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Ton F. van Dijk 
bekleedt diverse 
bestuurlijke func-
ties in de media.  
In 2007 werd hij 
Omroepman van 
het Jaar. Voor 
Broadcast Maga-
zine voert hij 
gesprekken met 
grote namen  
uit het vak:   
Captains of 
Media.

“ Ik zie altijd de kansen. 
Dat is een gave”

Ruud Hendriks (53) is zonder twijfel de meest sympathieke en charismatische 
Captain of Media die ons land kent. Innemendheid is zijn handelsmerk. Over
tuigen zijn grote kracht. Zelf zegt hij: “Als ik op een tafel ga staan, kan ik mensen 
dingen laten doen die ze zelf niet voor mogelijk hielden.” Een eerlijk gesprek over 
succes en falen. Over Endemol: “Ik denk dat ik een grote bijdrage heb geleverd 
aan het succes.” Over Het Gesprek en zijn relatie met mede aandeelhouder Derk 
Sauer: “Ik heb hem nooit meer gesproken.” En tenslotte over de belangrijkste 
persoon in zijn leven, zijn vrouw Annemieke. Ruud Hendriks: een onverbeterlijke 
optimist in de media en nu ook actief voor Eyeworks.

 Ton F. van Dijk       Dirk-Jan van Dijk

Wij kennen elkaar goed, dus dit wordt daarom  
geen gemakkelijk gesprek, sta je daar voor open?
“Ja, anders had je hier niet gezeten.”

Je bent op dit moment vooral bezig met het helpen van 
jonge ondernemers?
“Ja, ik doe nog meer, maar daar gaat wel het 

meeste tijd in zitten. Het bedrijf heet Startupboot

camp. Wij zorgen dat mensen die een bedrijf willen 

beginnen in de online wereld zich bij ons melden. 

De meest veel belovende bieden wij faciliteiten om 

te kunnen beginnen. Daarnaast hebben we 120 

mentoren, die de besten zijn in hun vak. Daar kun

nen ze terecht voor advies. Vervolgens kunnen ze 

zich presenteren aan 400 investeerders. Zo komen 

die bedrijven letterlijk van de grond.”

Altruïsme?
“Nee, wij doen dat voor 8 procent van de aan delen 

van de bedrijven. Tot nu toe hebben alle startende 

bedrijven investeerders gevonden. Uniek. Er zijn nu 

tien succesvolle bedrijven met een gezamenlijke 

waarde van 17 miljoen euro.”

Dus in minder dan een jaar tijd heb je met die  
8 procent alweer vermogen gecreëerd?  
Zo’n 1,5 miljoen euro?
“Ja, maar dat is op papier. Ik hoop natuurlijk dat er 

een paar klappers tussen zitten op termijn.”

Wat is jouw persoonlijke meerwaarde?
“Mijn netwerk. Ik ken heel veel mensen. Ik heb 

overal gezeten. In de media, maar ook in de finan

ciële wereld. Maar ik kan vooral mensen inspireren. 

Dat klinkt misschien arrogant. Maar als ik op een 

tafel spring in een groep van mensen, dan kan ik ze 

dingen laten doen die ze zelf niet voor mogelijk hiel

den. Daar ben ik zelf nog wel eens verbaasd over.”

Hoe komt het dat jij dat kan?
“Ik heb dat aangeleerd. Ik kom uit een heel een

voudig gezin. Tot mijn dertiende levensjaar was  

ik heel verlegen. Toen heb ik heel bewust een 

besluit genomen: zo wil ik niet verder. Ik wil een 

ander leven.”

Hoe kun je als dertienjarige nu zo’n besluit nemen?
“Er waren dingen waar ik me voor schaamde.  

Ik durfde geen spreekbeurten te houden. Ik dacht: 

daar moet ik vanaf. Ik ben toen gaan  zingen in een 

rockbandje. En daar is het allemaal mee begonnen. 

Ik heb voor volle zalen opgetreden. Dat was zo’n 

enorme ervaring. Daarna ging ik naar de radio.  

