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E
nschede,mei 1972. PetriH
stéheeft net haar elfde ve
jaardaggevierd en vindt e
babysitter zo langzamerh
overbodig. Zij kan zelfwe
voorhaar jongerebroertje

en zusje zorgenals haar ouders bij vri
denopbezoekgaan. ‘Ik beneenbeetj
eenmoeder-overste’, zegt de commis
ris vanKasBank, Fugro, AchmeaenB
NederlandseGemeenten viade telefo
‘Al vroegnam ik verantwoordelijkheid

Metdeze levenshoudingheeft de in
middels 55-jarigeHofstéhet glazenp
fond verpulverd. Tijdensdekredietcr
ende splitsingwas zij plaatsvervange
cfobij ABNAmro, laterwas zij financi
bestuurder bij pensioenuitvoerderAP
enwas zij toezichthouderbij deNede
landscheBank.De laatste drie jaar he
zij eenportefeuille commissariateno
bouwd, zowel bij bankenals bij bodem
onderzoeker Fugro.Met als gevolgda
inde top100 van invloedrijke vrouwe
vanmagazineManagement Scopeme
stip stijgt vannummer zeventiennaa
eerste plaats.

‘Finance is een vakdat vrouwengo
ligt’, zegtHofsté in een interviewmet
Management Scope, ‘net als accoun-
tancy.’Dat heeft volgenshaar een
biologische achtergrond. ‘Je hoeft
niet opde voorgrond te tredenof
eenharde verkoper te zijn. Vrouwen
zijn vannature geen jagers,maar
hoeders.Dat is terug te voeren tot de
oertijd.’ Even later voegt zedaaraan
toe: ‘Vrouwen zijn vaakmensge-
richt.’

Maardat betekentniet datHof-
sté de confrontatiemijdt. ‘Als het
nodig is’, zei zij naar aanleiding van
haarbenoemingbij deNederland-
scheBank tegenhet FD, ’schuw ik
ferme ruziesniet.’ ‘Zij heeft soms
veel discussie binnende raad van
bestuur veroorzaakt’, aldushaar
oud-collega’s bij ABNAmro. ‘Als
zij ontwikkelingenniet goed vond,
ging zij ookniet akkoord.’

PetriHofstéwordt in 1961ge-
boren inEnschede.Haar vader is
eigenaar van eenbouwbedrijf, haar
moederneemthet huishouden voor
haar rekening.Nade lagere school
volgt zij het gymnasium, vervolgens
studeert zij aandeVrijeUniversiteit
Amsterdambedrijfseconomie enac-
countancy en ten slotte verdiept zij zic
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‘Moeder-overste’ verbrijzelt glazen plafond

aanNyenrode inbedrijfskunde. In 1986
vindt zij inKPMGhaar eerstewerkgever
en sindsdie tijd voelt zij zich aangetrok-
ken tot definanciële kolom.

De voorliefde vanHofsté voordefi-
nanciële sector blijkt niet alleenuit haar
carrière,maar ookuit haar partnerkeuze.
Zij trouwtmet JaapGelderloos, die als
curatormomenteel is betrokkenbij de
afwikkeling vanhet faillissement van
derivatenhandelaarVanderMoolen.
Samenmethun13-jarigedochter
wonen zij inDeHoef, eendorp inde

buurt vanUithoorn.
‘Ikhoud van complexe klussen’, zegt

debij KPMG indewaardering vanderi-
vatengespecialiseerdeHofsté. ‘Samen
met anderen transpireren ennadenken.’
Als voorbeeldnoemt zij de introductie
van IFRS, de accountingregels die opEu-
ropeesniveaude lokale variantenmoes-
ten vervangen. ‘Toenmaakte ikbij KPMG
deel uit van een teamdathandboeken
maakte enmochtnadenkenover de im-
plicaties voor onzeklanten en voor ons
eigenbedrijf.Heerlijk!’

Commissaris Petri Hofsté stijgt in ranglijst van invloedrijke vrouwen van de zeventiende naar de eerste plaats
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Ranglijst

Vrouwen komen in aanmer-
king voor een vermelding in
de ranglijst van Management
Scope wanneer zij een functie
bekleden bij de belangrijkste
ondernemingen van Neder-
land. Daaronder vallen de
bedrijven die genoteerd staan
in de AEX-, de Midkap- of de
AScX-index. Niet-beursgeno-
teerde ondernemingen tellen
mee wanneer hun eigen ver-
mogen groter is dan €1 mrd.
Een vrouwelijke bestuurder of
commissaris krijgt punten op
basis van de grootte van het
bedrijf, het soort functie dat
zij bekleedt en het lidmaat-
schap van bepaalde commis-
sies. Zo kan een bestuursvoor-
zitter rekenen op vijf punten
en een commissaris op vier.
Extra punten worden verdiend
wanneer iemand bijvoorbeeld
commissaris van de Koning,
lid van de Eerste Kamer of
hoogleraar is. In de ranglijst
van 2016 staat Petri Hofsté
op de eerste plaats. Nummer
twee is Marike van Lier Lels
van onder andere TKH Group,
Eneco en Nederlandse Spoor-
wegen. Zowel Annemiek
Fentener van Vlissingen van
SHV als Margot Scheltema
van de Nederlandsche Bank
en Schiphol moet inleveren.
Fentener van Vlissingen zakt
van twee naar drie, Scheltema
van de eerste naar de vierde
plaats. CorienWortmann-Kool
van ABP en Aegon is dit jaar
op de vijfde plaats de hoogste
nieuwkomer in de lijst.

Aangeboren
‘Finance iseenvak
datvrouwengoed ligt,
netals accountancy’
Confrontatie
‘Alshetnodig is,
schuw ik ferme
ruziesniet’

ViaABNAmroendeNederlandsche
bankkomtHofsté in 2013 terecht bij
APG, depensioenuitvoerderwaar zij na
negenmaandenweer vertrekt. Zij voelt
zichniet ophaarplaats, vanwegede sfeer,
de samenstelling vande raad vanbestuur,
maar vooral doorde invulling vande rol
van cfo.Het bestuursmodel verandert
waardoorHofsté twijfelt of zij nog vol-
doende tegenwicht kanbiedenaande
overigebestuursleden. ‘Ach’, zegt zij te-
genManagement Scope, ‘iedereenheeft
recht op zijn eigenbananenschil.’

Inmiddels genietHofsté vanhaar func-
tie als toezichthouder. ‘Onder invloed
vande recente economische crisis en
de steedsbelangrijkere rol vandata zijn
bedrijven in alle sectorenop zoeknaar
eennieuwbusinessmodel.Dankzij de
diversiteit vanmijn commissariatenkan
ikmijnbevindingen inde ene sector ge-
bruikenomdeandere vandienst te zijn.’
Als commissaris zorgt zij voor ondersteu-
ning en voor kruisbestuiving, als ‘moe-
der-overste’ voegt zij daarwaarschijnlijk
debroodnodige strengheid aan toe.
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