We leven in een
transactiemaatschappij
Econoom Arnoud Boot over het verlies van de ziel van ondernemingen en
de wispelturigheid van financiële markten

Een aantal jaren geleden was er een uitgeverij die werd overgenomen door een private equityfonds. Het was een oude uitgeverij met
een lange traditie. Het bedrijf was van vader op zoon overgegaan.
Ooit was het een bloeiende en toonaangevende onderneming,
maar inmiddels was de fut eruit. Het bedrijf draaide inefficiënt
en er werden verliezen geleden. Er waren dus goede redenen
voor de overname door het investeringsfonds. De investeerders
schudden de boel flink op en de uitgever maakte na een tijdje
weer winst. De investeerders maakten echter één cruciale fout.
In de uitgeverij hing een oud schilderij aan de muur. Dat schilderij hing al in het bedrijf sinds de oprichting, generaties terug.
Het was een mooi schilderij en de nieuwe investeerder besloot
het kunstwerk te gelde te maken. Het schilderij werd verkocht.
Vanaf dat moment ging het mis tussen de investeerder en de
werknemers van de uitgeverij. Want het schilderij symboliseerde
de eenheid van het bedrijf en het gevoel van verbondenheid van
werknemers met het bedrijf. Het was het symbool van dat wat
de onderneming bij elkaar hield. Het stond symbool voor de ziel
van de onderneming, voor het bindend vermogen. Dat vermogen, die ziel verdween toen de werknemers zagen dat de nieuwe
eigenaren van het bedrijf zonder blikken of blozen het symbool
van de eenheid te gelde maakten. Vanaf dat moment kwam de
vraag op bij medewerkers: waarom werken we hier eigenlijk? Wat
bindt ons nog aan dit bedrijf? Er ontstond wantrouwen tussen
de werknemers en het bedrijf. Er was in wezen sprake van een
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ontmanteling van de bedrijfscultuur en de gedeelde waarden en
normen.
Circus rond financiële markten