Ben ik dj geworden. Dat laatste ben ik nog steeds. 

Ik krijg een enorme kick van het draaien van techno 

en house. Soms tot in de late uurtjes.”

Jij hebt charisma, dat kun je toch niet aanleren?
“Ik heb me heel bewust aan mijn milieu onttrokken. 

Gedacht: het moet anders. Ik zag hoe mijn vader 

werd behandeld. Ik wilde op een voetbalclub  
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en toen kwam er iemand langs van de ballotagecommissie, 

om te kijken of het wel goed genoeg was. Heel vernede

rend en heftig. Dat zijn ervaringen die je tekenen voor de 

rest van je leven. Hoe die mensen met mijn vader omgin

gen. Verschrikkelijk.”

Het was een wilsbesluit om succesvol te worden?
“Ja.”

Ben je je bewust van het feit dat je zoveel charisma hebt?
“Ja. Nu wel. Heel lang niet. Maar sinds ik met Annemieke 

ben getrouwd, acht jaar geleden, ben ik me veel bewuster 

van mezelf. Ook van de negatieve kanten overigens. Maar 

ik spreek heel veel. En ik bereid bijna nooit iets voor. Ik doe 

dat heel onbevangen. En als je dan ziet dat het aanslaat, 

dan word je je daarvan bewust. Maar er is een andere kant: 

ik kan ook heel onaardig zijn.”

Daar gaan we het zo nog over hebben…
“Ik ben een echte optimist. Ik zie altijd de kansen.  

Dat is een gave.”

Mensen geloven jou als je iets zegt.
“Ja. Maar het is ook de enorme drive die ik voel om succes 

te hebben.”

Wat zijn je grootste successen?
“Als je het zakelijk bekijkt: Endemol dat voor een recordbe

drag werd verkocht aan Telefónica. Maar ook RTL 4 dat ik 

mede heb opgezet. Ik heb ook voor het internationale NBC 

gewerkt. Iedere maand een gesprek met de grote Ameri

kaanse General Electric CEO Jack Welch. Ongelooflijk.  

Ik heb in die tijd een halve dag doorgebracht met astronaut 

Neil Armstrong. De eerste man op de maan. Echt heel  

bijzonder.”

Wat is jouw bijdrage geweest aan het succes van Endemol? 
“Ik had een enorm internationaal netwerk. Ik denk dat ik 

een grote bijdrage heb geleverd aan het succes. Ik kende 

alle zenders. Mijn innemendheid, zoals jij dat noemt, heeft 

ervoor gezorgd dat we als Endemol bepaalde internationale 

producenten hebben kunnen binnenhalen.”

Er zijn mensen die denken dat het toch vooral de verdienste was 
van Joop en John…
“Het bedrijf is mede zo hoog gewaardeerd omdat er  

bijvoorbeeld toen al een online strategie was.  

Daar was ik voor verantwoordelijk. En natuurlijk was ik  

op het goede moment op de juiste plaats.”

Jij bent door Endemol heel erg rijk geworden.
“Ja. Dat klopt. Maar ik kon toen ik naar Endemol ging ook 

tweede man van Sky worden in Engeland. Ik denk niet dat 

ik er dan slechter had voorgestaan.”
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“ Maar ik moet ook 
eerlijk zijn, geld 
maakt wel gelukkig”

Hoe voelde dat voor dat jongentje van dertien, rijk en 
 onafhankelijk?
“Dat ging niet van de ene dag op de andere. Toen ik eerder 

naar NBC ging, was ik al op weg naar financiële onafhanke

lijkheid. Maar het maakt niet uit of je nu rijk bent. Of heel 

erg rijk.”

Oh?
“Ik zat een keer met John de Mol in Cannes op een terras 

met een Duitser die zeven miljard had verdiend aan zijn 

bedrijf. Die zei: als ik in ieder geval maar een miljard over 

houdt, dan kan me niets gebeuren. John antwoordde toen: 

je bent helemaal gek geworden. Je kunt van John zeggen 

wat je wilt, maar hij heeft het nooit gedaan voor het geld. 

