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BESTUURSCRISIS

‘Procesterriër’ ‘Procesterriër’ 
als nieuwe 
commissaris 
NRC Media

Paul Nierop
Amsterdam

Advocaat Jerry Hoff is door de on-
dernemingsraad (or) van NRC Me-
dia, de uitgever van NRC Handels-
blad en NRC Next, benoemd als 
nieuwe werknemerscommissaris. 
‘Ik denk dat ik voldoende mogelijk-
heden heb om het stemgeluid van 
de werknemers te laten resoneren 
in de bestuurskamers van NRC Me-
dia’, zei Hoff dinsdag tegen Het Fi-
nancieele Dagblad. 

Hoff (53), die zichzelf omschrijft 
als een ‘procesterriër in hart en nie-
ren’, komt in de raad van commis-
sarissen (rvc), waarvan de overi-
ge vier leden zijn benoemd door 
grootaandeelhouder Egeria. ‘Ik 
laat me niet kisten door het gege-
ven dat ik tegenover een overmacht 
sta. David heeft ook Goliath over-
wonnen’, aldus Hoff. 

De vorige werknemerscom-
missaris, Annelies van der Pauw, 
trad begin deze maand af. Volgens 
een interne mededeling van de or 
maandag had Van der Pauw ‘de 
indruk dat ze geen zinvolle bijdra-
ge meer kon leveren’. Mede-aan-
deelhouder Derk Sauer vertrok in 
april dit jaar uit de rvc onder druk 
van Egeria, een investeringsmaat-
schappij van Peter Visser. Dat bleek 
afgelopen week uit onderzoek van 
het FD. 

Sauer bezit 9% van de aandelen 
van NRC Media. Egeria beheert de 
rest. NRC Media staat begin dit jaar 
officieel te koop. Hoff: ‘Ik denk dat 
de werknemers een bepaald state-
ment hebben willen afgeven door 
een werknemerscommissaris te 
benoemen van een stevig statuur.’

De advocaat zal zich naar ei-
gen zeggen inzetten om de rende-
mentsdoelstellingen van de aan-
deelhouders te laten samengaan 
met de maatschappelijke, journa-
listieke functie van NRC Media, 
‘met oog voor de belangen van de 
onderneming, en bijzonder let-
tend op de belangen van de werk-
nemers’. Hoff beschouwt de be-
noeming als ‘een mooie, eervolle 
en uitdagende opdracht’. 
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