Ondernemingen hebben de afgelopen jaren in toenemende mate
te maken met de gekte en het circus rond financiële markten. Die
gekte, dat circus omvat vierentwintiguursmedia, financieel analisten en managementconsultants. Bij financiële instellingen zoals
banken manifesteert de externe druk zich het duidelijkst. Maar
zij zijn zeker niet de enige instellingen die zich hebben overgeleverd aan de druk van de markt. Het geldt in beginsel voor elke
beursgenoteerde onderneming. De druk uit zich in een gerichtheid op de korte termijn, op aandeelhouderswaardecreatie en op
een sterke transactiegerichtheid. Wanneer dit alles te ver wordt
doorgevoerd en de bedrijfsstrategie gaat beheersen, gaat dat
ten koste van wat ik ‘de ziel’ of cultuur van de onderneming
noem.
Waar komt die druk vandaan? Als we één ding moeten noemen
dat de wereld de afgelopen twee tot drie decennia een ander aangezicht heeft gegeven, dan is het de onstuimige ontwikkeling van
informatietechnologie. Dat geldt op velerlei vlakken, niet in de
laatste plaats op het gebied van financiële markten. Informatietechnologie maakt het mogelijk dat iedereen altijd en overal de
ontwikkelingen op aandelenbeurzen kan volgen en er in kan participeren. De zichtbaarheid en de invloed van financiële markten
is voor een groot deel te danken aan het feit dat media er continu
over berichten. En dat is op zichzelf weer een gevolg van de ontwikkeling van informatietechnologie.
Door informatietechnologie is de zichtbaarheid en de invloed
van markten de afgelopen jaren sterk toegenomen. Die zichtbaarheid vertaalt zich in een overmatige druk op het bestuur van
ondernemingen. Bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen laten zich de afgelopen jaren steeds meer beïnvloeden door
de wispelturigheid van financiële markten. Bestuurders hebben
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zich de zelfbeschikkingsmacht van de onderneming uit handen
laten slaan en zijn steeds minder in staat en van zins om een
eigen, langjarige bedrijfsstrategie te formuleren en daaraan vast
te houden. In plaats daarvan zijn ze geneigd om hun oren te
laten hangen naar de belangen van de aandeelhouder. Of beter
gezegd: naar de door hen gepercipieerde belangen van de aandeelhouder. Die gepercipieerde belangen worden vertaald als
een hoog rendement op korte termijn. Het gaat hier inderdaad
vaak om percéptie, want de meeste bestuurders komen nooit een
aandeelhouder in levenden lijve tegen. Er is dus niet zozeer een
rechtstreekse druk van aandeelhouders als wel een druk van het
eerder genoemde circus rond financiële markten, bestaande uit
media, consultants en analisten. Zij creëren rond markten en
ondernemingen beelden en hypes: ‘Dat bedrijf doet het goed en
heeft hoge rendementen, maar dat andere is out of touch en blijft
achter bij de concurrentie.’
Dit soort ‘analyses’ heeft vervolgens groot effect op de koersontwikkeling. Door hun snelheid, hijgerigheid en zichtbaarheid zijn
financiële markten bij uitstek gevoelig voor hypes en modeverschijnselen. Handelaren hebben de neiging om achter elkaar aan
te rennen en zo koersontwikkelingen razendsnel en soms dramatisch te versterken.
In de praktijk zijn er maar weinig beursgenoteerde bedrijven die
de druk van financiële markten kunnen weerstaan. Het gevolg
van die druk is een omkering van de werkelijkheid. In een ‘normale’ situatie is de aandelenkoers de resultante van de prestaties
van het bedrijf en van de bedrijfsstrategie. Maar doordat financiële markten zo alomtegenwoordig zijn en de ontwikkelingen daar
worden opgeklopt en opgezweept door media en analisten, wordt
de aandelenkoers juist bepalend voor de strategie en daarmee
voor de prestatie. De koers als input voor de bedrijfsstrategie,
in plaats van een uitkomst ervan. Door deze omkering kan de
strategie van een bedrijf heen en weer vliegen, bijna letterlijk
afhankelijk van de dagkoers op de beurs.
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Familiebedrijven ontspringen de dans niet
De druk van financiële markten speelt niet alleen bij beursgenoteerde ondernemingen, hoewel ze wel midden in de storm staan
en de druk het meest pregnant zullen voelen. Toch werkt diezelfde
druk, op een indirecte manier, ook bij de tegenhanger van de
beursgenoteerde onderneming: het familiebedrijf. Want familiebedrijven hebben in de praktijk te maken met managementconsultants
die de bedrijven binnenkomen met hun analyses en ‘inzichten’ op
basis van ontwikkelingen op financiële markten. En voor je het
weet, buigt ook een familiebedrijf mee met de hype en de mode
van de dag.

Afrekenbaar op korte termijn

De dominante aanwezigheid van financiële markten en daarmee
van een gepercipieerd aandeelhoudersbelang veroorzaakt de neiging om ondernemingen ‘afrekenbaar’ te maken, bij voorkeur op
kwartaalbasis. Want financiële markten willen duidelijkheid. Ze
willen weten waar ze aan toe zijn. De druk van financiële markten heeft voor ondernemingen rare gevolgen. Als een bedrijf
‘hot’ is, dan krijgt het bijna blinde steun van de markt. Maar
als de hype voorbij is, dan eisen markten extreme transparantie en afrekenbaarheid. Markten kunnen dan niet omgaan met
grote ondoorzichtige eenheden, met bedrijven die een scala
aan activiteiten ontplooien, een hele rij verschillende producten
ontwikkelen en bestaan uit een grote hoeveelheid vestigingen,
businessunits en afdelingen. Van zo’n ondoorzichtig geheel kan
je de efficiency en de prestatie immers maar moeilijk bepalen.
De druk op afrekenbaarheid leidt ertoe dat bedrijven zich gaan
opdelen en opsplitsen in afzonderlijke onderdelen en businessunits.
De bedrijfsprocessen worden bij voorkeur zodanig georganiseerd
dat de verschillende onderdelen niets meer met elkaar te maken
hebben. Of beter: daar waar ze wél met elkaar te maken hebben,
wordt die samenwerking geformaliseerd door contracten. Want
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alleen dán is duidelijk wat de bijdrage is van de verschillende
onderdelen aan het resultaat. Wanneer er echter sprake is van
ongereglementeerde samenwerking of synergie, is de prestatie van
elk afzonderlijk onderdeel niet te bepalen. Door samenwerking te
formaliseren in de vorm van een contract, wordt het een transactie.
Het is niet langer zozeer ‘samen werken aan resultaat’, als wel een
financiële deal waar handtekeningen onder staan.
Risicoprofiel
Informatietechnologie maakt het voor ondernemingen mogelijk
om toe te geven aan de hypes van financiële markten. Door informatietechnologie zijn onderdelen van bedrijven gemakkelijker te
verkopen en kunnen bedrijven hun profiel dus snel veranderen.
Informatietechnologie heeft markten gecreëerd voor bedrijfsonderdelen. Ondernemingen zijn daardoor ‘veranderbaarder’ geworden.
Voor financiële instellingen geldt dit in meest extreme zin: door
het innemen van bepaalde posities op financiële markten kan
binnen een paar uur het risicoprofiel van de instelling dramatisch
worden veranderd.

