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Ten Geleide

“De ontwortelde onderneming” is de titel van dit boek, met als ondertitel
“Ondernemingen overgeleverd aan financiers?”. Het suggereert dat financiers,
en meer in het algemeen de financiële markten, de bijl leggen aan de ‘wortels’
van de onderneming en dus het voortbestaan van ondernemingen bedreigen.
Wie het boek volgt ontdekt dat het topmanagement van ondernemingen veel te
verwijten valt. Zij hebben zich veel te veel laten beïnvloeden door de wispeltu
righeid van financiële markten en zelfbeschikkingsmacht onnodig uit handen
gegeven. Een niet mis te verstane conclusie van Arnoud Boot, als hoogleraar
corporate finance en financiële markten een kenner bij uitstek van de ontwik
kelingen rond financiering van ondernemingen.
Toen het bestuur van SMS eind 2007 besloot hem de opdracht te geven voor
een studie naar de consequenties van (nieuwe) financieringsvormen voor het
(interne) functioneren van ondernemingen, werd die vraagstelling ingegeven
door een zekere ongemakkelijkheid over het meer prominente of zelfs agres
sieve optreden van aandeelhouders. Hoewel een meer Angelsaksische bestu
ringsmodel a.g.v. de toenemende globalisering en het daarmee gepaard gaande
buitenlandse aandelenbezit onontkoombaar leek, was er de vraag of dat toch
ook geen gevolgen had voor het (interne) functioneren van ondernemingen die
minder positief uitwerken. Een vraag waarin Boot op dat moment als weten
schapper ook geïnteresseerd was.
In deze studie gaat hij uitgebreid in op hoe vanuit de financiële economie naar
een onderneming wordt gekeken. Voor velen, zijnde niet-financieel specialis
ten, een onbekende invalshoek met onverwachte beelden over en eisen aan het
functioneren en besturen van een onderneming. Wellicht zelfs onrealistisch,
want gaan zij niet in tegen het wezen van een onderneming? De behoefte aan
inzicht in de bijdrage aan de resultaten van een onderneming van onderde
len en van individuele mensen is vanuit het oogpunt van een optimale alloca
tie van geldmiddelen begrijpelijk, maar gaat voorbij aan de onderneming als
samenwerkingsverband voor de productie van goederen en diensten die niet of
slechts tegen veel hogere kosten via markttransacties tot stand zouden kunnen
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komen. Boot beschrijft deze theoretische ‘clash’ tussen financiële economie en
economische organisatietheorie uitermate boeiend en inzichtelijk voor dege
nen die niet in deze vakgebieden zijn geschoold.
Het tweede thema dat in dit boek uitgebreid aan de orde komt is de rol van
topmanagement. Hoewel hij ook hier weer een genuanceerd beeld schetst van
de eisen die aan de bestuurders van een onderneming worden gesteld, komt
hij ook hier tot een niet mis te verstane conclusie: topmanagers hebben meer
ruimte om een eigen koers uit te zetten en te volgen dan ze veelal aangeven.
Als zij hun werk goed doen hoeven zij geen speelbal van de financiële markten
te zijn.
Beide onderwerpen: de tegengestelde visies op de onderneming vanuit het finan
ciële en organisatie-economische perspectief en de rol van topmanagement waar
het gaat om het dienen van het belang van de onderneming, zijn vanwege de
kredietcrisis nog actueler dan zij waren toen deze studie startte. Beide vragen
om nadere bezinning en het maken van keuzes, zowel door bestuurders van
ondernemingen als door aandeelhouders en bestuurders in de financiële sector.
Boot heeft de problematiek met dit boek duidelijk op tafel gelegd en trekt er eer
ste voorzichtige lessen uit. Het is nu aan u als lezer om uw weg te vinden uit de
dilemma’s waarvoor de financiering van ondernemingen ons stelt.
Juli 2009
Jacqueline Rijsdijk
Voorzitter Stichting Management Studies