Maar ik moet ook eerlijk zijn, geld maakt wel gelukkig.”

Zijn er momenten geweest dat je door je geld voordelen  
had die je anders niet had gehad?
“Ja, toen ik ging scheiden. Toen kon ik de volgende  

dag een nieuw huis kopen. Hoeveel mannen zijn er niet die 

op een zolderkamer terecht komen? Ik kon toen het mis 

ging een vliegtuig pakken naar LA en twee weken een leuke 

tijd hebben.”

Maar je scheiding was zwaar?
“Ja. Ik heb twee maanden nauwelijks gegeten en  geslapen. 

Ik heb een huis op Bonaire aan de oceaan. En dan zit je 

daar: diepe eenzaamheid.”

Wat overheerste?
“Ik verweet mezelf dat ik dingen niet had gezien. Te naïef 

was geweest. Nu zeg ik: we zijn veel te jong getrouwd.”

Het was heel moeilijk?
“Ja, ik herinner me een situatie dat ik met mijn Porsche 

door het rode licht reed. Ik werd aan de kant gezet. Die 

agent zegt: ga eens op dat bankje zitten. Hij vraagt: wat 

doet u? Ik zeg: Ik ben aan het scheiden, het gaat niet goed 

met me. Hij komt naast me zitten en zegt: kutwijven alle

maal. Maar hij zegt ook: je moet niet iemand dood gaan  

rijden omdat je in scheiding ligt. Je moet zo nooit meer 

achter het stuur gaan zitten. Die agent begreep het. En ik 

ook.”

Je bent dan succesvol, rijk, maar ook eenzaam?
“Dat leert je ook hoe betrekkelijk het is. Maar dat gebeurt 

vaker in een mensenleven. Een jaar geleden had ik een 

hartritmestoornis. Ben met loeiende sirenes naar het zie
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kenhuis gebracht. Twee van die ijzeren 

platen op mijn borst en: kaboem, ik 

was er weer. Dan weet je ook weer 

waar het echt om gaat. Heel erg loute

rend.”

Wat is de les?
“Alles eruit halen wat erin zit. Ik heb 

met Annemieke een wereldreis 

gemaakt. Ik heb alles gedaan. Als ik 

morgen overlijd, heb ik meer mee

gemaakt dan de meeste mensen.  

Mijn moeder is overleden toen ze  

57 was. Ik ben nu 53.”

Er zit een enorme paradox in jou. Je bent 
succesvol, charismatisch, maar hebt ook 
mislukkingen meegemaakt. Sport 7,  
Het Gesprek.
“Ja. Dat hoort bij elkaar. De meeste 

mensen die succes hebben, weten ook 

wat een mislukking is. Ik ken weinig 

mensen die alleen maar successen 

hebben. Ik ken wel veel mensen die het 

liefst alleen over hun successen pra

ten. Ik spreek regelmatig over mijn 

mislukkingen. Dat is een vast onder

deel van mijn lezingen. Dat is ook wat 

ik vertel aan jonge ondernemers.”

Ik herinner me dat je een keer vertelde 
dat mensen ten tijde van het mislukken 
van Sport 7 ophielden met praten als jij 
een ruimte binnenkwam.
“Ja. Mensen gaan anders tegen je 

doen. De impact daarvan is groot. 

Maar tegelijkertijd hebben mensen een 

kortstondig geheugen.”

Voor jezelf was het moeilijk.
“Ja, ik heb een enorme hekel aan 

 verliezen. Zowel zakelijk als privé.”

Het Gesprek is ook mislukt?
“Ja, maar daar ben ik zelf niet minder 

van geworden.”

Anderen wel toch?
“Als ze hadden gedaan wat ik gezegd 

heb, was dat niet gebeurd.”

Wat is de rode draad in het falen?
“Dat ik in al die gevallen te optimis

tisch ben geweest.”

