Corporatie, public spirit en beloning....
Corporaties worden doodgegooid met begrippen zoals verantwoording afleggen. En dan dat vreselijke begrip
corporate governance, creatief omgedoopt tot corporatie governance. De SER zegt in haar recente rapport over de
publieke zaak nog iets anders: maatschappelijke ondernemingen moeten worden gekenmerkt door een public
spirit. Een soort edel doel. Wie werkt voor een corporatie, en vooral wie er leiding aan geeft, moet begaan zijn
met het publieke doel. En jawel, dit slaat ook op het inkomen. Geen topsalarissen? Dan maar naar het
bedrijfsleven. Het publieke doel dienen moet iets waard zijn. En wie dat niet waardeert hoort er niet thuis.
Dit is mooi, het publieke belang mag niet door het steeds toenemende individualisme en de zelfverrijking die de
marktsector kenmerkt, onder de voet worden gelopen.
Ik kan me hier iets bij voorstellen. Het doet mij denken aan een persconferentie van een Amerikaanse bestuurder.
Een van zijn werknemers vroeg hem: ‘Hoe kan het dat u vorig jaar 467 keer meer hebt verdiend dan ik?’ Ja, in
Amerika gaat het over echt grote bedragen. Het treffende antwoord van deze bestuurder was: ‘It is the market.’
Wat hij bedoelde, maar nog net niet zei is, dat als de markt hem ergens anders iets meer betaalt hij gevlogen is.
Kortom de bestuurder als wandelende individuele winst- en verliesrekening. Geen binding, iedereen (en hij
vooral) voor zichzelf.
De slechte kant van het kapitalisme laat zich zien. Ik geloof helemaal niet dat dit goed is voor ondernemingen in
de markt. Het lijkt me heel slecht voor de cohesie in een bedrijf. Maar goed: dat zal de markt zelf gaan
ontdekken.
Waar we wel voor kunnen zorgen is dat dit niet overslaat naar de publieke zaak. Maatschappelijke
ondernemingen met een publiek doel moeten vooroplopen als het gaat over openheid over beloning. Maar dan
vooral vooraf. Leg in alle openheid aan je stakeholders voor wat voor bestuurder je zoekt (inderdaad: één met
public spirit, maar hij moet ook goed zijn...) en aan welk salarisplaatje je bereid bent te denken. Als dit vooraf
gebeurt, dan mag er achteraf geen heisa meer zijn. En inderdaad, leg wat normen aan, maar wees wel realistisch.
Public spirit is mooi, maar goede managers mogen best fatsoenlijk verdienen.
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