Inleiding en samenvatting

Het ondememingslandschap is sterk in beweging. Ondernemingen lijken per
manent in reorganisaties te zitten. Afstotingen en overnames zijn aan de orde
van de dag, en wie aandelenindexen volgt ziet aanzienlijke verschuivingen. Tot
enige jaren geleden waren ondernemingen die deel uitmaakten van een index
—van de AEX-index tot de S&P 500 —redelijk stabiel. De realiteit van vandaag
is echter dat er sprake is van grote veranderingen. Nieuwe ondernemingen
komen, oude gaan. Belangrijker is misschien nog wel dat er maatschappelijk
grote onrust is ontstaan over de plaats van ondernemingen. Voor wie zijn ze?
Wie moet de macht hebben? En vooral: is er geen behoefte aan meer stabiliteit?
Is een onderneming immers geen samenwerkingsverband dat alleen kan func
tioneren als er enige mate van voorspelbaarheid is? De ontwikkelingen in de
financiële sector in de afgelopen paar j aar hebben deze onzekerheid alleen nog
maar groter gemaakt. Wie had kunnen vermoeden dat de financiële sector als
geheel zou omvallen en dat nationale overheden hun belangrijkste financiële
instellingen letterlijk zouden moeten redden?
In ieder geval lijkt het niet overdreven om te constateren dat een unheimisch
gevoel is ontstaan over de plaats van ondernemingen in relatie tot de financiële
markten. Dit geldt ook voor ondernemingen zelf. Iedere bestuurder is zich
ongetwijfeld bewust van het belang van ‘menselijk kapitaal’ —de werknemers
die gezamenlijk een onderneming maken tot wat die is. Maar dit samenwer
kingsverband kan onder druk komen te staan als de ondernemingsleiding zich
speelbal voelt van de financiële markten en het circus van analisten, consultants,
aandeelhouders en andere partijen in dit krachtenveld. Wordt de onderneming
hierdoor een instrument van de financiële markt, met een soort ‘kwartetten in
bedrijfsonderdelen’ als extreemste manifestatie hiervan? En hoe werkt dit door
in de onderneming? Tast de focus op aandeelhouders van het management zijn
loyaliteit aan de werknemers aan? En is dit een aanslag op de onderneming als
samenwerkingsverband? Krijgt calculerend gedrag —“what is in it for me?” hierdoor de overhand?
Dit is het krachtenveld waarin dit boek richting probeert te geven. In hoeverre
zijn de zorgen terecht? Zijn de financiële markt en de aandeelhouder über
haupt een probleem? Als financieel econoom bevind ik me in een verdachte
hoek. Mijn vakgebied corporate finance gaat ten ene malen over de rol van
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aandeelhouders en financiële markten in het algemeen. Het vakgebied houdt
zich voornamelijk bezig met de financiering van ondernemingen, transacties
waar ondernemingen bij betrokken zijn (zoals fusies en overnames) en externe
financiers zoals financiële markten en banken. De gekozen invalshoek is bijna
altijd die van financiers. De onderneming wordt dus Van buitenaf’ bekeken,
vanuit een ‘extern perspectief. Zij dreigt hierdoor te verworden tot een ‘black
box’; de van buitenaf zichtbare prestaties van de onderneming staan centraal en
niet het interne functioneren. Dit vertaalt zich vaak in een beoordeling op basis
van financiële maatstaven: enerzijds de gerapporteerde financiële performance,
anderzijds afgeleide beoordelingen van de ‘markt’, zoals de aandelenkoers en
credit ratings. Juist deze relatief makkelijke beschikbaarheid van externe data
(vooral aandelenkoersen) heeft bijgedragen aan de dominantie van het externe
perspectief op de onderneming.
Financieringsspecialisten storten zich met groot enthousiasme op het al dan
niet efficiënt zijn van financiële markten, omdat er op deze markten nu een
maal een overvloed aan data is over de prijsvorming. Analyses die meer de
binnenkant van de onderneming bekijken zijn veel minder populair. De moei
lijke toegankelijkheid van interne data is hiervoor ongetwijfeld de belangrijkste
reden. De financieel econoom brengt het al dan niet optimaal functioneren van
de onderneming dan al snel terug tot de reactie van de financiële markt (lees:
beurskoers) op bepaalde acties van de onderneming. Hoe reageert de beurs
koers bijvoorbeeld op de door de onderneming aangekondigde fusie? Wordt
er positief gereageerd op de net bekendgemaakte winstcijfers? Naast deze ‘aankondigingeffecten’ kijken financieringsmensen ook naar de beurswaardering
van de onderneming ten opzichte van haar concurrenten. Ook dit biedt een
mogelijk houvast om de prestaties van een onderneming te beoordelen.
Dit kan worden gekarakteriseerd als het ‘corporate finance’- of beleggersperspectief op de onderneming. Een hele ‘cottage industrie’ van analisten, consultants, investment bankers en in toenemende mate ook de media kiezen voor
een dergelijke externe beoordeling van ondernemingen. Aandeelhouderswaar
de creëren of het bespelen van de beurskoers, wat vaak een betere karakteri
sering is, is daarbij verheven tot absolute inzet van het beleid. De dominantie
hiervan heeft geleid tot de ontwikkeling van interne sturingsinstrumenten die
geïnspireerd zijn door de waardering van de onderneming op de aandelen
markt. Ondernemingen proberen om intern het beleggersperspectief tot leven
te brengen door ‘op waarde te sturen’.
Dit betekent dat het corporate finance- of externe perspectief macht heeft ver
worven in ondernemingen. Het interne functioneren is daarmee in het vizier
gekomen van de corporate finance-specialist. Deze constatering is de kern van
de motivatie voor dit boek: wat zijn de gevolgen voor ondernemingen van
de nadrukkelijker aanwezigheid van aandeelhouders en financiële markten?
Dit raakt nadrukkelijk het debat over private equity en hedgefondsen, en het
mogelijk grotere activisme onder aandeelhouders. Welke invloed heeft dit?
Deze problematiek lijkt zich op het eerste gezicht vooral voor te doen bij beurs
genoteerde ondernemingen. Maar wijzigingen in aansturing en management
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van beursgenoteerde ondernemingen hebben grote spill-over-effecten naar
andere ondernemingen. De Antwerpse hoogleraar Arjan van Witteloostuin
heeft bijvoorbeeld laten zien hoe het jargon van de beursvennootschap zijn
intrede heeft gedaan bij de overheid (Van Witteloostuin, 2001). Dit is niet ver
rassend. Corporate finance en beursvennootschappen zijn nadrukkelijk in het
nieuws en drukken daarmee een zwaar stempel op hoe gedacht wordt over het
management van organisaties in het algemeen.
Hoewel het verleidelijk is alles op te hangen aan de aandeelhouder, is een bre
der fundament noodzakelijk. Het bredere perspectief wordt gevormd door de
economische organisatietheorie. Deze stelt enerzijds de optimale samenstel
ling van een onderneming centraal, in termen van het soort activiteiten dat
zij onderneemt. Anderzijds bestudeert zij de interne organisatie en aansturing
van een onderneming. Met dit laatste komen ook de arbeidsverhoudingen in
het vizier, en kan een belangrijke aanvullende vraag in dit onderzoek worden
geanalyseerd: welke invloed hebben de wijzigende eigendomsverhoudingen op
het functioneren van het management en de positie van werknemers? Dit boek
benadert de onderneming vanuit een extern perspectief (‘corporate finance’),
om vervolgens al pellend van buitenaf de onderneming te betreden.