Veel ondernemingen zijn sinds de jaren negentig het zogenaamde
‘value based management’ gaan invoeren. Dat komt neer op het
vertalen van iets externs als aandeelhouderswaardecreatie naar iets
interns: de organisatievorm van de onderneming. abn amro in
de jaren voorafgaand aan de kredietcrisis, is het schoolvoorbeeld
van een ver doorgevoerde afrekenbaarheid en opsplitsbaarheid.
De bank werd opgedeeld in een aantal ‘sbu’s’: strategic business
units. Die onderdelen werden zodanig gedefinieerd dat ze weinig
tot niets meer met elkaar te maken hadden: er was geen sprake
meer van verbinding en synergie. Zo konden de eenheden keihard worden afgerekend op hun prestatie en rendement.
Deze strategie maakt een onderneming letterlijk splitsbaar.
Immers, als een bedrijf alleen nog bestaat uit losse onderdelen
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die niets meer met elkaar te maken hebben, is er ook geen enkele
reden meer waarom ze in naam onderdeel uit zouden moeten
maken van één bedrijf. Je kunt de eenheden net zo goed verkopen.
En je kunt andere eenheden van andere bedrijven kopen, al naar
gelang de wind waait. Je kunt met andere woorden gaan kwartetten met de onderneming. Daarmee is de onderneming als eenheid
verdwenen. De ziel, de gezamenlijke bedrijfscultuur, is weg.
Uiteindelijk komt het erop neer dat door de prominente aanwezigheid van financiële markten, markten voor alles zijn gecreëerd.
Alles is verhandelbaar en verkoopbaar. Nergens is nog vaste
grond onder de voeten.
Een onderneming is een samenwerkingsverband tussen mensen
en bedrijfsonderdelen. Precies dát maakt een onderneming tot
onderneming en maakt het totaal meer dan de som van de afzonderlijke delen. Maar wanneer een bedrijf volledig splitsbaar is
gemaakt en wanneer bovendien de strategie van het bestuur
afhankelijk is van de wispelturige financiële markten, blijft er
van het samenwerkingsverband niet veel over. Het is funest voor
de samenwerking tussen medewerkers en bedrijfsonderdelen
wanneer elke dag ter discussie staat of zij nog wel samen verder
zullen gaan. Het gevoel van verbondenheid gaat verloren, evenals de bereidheid emotioneel te investeren in het bedrijf en in
de eigen kennisontwikkeling voor zover die verbonden is met de
behoefte van het bedrijf. In een extreem geval blijft alleen het
individualisme over en is het totaal van de onderneming niets
meer dan de som der delen.
Van spaghetti naar asperges
Opsplitsen van een bedrijf in verschillende onderdelen hoeft zeker
niet in alle gevallen slecht te zijn. Toen Cor Boonstra in 1996
topman werd van Philips, had hij het gevoel dat van hem werd
gevraagd om een bord spaghetti aan te sturen.60 Philips was in
de ogen van de nieuwe topman een onontwarbare kluwen van
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onderdelen, afdelingen en mensen. Dat maakte het onmogelijk
om onderdelen en mensen aan te spreken op verantwoordelijkheden en prestatie. Boonstra sprak de ambitie uit het bedrijf te
hervormen tot een bord asperges: allemaal keurig in het gelid.
We moeten Boonstra gelijk geven: een onontwarbare kluwen is
onwerkbaar. Het kan in sommige gevallen inderdaad nuttig zijn
om eerst orde in de chaos te scheppen. Het punt is alleen dat
een bedrijf daarin kan doorschieten, onder druk van financiële
markten, en dat zo de onderlinge verbindingen in een bedrijf
verdwijnen. Een bedrijf is immers meer dan een bord asperges.

