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Het zijn de meestconcretePlannen tot dusverl'an Yikram Pandit,
die bijna vijf maanden gcleden
aantrad als nieuwe bestuursvoor'zitter van de bank, om de problemen van de kredieterisiste boven
te komen. CitigrouP heeft eerder
al 38 miljard dollar aan bezittingen afgeschreven
in verband met
de crisis.
Het plan van de bank om de activa terug te brengen varl 2.200
miljard dollar tot 1.700miljard is
onderdeel van een Presenta$e
voor investeerders die citigroup
gisterenhield in eenvan de kantoren in New York. De activadie de
bank wil verkopenzullen komen
uit atlerlei sectoren:aandelen,hypotheken en andere onroerend
goed gerelateerdebezittingen, benevens niet nader aangeduide
niet-kernactiviteiten.De opbrengsten uit recenteverkopen van bedrijfsonderdelen als CifiCapital,
CitisEeet en Diners Club vallen
binnen het doelwit van 500 miliard.

teruggebracht met 13.200 mensen. Eind maart had de bank
369.000werknemers.
Ee forseverkoopvan a€tivadoet
heevemroedenrijzen bi-iaslalisten
dat Citi nog {neer verliezen zal
moeten afschrijven.De koers van
aandelenCitigroup hebben de afgelopen 12 lnaanden 55 procenc
van hun waardeverloren. Pandit
staat onder sterke druk om iets te
doen aande rnoeilijkesituatie.De
bank zoekeondermeerextrafondsen bij rijke investeringsgroepen
in het Midden Oosten.
In de chaos van kredietcrisis,
verliezen, afschrUvingenen ortslagenvragen sommigen zich af of
Citigroup wel de juiste vorm en
strategie heeft. Pandit verzet zich
tegen zulke twijfei. ,Onze stru€tuur is anders', meent Pandit.
,,Wij gelovendat het juiste model
eenmondiale, universelebank is."
De nieuwe slogan die de bank
heeft ge'introduceerdluidr,,Citi
nwerslezp
s,"{AR Reuters)

urnEcrrT, 10arsr.Aan deEinstUtreehtse
eindreef in Overvecht,Utf,ccht"ls
sloopbedrljf van Eijk uit rriden
studentenkamers bezig
riret het verwijderen van de
voorgevelsvan eengirootaalrtal
Iiggenopstraat
stqdentenflats. In Overvechtis
eenuitgebreid vernieuwingsproject gnandervaarbij eengroot aaotal flats wosdt gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw.
Overveehtls eentypische wiJk uit
dejaren zestig van de vorigc eeuw
met veelhoogbouw. FotoWFA
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'Bedrijf miskentbicultureeltalent'
metleiderschapswedstrijd
YesimCandanvanDeBaakstoptnoodgedwongen
: :

DeBaakstoptmetzijn
leiderschapscompetitie
voor multiculti talent. Het
bedrijfslevenlaat het
afipeten.'Diversiteitis een
rnodegril.op de werkvloer
willenzeerniks mee.'
Dooronzeredactegr
\PUBBYLUYENDIJK
NooRDwrrK, 10 MEI. De toespraak stoet ze nog schrijven.
Maar de boodschapstaat vast. Komendevrijdag wordt in aanwezigheid van prinsesMdxima en Neelie
Kroesde laatsteInspiratievoor Integratie-prijs uitgereikt De Baak,
het kenniscentrum van werkgeversorganisatie VN0-NCW stopt
met de wedstrijd. Te weinig be'
drijven bleken bereid.meete werken. Wanthet bedrijfslevenziet allodrtoon talent nog altijd niet
staan, zegt initiatiefneemster YesimCandan(32).