Belangrijkste inzichten van deze studie
In de Nederlandse verhoudingen is de aandeelhouder sterk in het vizier geko
men. Er is een fixatie op de financiële markt en (vermeend) aandeelhoudersactivisme. Activisme zelf is echter slechts een incidenteel verschijnsel.1Er treedt
echter al een gedragsverandering op bij managers als zij de aandeelhouders als
‘meer aanwezig’ percipiëren of ervaren, bijvoorbeeld door een maatschappelijke
omgeving die nadrukkelijk refereert aan financiële markten en de beurskoers.
Het management laat dan het beschreven, meer ‘beleggerachtige’, afrekeningsmechanisme ‘vrijwillig’ drijfveer worden van haar handelen.
Dit neemt niet weg dat activistische aandeelhouders ‘meer kans’ in Nederland
hebben dan elders. Dit geldt misschien wel vooral ten opzichte van de Verenig
de Staten. Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben een relatief
open aandeelhoudersstructuur die mogelijk een grotere gevoeligheid uitlokt.
De aandeelhoudergefocuste aansturing van de onderneming heeft echter veel
meer de overhand gekregen dan verklaard kan worden uit (de dreiging van)
activisme. Het lijkt er op dat het management zichzelf heeft overgegeven aan de
wispelturigheid van de financiële markt, en daarmee zelf de aanstichter is van
de onrust. Dit plaatst een belangrijke nuancering bij de wenselijkheid van het
indammen van aandeelhoudersinvloed. Het hoofdprobleem ligt bij het bestuur
van de onderneming en niet bij de aandeelhouders.
1

Een definitie van activisme is: vijandigheid ten opzichte van het zittende management,
gecombineerd met het proberen af te dwingen van onmiddellijke veranderingen. In het
geval van private equity is dit absoluut niet de norm. Hedgefondsen die door hun korte
horizon wel het imago ‘activistisch’ hebben zijn dit slechts zelden: 99% van de hedge
fondsen is passief (in de betekenis van niet confronterend of activistisch).

4

DE ONTWORTELDE ONDERNEMING

Aandeelhoudersinvloed kan niet gelijk worden gesteld aan korte-termijnoriëntatie, hoewel velen dit zien als bijna absolute waarheid. Bovendien is het vaak
juist het management dat met korte-termijnacties probeert om aandeelhouders
op afstand te houden. Dit laatste speelt vaak bij managers die onder vuur lig
gen. Dat ‘de markt’ in die gevallen niet geneigd is veel ruimte te geven aan een
beleid dat meer georiënteerd is op de lange termijn is overigens niet zo gek: de
bereidheid om in te stemmen met een meer langetermijnbeleid vereist vertrou
wen in het management.
Overigens betekent dit niet dat het debat tussen aandeelhouderswaardemaximalisatie en een doelstelling die meer gebaseerd is op een stakeholderbenadering achter ons ligt. De kredietcrisis heeft nadrukkelijk geleid tot een grotere
achterdocht jegens financiële markten en aandeelhoudersoriëntatie in het alge
meen. Discussies over het bredere op stakeholders georiënteerde Rijnlandse
model worden plotseling weer gevoerd, terwijl dit toch jaren uit de mode leek
te zijn. Uit enquêtes waar deze studie aan refereert (uitgevoerd vóór de kre
dietcrisis) blijkt overigens dat Nederland duidelijk in het Angelsaksische (VS
en Groot-Brittannië) kamp hoort, met een grotere ondersteuning van aandeelhouderswaardemaximalisatie als belangrijke ondernemingsdoelstelling dan
bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk. Maar, misschien wel verrassend, maxi
malisatie van aandeelhouderswaarde komt nergens, zelfs niet in Amerika, als
belangrijkste doelstelling uit de bus. Amerikaanse bestuurders hebben ‘ensuring reliable growth and stability for all stakeholders’ als belangrijkste doelstel
ling. Dit sluit aan op recent onderzoek dat heeft benadrukt dat de stakeholderoriëntatie en aandeelhouderoriëntatie zeker niet haaks staan op elkaar. Samen
met het waargenomen scherpere vizier op de aandeelhouder in de Europese
stakeholdercontext, is het aannemelijk dat de internationale verschillen in ori
ëntatie en ondernemingsbeleid kleiner zijn geworden.
Vanuit een Europees, en zeker Nederlands, perspectief is sprake van een toe
genomen managementoriëntatie op de aandeelhouder. Dit heeft onder meer
geleid tot hiervan afgeleide sturings- en beloningsinstrumenten. In het verleng
de van de rol die private-equity-partijen spelen kan gezegd worden dat de gro
tere eenduidigheid die van het vizier op de aandeelhouder uitgaat inefficiënties
heeft kunnen tegengaan. Dit is een positieve ontwikkeling. Er zijn echter een
aantal zorgpunten die deze studie nadrukkelijk boven water haalt, en die laten
zien dat het juiste evenwicht zeker nog niet is gevonden. In het bijzonder:
1. Via de nadrukkelijker aanwezigheid van (momentum gedreven) financi
ële markten dreigt een grotere wispelturigheid binnen de onderneming te
ontstaan. Dit maakt het vasthouden aan een bepaalde strategie ingewik
kelder.
2. De met het instrumentarium van beleggers aangestuurde onderneming is
bijna gedwongen individuele activiteiten sterk van elkaar af te bakenen om
een scherpere afrekening mogelijk te maken. Deze ontwikkeling onder
mijnt de synergie in organisaties en ook cruciale bindende elementen. Dit
versterkt de transactiegeneigdheid.