De ontwortelde transactiemaatschappij

De oren laten hangen naar financiële markten, het opsplitsbaar maken van bedrijven en het opdoeken van de ziel van de
onderneming: het zijn allemaal uitingen van hetzelfde. Namelijk:
van een ver doorgevoerde transactiegerichtheid. Markten zijn
sowieso transactiegericht: ze bestaan bij de gratie van handel.
Het opsplitsbaar maken van een onderneming door die op te
delen in losse, op zichzelf staande onderdelen, is ook een vorm
van transactiedenken. Immers, de losse onderdelen werken alleen
nog samen op basis van een onderling contract. Samenwerken
wordt daarmee dus een transactie. En: een bedrijf dat alleen nog
bestaat uit een serie losse onderdelen, kan die onderdelen los
gaan verhandelen, verkopen en aantrekken.
De transactiefocus in het bedrijfsleven staat niet op zichzelf. We
zien het overal, het is een teken van deze tijd. We leven in een
transactiemaatschappij waarin het begrip ‘binding’ steeds minder
van waarde is. In de periode van de verzuiling waren burgers
geworteld in hun gemeenschap, in hun geloof, in hun zuil. Die
worteling is grotendeels verdwenen in onze postmoderne, geïndividualiseerde samenleving. Wanneer individualisatie doorschiet,
ontstaat berekenend gedrag. Individuen voelen zich dan niet
meer in eerste instantie verbonden en geworteld in een bepaald
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sociaal-maatschappelijk verband, maar vragen zich bij wijze van
spreken bij elk sociaal contact af: ‘What’s in it for me?’ Een sociaal
contact wordt daarmee in eerste instantie een transactie, en is
niet langer een relatie of een samenwerking.
In onze geïndividualiseerde transactiemaatschappij dreigen we
in zekere zin footloose te worden. We ervaren bijna nooit meer
een natuurlijke, vanzelfsprekende verbinding, met uitzondering
van onze heel directe sociale omgeving: gezin, familie en intieme
vrienden. Andere, brede, natuurlijke kaders zijn verdwenen. We
zijn mondige burgers geworden die ‘waar voor ons geld willen’.
Het verdwijnen van natuurlijke kaders zien we ook terug in het
carrièreverloop van werknemers. Nog niet zo lang geleden was
het vrij normaal dat je je hele leven voor één baas werkte. Dat
was weliswaar vaak verstarrend, maar tegenwoordig dreigt het
andere extreem: een veel te losse binding. Die neiging bij werknemers wordt nog versterkt wanneer de ceo of directeur van het
bedrijf waar ze werken, zelf slechts een beperkte band heeft met
het bedrijf. Dat is het geval wanneer de baas zelf een arbeidscontract heeft dat wordt gedomineerd door financiële aspecten:
bonussen. In de ogen van veel werknemers loopt zo’n baas eigenlijk rond met zijn individuele winst- en verliesrekening op zijn
rug. Hij laadt de schijn op zich dat hij vertrekt als hij elders
een dubbeltje meer kan verdienen. Zo’n baas heeft geen bindend
vermogen. Zijn werknemers zullen niet snel geneigd zijn zich
langjarig en loyaal te verbinden aan de baas en aan het bedrijf. Ze
zullen niet snel een wezenlijk, ‘psychologisch’ contract aangaan
met de onderneming. Hun verbinding gaat niet veel verder dan
hun ‘papieren’ arbeidscontract.
De ceo als voetbaltrainer
ceo’s gaan steeds meer lijken op voetbaltrainers. Zolang een
voetbaltrainer goede resultaten boekt, is hij ‘de man’. Maar als
het een paar wedstrijden achtereen tegenzit, is zijn krediet bij
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club en supporters snel verbruikt. Hoe goed hij het in het recente
verleden ook deed, hij moet niet raar opkijken als hij na een paar
verloren wedstrijden de laan uit wordt gestuurd. Dit patroon van
pieken en dalen – alles of niets, je hebt momentum of niet – geldt
ook steeds meer voor ceo’s en bestuurders van beursgenoteerde
ondernemingen. Een bestuurder kan het in de ogen van de beurs
en de analisten goed doen, maar hij is zijn krediet direct kwijt na
een of twee matige kwartalen. Zo bezien wordt de bestuurder
steeds meer een passant in plaats van iemand die wezenlijk en
langjarig is verbonden met het bedrijf.