Dus waar je goed in bent, mensen overtui-
gen, dat breekt je dan op?
“Ja. Maar met Het Gesprek had het 

anders kunnen lopen. Daar zijn dingen 

gebeurd, waardoor het niet echt  lekker 

begon allemaal. Maar ik mag daar niet 

over praten.”

Beslag gelegd op je huis. Een paar geduchte 
vijanden erbij: Pieter Storms en Nina 
Brink…
“Ik mag er niks meer over zeggen.”

Als je het geweten had. De politie liep in je 
slaapkamer…
“Dan had ik het nooit gedaan. Was ik 

nooit aan Het Gesprek begonnen. Mijn 

vrouw vroeg zich af: waar ben ik terecht 

gekomen? Dat vond ik het niet waard.”

Het Gesprek is uiteindelijk verkocht aan 
investeringsmaatschappij Egeria, nu 
samen met Derk Sauer eigenaar van NRC. 
Klopt het dat Egeria Het Gesprek kon 
verkopen aan SBS?
“Mag ik niks over zeggen.”

Maar dat was toch veel beter geweest?
“Ik mag daar niets over zeggen, helaas.”

Dan had John de Mol nu vier zenders 
gehad?
“Jij zegt het.”

Derk Sauer mocht van Egeria blijven. Harry 
de Winter en jij zijn vertrokken. Hoe is je 
relatie nu met Derk? 
“Goed. Maar ik heb hem nooit meer 

gesproken.”

Wat heb je vervolgens gedaan?
“Annemieke en ik hebben twee  Business 

Class Around the World  tickets 

gekocht.”

Waar ben je allemaal geweest?
“Engeland, Frankrijk, Spanje, Argen tinië, 

Uruguay, Chili, Nieuw Zeeland, Australië, 

Singapore, Maleisië,  Cambodja, Thai

land, Malediven,  Verenigde Staten…”

Het maakt dus inderdaad uit of je geld hebt.
“Ja, ik ben alleen tussendoor terug

gekomen om naar de tandarts te  

gaan en dat soort dingen.”

De kern van je succes is dus je charisma. 
Maar je kunt ook keihard zijn?
“Ja. Als ik een deal wil doen, kan ik  

heel hard zijn. Dan bepaal ik tot hoe  

ver ik wil gaan. En verder ga ik dan  

ook echt niet.”

Maar ook naar mensen?
“Ja. Wel eens. Als mensen mij belaze

ren. Het is opmerkelijk hoe druk het is 

als het goed met je gaat. En hoe stil als  

het slecht met je gaat. Ik heb nu  

sinds kort een commissariaat bij 

 Eyeworks…”

Gefeliciteerd…
“Ja, dank je. Een heel interessant bedrijf. 

Toen kreeg ik binnen 24 uur 140 

emails. Iedereen vindt dat leuk. Ik word 

daar overigens ‘slechts’ commissaris. Ik 

hou toezicht samen met Wilco Jiskoot 

en Hubert Deitmers. Heerlijk om mijn 

kennis weer op niveau te kunnen gebrui

ken bij een bedrijf met groot potentieel. 

Veel meer is er niet over te melden. 

Maar toen Het Gesprek stopte, was het 

heel erg stil. Dan hoor je helemaal 

niets.”

Maar wat heeft dat met hardheid te maken?
“Daardoor ga je de betrekkelijkheid van 

dat soort dingen inzien. Maar als men

sen bijvoorbeeld aan Annemieke komen, 

dan ben ik keihard. Ja.”

Dat is wel eens gebeurd?
“Ja. Dan word ik heel kwaad. Heel, heel 

kwaad. Dan grijp ik hard in.”

Wat gebeurt er dan?
“Dan sla ik iemand letterlijk van z’n 

stoel.”

Is zij het allerbelangrijkst in je leven?
“Ja. Ik zou liever ziek zijn met haar,  

dan gezond zonder haar.” 

“ Ik heb een enorme 
hekel aan verliezen.  
Zowel zakelijk  
als privé”
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