INLEIDING

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

5

Deze ontwikkelingen maken het voor organisaties lastig om voldoende
voordelen te halen uit ‘key intangible assets’, zoals innovatie, menselijk
kapitaal en bedrijfscultuur. Daarmee vermindert de bereidheid om daarin
te investeren. Een te grote transactiefocus staat überhaupt op gespannen
vo.et met het behoud van intangible assets.
Het management lijkt aan mandaat te verliezen in dit krachtenspel. Aan
gezien meer innovatieve en visionaire strategieën juist meer van mandaat
afhankelijk zijn, dreigt een lagere toegevoegde waarde.
De afrekencultUur die vast zit aan de nadrukkelijkere proliferatie van finan
ciële markten, en vooral de hierop inspelende reactie van het management,
leidt tot een beleid dat meer is gericht op de korte termijn.
Het management dreigt zich als ingehuurde passant te gaan gedragen, met
dito hogere omloopsnelheid. Dit legt een frictie bloot tussen commitment
aan de organisatie enerzijds en aandeelhouders/financiële markt ander
zijds.
Bovenstaande ontwikkelingen dreigen werknemers mee te slepen in een
meer contractuele relatie met de onderneming. Loyaliteit en binding met
de organisatie komen hiermee onder druk te staan.
Meer calculerend gedrag, “what is in it for me?”, is een zorg. Het tijdsbeeld
roept hoe dan ook de vraag op hoe de meerwaarde van een groter geheel
kan worden gewaarborgd. Individualisering en de grotere dynamiek maakt
het behoud van de bedrijfscultuur ingewikkelder, terwijl tegelijkertijd de
bedrijfscultuur als bindend element belangrijker wordt, doordat de band
van werknemers met de organisatie losser is geworden.
Private equity kan een stabielere langetermijnstrategie mogelijk maken.
Er zijn nog slechts beperkte inzichten over de invloed van private equity
in ondernemingen. Het effect van private equity op werkgelegenheid is
gemengd. De bestaande werkgelegenheid in een bedrijf staat vaak onder
druk, maar tegelijkertijd wordt meer nieuwe werkgelegenheid (greenfield)
gecreëerd.
Vooral de sterke financiële incentives of drijfveren in private equity kun
nen ten koste gaan van zorgvuldigheid in het omgaan met werknemers.
Dit kan calculerend gedrag versterken, en de binding met de organisatie
aantasten.

In de afsluitende paragraaf ‘Besluit en lessen voor bestuurders’ zijn enige aan
bevelingen opgenomen voor bestuurders.

Samenvatting per hoofdstuk
Hoofdstuk 1

Dit boek geeft een economische kijk op de onderneming. Het eerste hoofdstuk
geeft een verantwoording voor deze invalshoek. Dit beknopte hoofdstuk gaat
in op het belang van een economisch perspectief en de rol van economen bij
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het aansturen en inrichten van ondernemingen. Wat maakt het economisch
perspectief zinvol? En is een onderneming niet veel meer dan een speeltuin
voor economen?
Hoofdstuk 2

Financiële markten en de interactie tussen financiële markten en onderneming
staan centraal in dit boek. Het belang van financiële markten en het beleggersperspectief komt vooral voort uit de aandacht die ze krijgen. De financiële
markt (en de beurskoers) is zeer zichtbaar, en is daardoor verworden tot een
bijna exclusieve maatstaf van het succes van een onderneming. En dit is een
zelfversterkend proces: naarmate financiële markten meer aandacht krijgen
wordt het steeds ingewikkelder om ze te negeren. Als het gaat om de financie
ringsbehoefte van bedrijven is het belang van financiële markten bescheiden.
Interne financiering is de belangrijkste financieringsbron van ondernemingen.
Nabije bancaire financiering is een goede tweede en daarna volgt pas financie
ring uit de financiële markten.
Door de dominantie van financiële markten heeft het corporate finance-perspectief aan belang gewonnen. Dit betreft het perspectief vanuit beleggers, ana
listen en ook media; nadrukkelijk dus een perspectief van buitenaf. Het cor
porate finance-perspectief stuurt ten principale op het kunnen afrekenen van
ondernemingen en het minimaliseren van de hoeveelheid opgeslagen kapitaal
in de onderneming (om zodoende het rendement op het kapitaal te maximali
seren). Dit laatste leidt tot ‘anorexia-achtige’ organisaties, en vaak tot een meer
korte termijn-georiënteerd beleid om het kapitaalbeslag terug te brengen. In de
positieve betekenis is dit perspectief gericht op het tegengaan van verspilling en
bereiken van een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde.
De zorgen gaan niet (primair) over de doelstelling van de onderneming. Het
aandeelhouderperspectief is conceptueel onder veel omstandigheden verenig
baar met een bredere stakeholder-oriëntatie. Maar er bestaat een grote discre
pantie tussen theorie en praktijk. De focus op de aandelenkoers kan manage
ment namelijk uitnodigen de aandelenkoers via signalen te sturen. Acties die de
huidige kasstroom vergroten ten koste van de (nog) minder zichtbare toekom
stige kasstromen worden plotseling aantrekkelijk. Meer op de korte termijn
georiënteerde beslissingen zijn dan waarschijnlijk. Een ander voorbeeld is het
afgeven van winstverwachtingen. Dit heeft in het recente verleden geleid tot het
sturen van de winsten op kwartaalbasis, om de aandelenkoers te beïnvloeden.
Verstoringen zijn dan waarschijnlijk. En dit wordt vooral acuut als beloningen
worden gekoppeld aan het aandeelhoudersperspectief. Op zich lijkt dit goed,
de beloning wordt immers gekoppeld aan een belangrijke maatstaf van het
functioneren van de onderneming (de aandelenkoers). Maar door informatie
problemen gaat het spel van het afgeven van signalen (en soms manipulatie)
overheersen.
Er zijn nog andere verstoringen te verwachten. De toepassing van het corporate
finance-gedachtegoed in organisaties betekent dat ondernemingen eigenlijk
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min of meer intern worden opgesplitst in afzonderlijk afrekenbare onderdelen.
Hiermee dreigt een onderneming te verworden tot los zand. Om afzonderlijke
onderdelen optimaal afrekenbaar te maken, moet de onderneming synergieën
haast wel doorsnijden. Dit tast het bindend vermogen van ondernemingen
aan, en daarmee de toegevoegde waarde. Ondernemingen worden als het ware
opsplitsbaar en dus minder duurzaam als samenwerkingsverband. Een transactiefocus dreigt. Dit is misschien wel de belangrijkste les uit dit hoofdstuk:
het spel van financiële markten en beleggers is toch al transactiegericht, en dit
wordt door ondernemingen nog eens extra aangewakkerd doordat zij hebben
toegegeven aan de druk van de finaciële markten en zich splitsbaar zijn gaan
organiseren.
Hoofdstuk 3