Individualisering en het verdwijnen van natuurlijke kaders is
vanzelfsprekend niet per definitie slecht. Verre van dat. Want de
oude, gebonden en stabiele samenleving kan verstikkend zijn en
een rem zetten op de individuele ontwikkeling en ontplooiing.
Waar het om gaat is dat individualisering kan doorschieten naar
een excessieve focus op transactie en op berekenend gedrag. Een
samenleving die op dit vlak is doorgeschoten, verliest haar bindend vermogen.
Ik denk dat we als samenleving momenteel in een overgangsperiode zitten. We hebben een stabiele, verzuilde situatie ingeruild
voor een geïndividualiseerde transactiemaatschappij. Het is
echter duidelijk dat de mens niet zonder binding en zonder wortels kán. De mens is immers primair een sociaal wezen dat zich
verbonden wil voelen met anderen. Die menselijke behoefte zal
betekenen dat we de komende decennia een zoektocht zullen
zien naar nieuwe vormen van binding. Hoe die vormen eruit
zullen zien weet ik niet. Er zijn mensen die beweren dat sociale
netwerken op internet het hiaat (gaan) vullen. Dat zou kunnen,
we zullen zien. Onzekerheid over de richting van ontwikkelingen
is nu eenmaal inherent aan een overgangstijd.
In dit verband is het interessant om te constateren dat ook steeds
meer bedrijven zoeken naar manieren om hun medewerkers te
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binden en om een bredere verankering te vinden. De laatste jaren
heeft dat bij veel – misschien wel bij vrijwel alle – ondernemingen geleid tot het formuleren van missies, visies en core values. In
dit soort ontwikkelingen heb ik op zich weinig vertrouwen: het
blijven vaak papieren exercities, ingegeven door managementconsultants. Anderzijds is het feit dat bedrijven proberen hun
bindend vermogen te formuleren, wel een teken aan de wand.
Blijkbaar constateren ook ondernemingen en hun bestuurders
dat er in een doorgeschoten transactiecultuur iets essentieels
ontbreekt.
Omgaan met wispelturigheid