vendermoeten helpen

YeslnCandanvanDeBaak

Vierjaai gefedenorganiseeide zaalde winnaarbekend.
De,Baakde asrste,wedsViJd'ln,. Deeerstekeerwon SezayiZanspiratictoor'ln*egratief.ln een' ' lier die vmbo'ersstimuleertnog
ldolsachtigecompetitiepresen- *eer diplor&a'ste,halen.lbrig=,,
jaar ging de prijs naarillustrator
teerdendit jaar honderdjonge
FicardoMakseirnet:eeflen fine
ondorngrners#annen om al.
lochtsnen,vsrder:tehdpen;Za- , ' inburgeringtgarneop wvlrwrii-,
,verj finslisten kregsn dq,lcEns '. sjeininl;,i*iiiatiefneerflster Csn.-,
' hun pr+jectr*et ecn g#'nqen!e.' : , dfill,hsspdat d€ dnnaars uit-",'.
een *rlnieterie of:eeh bedr+jfuif, ,, groeientot rolmodel."Wij zoeie werken.Eenjury ondervoor- kende Obama'svan Nederland.
Maar ciaaropmoetenw€ nog
,zjfi ersr*rap vaa $ER.vciorritter
Al*xender Rinnoof.Kanmaakt, larywaffefl als hetaan het be-,
in de Brdeter:', driifslwen ligt."
,opvrijdag,l6rnqi

ben iemand van het volk, maar
rook net zo gemakkelijk sigaren
met heren in driedelig. Ik ben een
WGtgoeterftrisT
,,Het topmanagement heeft de ui dieje moetabellen. MetT\rrkse
mond vol van diversiteit, het mid- en Nederlanclseschillen. Mijn opa
denmanagement wil er niks van behoorde tot de eerste Turkse
weten. Gerard Kleisrcrlee zegr in gastarbeiders. Ik ging naar een
de krant dat zijn bedrijf open wil pikzwarte basissdrool in Rotterstaan voor bicultureel talent. Drie dam, studeerdeaan eeh internatimaanden heb ik Philips plat ge- onale hogesdrool economie en
beld. Maar we kregen nul op re- ging daarnanaar Nijenrode. op de
3*F.AeWenhetoB?
,,Weliepen te ver voor de iloepen kest. ze wilden niet meewerken" hogeschoolbesefteik dat die veruit. Wezijn te idealistischgeweest. Diversiteit blijkt een modegril, schillende nationaliteiten de creaElke weekkun je er tiviteit verrassendvergroten. Maal
Ik wilde het bedrijfslevenmet de windowd.rxsing"
wedstrijd rntgeren.n( wilde hen er- een congres over bezoeken.Maar dat vindenbedrljvenbeilreigend.o
van overtuigen dat alenten met op dewerkvloerkiezenzeiieverie*villet, * geat tt&telaleendubbeleculturele adrtergrond mand die zoveel mogelljk op de ll"disscttiefl
een verrijking zijn op de werk- eollega'slijkt. Weinig mensenzien lsstttoon?
vloer. Allochtonen in de volks- de meerwaardevanbiculturelen." ,,DatwoordlHou op! Wezitten gevangen in slaehtofferdenken.
mond, biculturelen noem ik ze
Links vindt allochtonen zielig,
zelf. Maar we zijn er niet in ge- wet is ilte meerwaarileilsn?
slaagdhetbedrijfsleven te overtui- ,,Creativiteit, inlevingsvermogen, rechts vindt allochtonen eng. En
gen"Vande vijftigbedriiven die we snel schakelen. In mijn gevaL ik intussen verstikt de verzorgingshebbenbenaderd,doet alleen Del- onderhandel als eenTurkse, en re- staat ons. Dat blijkt uit Amerita Lloyd mee. De anderen zegigen lativeer eis een Nederlandse. Ik kaansonriereoek.Dat vergeleekde
dat ze'intern draawlak missenl."

positie van migranten uit New
York en Amsterdam op de arbeidsmarkt. Doordat Amerikanen meer
op zich;zelf.zijn aangewezendoen
ze het beter. Wij willen ook knal*
len, vedrten, het onmogeliike mogelijk maken. Maar dan moeten
bedrijvenonsdiekanswel geven.o
Isi nllie yoj ectnu mislukt?
,,Toenwe begonnen wilden we diversiteit op de agenda zef,fen en
bedrijven overtuigen van de voordelen daarvan. Het eerste is gelukt, het tweede niet" Daarom ga
ik de komende tijd als een Turkse
postduif bedrijven langs. Ik wil ze
overtuigen van de noodzaak van
bicultureel talent. We kunnen de
concurrentieslag met China hier
niet meewinnen. Maar Nederland
telt L90 culturen. Drie miljoen inwoners hebben een niet-Nederlanclseachtergrond. Daar moeten
wegebruikvan maken""
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