Wat ondernemingen tot organisaties maakt is dat er wordt samengewerkt
door een netwerk van mensen. Een onderneming is een samenwerkingsver
band en onderscheidt zich daarmee van markttransacties. Samenwerken kent
coördinatiekosten en deze zijn bepalend voor de optimale omvang van de
onderneming.
Een onderneming drijft op ‘intangible assets’, zoals mensen en hun kennis, hun
bereidheid om kennis te delen, en meer in het algemeen om samen te willen
werken. Ook de kracht om te innoveren, om nieuwe concepten toe te passen en
om tot nieuwe kennis te komen zijn intangible assets van de onderneming. De
bedrijfscultuur - nog een intangible asset - speelt hierbij een belangrijke rol.
Vanuit intangible assets gedacht is het gemakkelijk in te zien dat de focus die
het corporate finance-denken probeert af te dwingen vaak te extreem is. Intan
gible assets hebben direct te maken met synergieën. Het zijn namelijk synergieen waar intangible assets vaak het meest in tot uitdrukking komen, en de com
binatie synergieën en intangible assets is wat de meerwaarde van organisaties
bepaalt. Maar zoals eerder verwoord staat het corporate finance-denken vaak
haaks op het benutten van synergieën. Diversificatie van ondernemingsacti
viteiten is bijna een scheldwoord vanuit het corporate finance-gedachtegoed.
Wat dit hoofdstuk laat zien is dat hier genuanceerder naar moet worden geke
ken. Gerelateerde diversificatie is belangrijk, juist voor het optimaal ontwik
kelen van en voordeel halen uit intangible assets.
Dit verklaart ook waarom excessief transactiedenken zo schadelijk is. Transac
ties staan bijna automatisch op gespannen voet met intangible assets. Bestaan
de verbanden worden verbroken, en verschillende delen, vaak met een eigen
cultuur, worden samengevoegd. Intangible assets dreigen daarmee tussen wal
en schip te geraken. Dit betekent niet dat transacties per definitie slecht zijn.
Er is een niet te negeren onderliggende dynamiek in de maatschappij (mede
veroorzaakt door ontwikkelingen in de informatietechnologie) die leidt tot een
grotere aaneenschakeling van veranderingen, en dus ook tot transacties. Het
gaat erom om de excessieve dynamiek vanuit de wispelturige financiële mark
ten te beheersen.
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Hoofdstuk 4

Het corporate finance-perspectief leidt niet alleen tot het intern opsplitsen van
ondernemingen en daarmee het ondermijnen van de toegevoegde waarde van
een onderneming als samenwerkingsverband, maar ook tot een nadruk op
overnames. Ondernemingen stellen dan externe groei (via transacties) boven
organische groei. Dit heeft te maken met het bespelen van de aandelenkoers.
Juist als de aandelenkoersen als input voor beleid worden genomen (iets wat
niet zou mogen, het is immers primair een uitkomst), zijn transacties zo onge
veer de enige manier om snel invulling te geven aan marktverwachtingen.
Transacties bieden de mogelijkheid van een snelle verandering.
Wat dit betekent is dat het ondernemingsbeleid hierdoor wordt gekoppeld aan
de wispelturigheid van financiële markten. Dit maakt het ondememingbeleid
weinig standvastig. De nadruk op transacties samen met het weinig standvas
tige ondernemingsbeleid zet intangible assets onder druk.
De onderneming dreigt hiermee haar zelfbeschikkingsmacht op te geven. Cru
ciaal is het mandaat voor het management. Zonder mandaat overheerst de wis
pelturigheid van financiële markten. Maar, nog fundamenteler, dit hoofdstuk
beargumenteert dat meer innovatieve ondernemende beslissingen speelruimte
vereisen, dus een mandaat. Ook dit is te vertalen in het voorkomen van een
meer op de korte termijn georiënteerd beleid, dat dreigt als het management
onvoldoende mandaat heeft.
Uit in dit hoofdstuk gerapporteerde enquêtes blijkt dat (zelfs!) bij Amerikaanse
managers de doelstelling “ensuring reliable growth and stability for all stakeholders” hoger scoort dan waardemaximalisatie voor aandeelhouders. Dit betekent
niet dat maximalisatie van aandeelhouderswaarde onbelangrijk is. Integendeel:
juist om het te bereiken is sturen op de bredere doelstelling “reliable growth and
stability” nodig. Dit vereist een bepaalde speelruimte voor het management.
Hoofdstuk 5