Terug naar de druk die ondernemingen voelen van financiële
markten en de neiging om mee te gaan met hun wispelturigheid.
De vraag is natuurlijk in hoeverre beursgenoteerde ondernemingen tegenwicht kunnen bieden aan die druk. Om die vraag kort
te beantwoorden: het kan, maar het is lastig. Bovendien is lang
niet altijd op voorhand duidelijk of de strategie van een onderneming om tegenwicht te bieden, in de praktijk ook daadwerkelijk
de beoogde uitwerking zal hebben. Deze kanttekening geldt zeker
vanwege het feit dat financiële markten nu eenmaal bestaan, dat
ze erg wispelturig en beweeglijk zijn en het niet aannemelijk is
dat het circus van media en analisten op korte termijn doorreist
naar de volgende stad.
Toch is er wel een aantal concrete maatregelen te nemen dat kan
helpen om de druk van financiële markten deels buiten de deur
kunnen houden. Ik noem er drie: een sterk bestuur, een sterke
Raad van Commissarissen en een stabiele aandeelhoudersstructuur.
Ten eerste de rol van het bestuur van een onderneming. Het mag
een open deur zijn, maar het is van belang dat ceo en bestuur
een ondernemingsstrategie ontwikkelen voor de lange termijn.
Ze moeten niet hun oren laten hangen naar financiële markten
en al helemaal niet naar managementconsultants die zeggen dat
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ze ontwikkelingen in de markt analyseren en duiden. De meeste
consultants zijn exponenten van het kortetermijndenken van
financiële markten. Ze komen bedrijven binnen met verhalen
over trends en ontwikkelingen die ze menen te zien op financiële markten en ze hebben adviezen over hoe op die trends in
te spelen. Ze hebben een batterij aan modellen en best practices
die het bestuur van ondernemingen moet overtuigen dat dat er
inderdaad het beste aan doet de consultantadviezen te volgen.
Hun adviezen zijn over het algemeen afhankelijk van hypes en
modeverschijnselen. Om bij het voorbeeld van de best practice
te blijven: kort door de bocht gezegd komt een best practice in
de praktijk vaak neer op het kopiëren van het gedrag van de concurrent. Als iedereen dat doet, gaat iedereen dezelfde kant op en
mee in dezelfde hype. En vooral: het volgen van best practices is
volledig in tegenspraak met het formuleren van een eigen strategie.
Een goed bestuurder formuleert een langetermijnstrategie en
houdt daar vervolgens aan vast, los van de ontwikkeling van de
dagkoersen op de beurs. Vanzelfsprekend betekent ‘vasthouden’
niet ‘verstarren’. Een goed bestuurder kijkt om zich heen en past
zijn strategie wanneer nodig aan aan veranderende omstandigheden. Maar dat aanpassen moet met een zekere rust gebeuren.
Want de strategie hoort een anker te zijn. Aanpassen ervan
moet je niet van de ene op de andere dag doen, om vervolgens
de derde dag wéér een andere kant op te gaan. Daarnaast kent
een langetermijnstrategie uiteraard ook sub- en tussendoelen. Je
kunt niet zeggen: ‘We hebben een strategie voor de komende acht
jaar, komt u maar terug als die periode voorbij is om te zien wat
het geworden is.’ Vanzelfsprekend hoort ook een onderneming
die zich laat leiden door een strategie, afrekenbaar te zijn. Afrekenbaarheid is een noodzakelijke kwaliteit, zolang het maar niet
doorschiet in de kortetermijnhijgerigheid die financiële markten
vragen.
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Pensioenfondsen
Lang vasthouden aan een strategie – hoe goed die ook is –
brengt risico’s met zich mee als hierdoor gedurende een langere
periode de zichtbare resultaten achterblijven bij concurrenten
die wél aan het hijgerige klimaat toegeven. Want toenemende
druk van financiële markten kan voor een bedrijf uiteindelijk té
dwingend worden. De kans bestaat dat dan uiteindelijk besluiten
worden genomen die nog eens extra op gespannen voet staan
met het belang van het bedrijf en de aandeelhouders. Een voorbeeld is de strategie van pensioenfondsen in de jaren negentig.
Er was een aantal fondsen dat snel meeboog met de wens van
financiële markten om op korte termijn hoge rendementen te
behalen door fors in aandelen te gaan. Zij hadden geen langetermijnstrategie maar gingen mee in het kortetermijndenken en
belegden riskant – hype-gedreven – op financiële markten. Er
waren echter andere fondsen die dat niet deden, althans niet in
eerste instantie. Zij hadden een rustiger strategie en gingen niet
mee in de hypes van financiële markten. Gevolg was echter wel
dat ze in toenemende mate blootstonden aan kritiek van analisten,
media en consultants. Hun rendementen bleven immers achter bij
die van de concurrenten die wél meegingen met de hypes. Onder
invloed van de kritiek besloten sommige van de behoudende fondsen vervolgens in een later stadium alsnog fors te gaan beleggen
op aandelenmarkten. Gevolg: ze maakten maar slechts ten dele
de opgang van de markt mee en de neergang des te meer. Ze
stapten immers in op de top van de markt.

