen 
doen. Zo blijf je leren. Daar gaat het wat mij betreft 
om, dát is leiderschap.”

Meer weten?
Wilt u meer weten over Enny van de Velden en 
CCV Group B.V.? Neem een kijkje op www.ccv.nl.

Meer weten over ontwikkeling van leiderschap,
teams en organisaties? Op ellla.nl leest u meer 
over onze maatwerkprogramma’s en leergangen. 
Hier vindt u ook verslagen van eerdere 
masteravonden.

Tekst: Marc Nijenhuis, marcschrijft.nl
Fotografie: Peter Timmer, petertimmerfotografie.nl

“Het allerbelangrijkste is zelfreflectie. Jezelf 
steeds weer afvragen wat heb ik nou gedaan en 
wat had ik beter kunnen doen.”