Beursgenoteerde ondernemingen in Nederland staan sterker dan elders onder
druk van financiële markten. Dit betreft gedeeltelijk een overgangsvraagstuk.
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen hebben lang in de luwte kun
nen opereren. Aandeelhouders stonden op grote afstand, mede door aanzien
lijke juridische beschermingsmechanismen. De druk van aandeelhouders is
toegenomen en ondernemingsbesturen (met name de RvC’s) waren hier niet
goed op voorbereid. Op basis van leerervaringen zal dit zich vanzelf gedeelte
lijk corrigeren.
Als het gaat om activistische aandeelhouders is enige nuancering nodig. Acti
visme komt slechts incidenteel voor. De gepercipieerde druk uit financiële
markten komt slechts zelden voort uit een werkelijke manifestatie van aandeelhoudersactivisme. De noodzaak van activisme is echter ten principale een
symptoom van de zwaktes van het beursgenoteerde model. Disciplinering van
uit aandeelhouders schiet door de spreiding in aandelenbezit en de daaraan
gekoppelde ‘free rider’-problemen onder normale omstandigheden tekort.
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Het is nodig om het beursgenoteerde model te versterken, om zo een grotere
stabiliteit in de eigendomsstructuur te bereiken, vooral minder wisselende aan
deelhouders. Hierdoor kan een betere afstemming met aandeelhouders ont
staan, juist ook omdat met meer vaste aandeelhouders een betere interactie en
communicatie mogelijk is. Enerzijds kan dit ‘aan de beurs’ door de free float
—de ‘losse’ aandelen die geregeld verhandeld worden —te combineren met een
aantal vaste minderheidsaandeelhouders. Anderzijds kan het buiten de beurs,
door een ‘nieuw’ privaat model gebaseerd op financiering met minderheidsparticipaties. Langs deze wegen wordt een meer continue dialoog (met discipline
ring) mogelijk. Daarnaast is een structurele versterking nodig van de Raad van
Commissarissen. Deze zal dichter bij de onderneming moeten komen te staan,
met een veel intensievere betrokkenheid bij de onderneming.
Private equity-partijen bieden een alternatief privaat, niet beursgenoteerd model
met vaste aandeelhouders. Het biedt stabiliteit, maar het model heeft ook nade
len. De sterke eenzijdige financiële prikkels leiden tot een korte-termijnfocus,
en mogelijk (te) weinig aandacht voor intangible assets. Dit model is echter een
‘tijdelijk’ model, vaak bedoeld voor een periode van maximaal vijfjaar. Het is
dus geen volledig alternatief.
Hoofdstuk 6

De cruciale aspecten voor het interne functioneren van de onderneming zijn:
• hoe de organisatie omgaat met de hogere frequentie van transacties;
• de toenemende aandacht van het topmanagement voor financiële markten
(en het ‘circus’ van analisten, consultants, media, etc.).
De grotere beweeglijkheid die vastzit aan de nadrukkelijker aanwezigheid van
(momentum-gedreven) financiële markten geeft grotere wispelturigheid in de
onderneming. De grotere transactieneiging die aan deze ontwikkelingen vastzit,
zet intangible asssets onder druk. Meer calculerend gedrag - “what is in it for
me?” - is dan te verwachten. Tegelijkertijd bestaat het risico dat de CEO zich
meer als huurling gaat gedragen. Hij is een passant geworden die de onderne
ming zo goed mogelijk probeert te laten scoren op de financiële markt, maar
misschien wel is losgeraakt van de organisatie die hij geacht wordt te leiden.
De wispelturigheid van de financiële markten bepaalt dan zijn positie. Als een
soort voetbaltrainer van een topclub heeft hij ‘het’ helemaal, of juist helemaal
niet. Een soort alles of niets, met een dienovereenkomstige hogere omloopsnel
heid, dus een meer frequent komen en gaan van bestuurders. Dit leidt tot een
soort vervreemding en heeft zijn weerslag op het bindend vermogen van de
organisatie als geheel.
Het commitment van een werknemer aan de onderneming en zijn (ongeschre
ven) ‘psychologische contract’ met die organisatie komen hierdoor onder druk
te staan. De transactieoriëntatie, gecombineerd met de vervreemding, leidt tot
veelvuldige breuken in deze ‘contracten’, en daarmee breuken in de weder
zijdse (werknemer/werkgever) gepercipieerde verwachtingen. Dit werkt weer
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door in calculerend gedrag van werknemers zelf, en kan daarmee tot verdere
vervreemding leiden.
Deze bedreigingen plaatsen de vraag centraal hoe dan de meerwaarde van het
grotere geheel gewaarborgd moet worden. De bedrijfscultuur is meer dan ooit
van belang om het bindend vermogen van de organisatie te versterken. Tege
lijkertijd staat diezelfde bedrijfscultuur echter onder grote druk. De transactieneiging en het calculerend gedrag hollen de bedrijfscultuur uit. De belang
rijkste uitdaging voor ondernemingen is om de bedrijfscultuur nieuwe vorm
en inhoud te geven. Meer innovatieve manieren van werken, zoals empowerment en nieuwe vormen van samenwerking, ontplooiingsgerichte maatregelen
en het vinden van strategieën die de identificatie met de organisatie vergroten
winnen dan ook aan belang.
Eigendomsverhoudingen kunnen hierbij een rol spelen. Private equity (zie ook
hoofdstuk 5) kan een stabielere langetermijnstrategie mogelijk maken, maar
is een tijdelijk model. Er is nog maar beperkt zicht op de invloed van private
equity in ondernemingen. Het effect van private equity op de werkgelegenheid
is gemengd. De bestaande werkgelegenheid in een bedrijf staat vaak onder
druk, maar tegelijkertijd wordt meer nieuwe werkgelegenheid (greenfield)
gecreëerd. Vooral de sterke financiële incentives in private equity kunnen ten
koste gaan van zorgvuldigheid in het omgaan met werknemers. Dit kan calcu
lerend gedrag versterken.