Een tweede manier om de druk van financiële markten deels te
pareren is een krachtige Raad van Commissarissen (RvC) die
zich opstelt als het ‘geweten van de onderneming’. Een bestuurder kan immers nóg zo’n stabiele en sterke strategie hebben, als
het twee kwartalen tegenzit – en dat gebeurt altijd wel eens in
de zoveel jaar – krijgt het bedrijf alsnog te maken met de druk
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van financiële markten. Op zo’n moment moet de RvC opstaan
en het bedrijf en de strategie ‘redden’. De RvC moet dan de rust
verschaffen en de bestuurder bij de les houden en voorkomen
dat hij rare sprongen gaat maken. Als ‘de markt’ ondanks dat uiteindelijk tóch te sceptisch is geworden over de bestuurder, zal
hij moeten worden opgeofferd. Dat schept lucht waardoor het
bedrijf wél kan vasthouden aan de strategie. Want een bestuurder
kan, hoe vervelend en soms onterecht we dat ook vinden, alleen
functioneren wanneer hij het vertrouwen heeft van financiële
markten. Is hij zijn momentum kwijt, dan is er over het algemeen
geen houden meer aan. De bestuurder zal dan moeten vertrekken, want als dat niet gebeurt is er een grote kans dat hij de
strategie meesleurt in zijn val. De RvC is het aangewezen college
om een leidende en ‘reddende’ rol te spelen in tijden van crisis.
Nu kunnen we sceptisch zijn over de kwaliteit van de raden van
commissarissen. Wie cynisch is, kan zeggen: het is niks en het
wordt niks. Voor een deel kan ik de cynici geen ongelijk geven.
Kijk hoe slaperig de meeste commissarissen bij financiële instellingen in de aanloop naar de kredietcrisis zijn meegedreven op
de hypes van financiële markten. Tot op zekere hoogte is cynisme
over de RvC daarom terecht en moeten we er geen overdreven
verwachtingen van hebben. Maar ondanks dat is de RvC van
belang, al zal het zijn rol bij veel bedrijven beter moeten invullen dan in het verleden vaak het geval was.
Daarnaast is het van belang te zoeken naar een zekere stabiliteit
in de aandeelhouderssamenstelling. Dat is de derde en laatste
belangrijke maatregel die bedrijven kunnen nemen om externe
druk buiten de deur te houden. Een bedrijf dat erop stuurt
om, naast kleine aandeelhouders, een beperkt aantal grote aandeelhouders aan zich te binden staat sowieso minder bloot aan
financiële markten. Grote aandeelhouders zijn bijna per definitie institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Zij zijn in
de praktijk meestal aandeelhouders voor een langere periode en
kunnen zich ook verdiepen in het bedrijf. Dat helpt op zich weer

130

We leven in een transactiemaatschappij

om een langetermijnstrategie te ontwikkelen. Stabiliteit in de
aandeelhoudersstructuur is al met al een belangrijke dam tegen
al te veel wispelturigheid en instabiliteit.
Tot slot. Al dit soort maatregelen – langjarige strategie, sterke rol
van commissarissen en een stabiele aandeelhoudersstructuur – is
vanzelfsprekend geen garantie voor stabiliteit en het buiten de
deur houden van de wispelturige financiële markten. Dé oplossing bestaat niet, daarvoor is de invloed van markten en het circus
eromheen simpelweg te groot. Toch zijn het essentiële elementen
die een deel van de oplossing kunnen bieden en kunnen zorgen
dat ondernemingen zich minder footloose en onberekenbaar gaan
gedragen, maar in plaats daarvan zoeken naar een zekere stabiliteit en naar worteling.

131