Het belang van een economisch
perspectief

Als er iets dit boek karakteriseert dan is het wel dat sprake is van een econo
mische analyse. Maar waarom een economisch perspectief? Dit hoofdstuk geeft
een kort antwoord op deze vraag. Ook geeft het inzicht in de manier waarop
dit boek economische inzichten en theorieën gebruikt. Wat maakt economen
speciaal, en waar schiet de economische analyse mogelijk tekort? Economie is
breed, en, in tegenstelling tot wat vele mensen denken, niet louter gericht op
materiële welvaart. Maar het belangrijkste is misschien nog wel dat de econo
mische analyse scherpte geeft doordat zij abstraheert en simplificeert. Econo
men wordt dan ook wel eens simplisme verweten, maar simplisme is misschien
wel juist de kracht van economen. Maar in de eerste plaats is economie veelzij
dig en multidimensionaal.
Het functioneren van ondernemingen lijkt een multidisciplinair vraagstuk pur
sang. Het gaat tenslotte over mensen en kapitaal. De economische wetenschap
speelt een rol omdat economie in de meest pure vorm gaat over de optimale
aanwending van schaarse middelen. In een organisatie gaat het dan vooral om
de inzet van arbeid (menselijk kapitaal) en kapitaal (financiële middelen). De
optimale aanwending van arbeid en kapitaal kan moeilijk los worden gezien van
sociologische en organisatorisch-psychologische vraagstukken, bijvoorbeeld:
wat maakt mensen bereid om samen te werken en wat motiveert werknemers?
Economen houden zich hier ook mee bezig, zo richt de zogenaamde agencyliteratuur zich op het optimaal beheersen van belangentegenstellingen in een
organisatie en het ontwerpen van beloningscontracten die hiertoe bijdragen.
Er is een nadrukkelijk methodologisch verschil in de aanpak van economen
enerzijds en sociologen en organisatiedeskundigen anderzijds. Economen ont
lenen een eigen onderscheidende kracht aan hun analytische aanpak van pro
blemen die gebaseerd is op abstractie en simplificatie. In de positieve betekenis
zou men kunnen zeggen dat economen een bepaalde afstand scheppen, en dat
dit hen in staat stelt om een bepaald overzicht te houden en scherper te focus
sen op essentiële trade-offs. Tegelijkertijd heeft diezelfde abstractie en simplifi
catie nadelen. Ze maken weliswaar een heldere analyse mogelijk, tegelijkertijd
kunnen ze een vernauwing van het wereldbeeld geven die de praktische toe
pasbaarheid beperkt. Ook blijven soms interessante bredere vragen onderbe
licht. De Amerikaanse deskundige op het gebied van arbeidsverhoudingen (en
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econoom) Ed Lazaer verwoordt het als volgt: . .the weakness of economics is
that to be rigorous, simplifying assumptions need to be made that constrain
the analysis and narrow the focus of the researcher. It is for this reason that the
broader-thinking industrial psychologists and sociologists are better at identifying issues but worse at providing answers” (Lazear, 1995, p. 2).
Deze discussie raakt ook een nog fundamentelere controverse tussen econo
men en andere sociale wetenschappers. Economen zijn altijd op zoek naar wet
matigheden. En deze wetmatigheden moeten worden gevonden in een buiten
gewoon complexe werkelijkheid zonder evident houvast. Schumpeter, in zijn
postuum gepubliceerde standaardwerk ‘History of Economie Analysis’ (Schum
peter, 1954), sprak over het ideaal dat het vak economie ontdaan zou kunnen
worden van de maatschappelijke en historische context. Hij formuleerde het
als “het [vak economie] zal eindelijk dezelfde dienst voor de economische poli
tiek opleveren als de theoretische natuurkunde voor de werktuigbouw”. Heel
mooi, maar misschien toch een tikkeltje naïef. Economen zijn steeds op zoek
naar wetmatigheden, maar die zijn toch wat minder grijpbaar dan de natuur
krachten in de natuurkunde... En niet alleen minder grijpbaar, maar ook sterk
onderhevig aan maatschappelijke ontwikkelingen, en misschien wel modever
schijnselen.2 Dit geldt in wezen voor alle sociale wetenschappen. De misschien
wat naïeve zoektocht van de econoom naar wetmatigheden en daarmee ook
naar de essentie van bepaalde verschijnselen is een poging toch wat scherpte
te krijgen. Ik ben dan ook geneigd met Lazaer te concluderen dat dit een meer
rigoureuze analyse mogelijk maakt.
Waar de aanpak van economen vaak aanleiding geeft tot controverses met
andere sociale wetenschappen is dat economen inzichten (of ‘theorieën’) die
binnen een abstract en dus wat simplistisch denkkader worden ontwikkeld
willen generaliseren. Sterker nog, voor een econoom is de kracht van een the
orie de relevantie ervan in een bredere, rijkere omgeving. Voor andere sociale
wetenschappers is dit vaak een bron van grote frustratie. De werkelijkheid is
immers zo veel complexer, dus waar haalt de econoom het lef vandaan om met
zijn ‘Mickey Mouse-modelletjes’ adviezen te gaan geven? Als econoom voel
ik me niet ongemakkelijk bij deze discussie. In tegendeel. De wijze van ana
lyse van de econoom is van grote waarde voor het doorgronden van complexe
vraagstukken. Wat wel belangrijk is, is om de mogelijke beperkingen van de
toegepaste abstractie in het oog te houden.
Het klinkt wat paradoxaal maar abstractie als aanpak wint aan kracht als tege
lijkertijd de beperkingen van de abstractie worden onderkend. Altijd zal men
bedacht moeten zijn op de tekortkomingen van de abstractie, en dus van de
theorieën die hieruit voortkomen. Dit betekent concreet dat theorieën moe
ten worden getest. Empirische verificatie is onmisbaar.' Er moet worden getest
onder welke omstandigheden een theorie wel of niet werkt.
2

Dus hoezeer men het ideaal van Schumpeter ook mag toejuichen, de realiteit is dat er
een sterke wisselwerking is tussen de economiebeoefening en de maatschappij. Niet
voor niets behoort de economische wetenschap tot de sociale wetenschappen.
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Dit type argument is niet veel anders dan het vraagstuk: hoe moeten lijnma
nagers omgaan met de inbreng van specialisten bij het besluitvormingsproces
binnen de onderneming? Als een finance-techneut op basis van zijn waarderingsmodelletjes heeft bepaald dat een bepaalde investering goed is omdat het
veel geld gaat opleveren, kan een bestuurder hier niet blind op varen. Hij zal
de juiste vragen moeten kunnen stellen om te begrijpen waarom ‘het model’
tot een bepaalde keuze komt. Wat zijn de cruciale aannames en hoe gevoelig is
de uitkomst voor een verandering in deze aannames? En ook: welke factoren
ontbreken mogelijk in de modelletjes? Een model is immers een abstractie van
de werkelijkheid! Een mooi voorbeeld is de recente bancaire crisis waar een
schijnbaar blind vertrouwen in modellen van waardering van instrumenten en
risicomanagement grote ongelukken heeft veroorzaakt. Modellen, en abstrac
ties in het algemeen, zijn een hulpmiddel in de besluitvorming en mogen niet
de besluitvorming dicteren.
De kracht en het belang van abstracties mag echter niet worden onderschat.
Zelfs in bepaalde extreme situaties waarin keuzes moeten worden gemaakt
zonder dat het geheel goed genoeg is te overzien - bijvoorbeeld meer visionaire
beslissingen in omstandigheden met grote, moeilijk in kaart te brengen onze
kerheden - kunnen abstracties nog steeds hun waarde hebben, maar dan (nog)
meer indirect. Beter begrijpen hoe een bepaald fenomeen werkt in een simplis
tische context biedt houvast (een benchmark) voor een beoordeling ervan in
de meer complexe context.
Wat het bovenstaande betekent is dat de economische analyse zelf geen sim
plisme kan worden verweten, maar juist simplisme gebruikt om tot helderder
analyses te komen.3 Simplisme, in de negatieve betekenis, dreigt alleen bij het
(verkeerd) gebruiken van economische analyses in de besluitvorming. Het tel
kens weer bewust zijn hiervan is van groot belang. En hier gaat het vaak ver
keerd. De duidelijkheid die economische analyses door hun simplisme vaak
geven doet ze krachtig overkomen. Het biedt een houvast, maar dat houvast
moet het begin zijn van het besluitvormingsproces en niet het einde. Dit is alle
maal makkelijker gezegd dan gedaan. Mensen hebben nu eenmaal de neiging
om houvast te zoeken, en het houvast dat de econoom biedt is verleidelijk.
Een vaak genoemde beperking van economen is dat zij naar organisaties kijken
alsof het alleen over financiële prikkels en materiële beloningen zou gaan. Ook
3

Een andere discussie in meer wetenschappelijke economische kringen gaat over de vraag
of economische theorieën positief zijn of normatief. Positieve economie betekent dat de
theorievorming helpt begrijpen hoe de wereld werkt. Dus de economische wetenschap
als positieve wetenschap helpt te voorspellen hoe de werkelijkheid zich zal voordoen.
Concreter gezegd helpt dit bijvoorbeeld om in te schatten welk effect een bepaalde maat
regel heeft op de samenleving. De bekende Amerikaanse monetaire econoom Milton
Friedman is misschien wel de bekendste proponent van de positieve economiebeoefening (zie Friedman, 1953). In de normatieve interpretatie van de economiebeoefening
staat centraal hoe men zich zou moeten gedragen. Deze interpretatie is dus veel meer
prescriptive of ‘voorschrijvend’. Hoewel het contrast normatief versus positief interes
sant is, mag aangenomen worden dat de economische wetenschappen, en dus ook dit
boek, beide rollen vervullen.
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wordt gezegd dat de economische wetenschap uitgaat van rationeel gedrag
van individuen, en dat economen geen rekening houden met emoties. Dit zijn
echter stereotype karakteriseringen van de economische wetenschap die vaak
binnen andere sociale wetenschappen leven, maar in principe niet juist zijn.
De moderne economie gaat juist over het begrijpen van beperkingen op rati
onaliteit. ‘Bounded rationality’ is een kernbegrip in de moderne economie, en
gaat over beperkingen op rationaliteit, bijvoorbeeld door een beperkte verwer
kingscapaciteit van informatie. Ook onderkent de economische wetenschap dat
mensen beïnvloedbaar zijn en bijvoorbeeld onderhevig zijn aan kuddegedrag.
En economie gaat ten principale ook niet alleen over materiële zaken. Er is in
de economische aanpak niets dat ‘softe’, niet-materiële elementen probeert te
bagatelliseren. Een mooi voorbeeld van deze misvatting is de suggestie dat eco
nomen in het bepalen van een beloningscontract van een werknemer per defi
nitie alleen zullen kijken naar de financiële kant van de beloning (het salaris). In
tegendeel, de economische analyse kan en zal net zo goed rekening proberen te
houden met andere niet-financiële beloningselementen zoals arbeidssatisfactie,
promotiebeleid en andere ontplooiingsmogelijkheden. Wel kan het zo zijn dat
de econoom vanuit de met abstractie samenvallende grotere afstandelijkheid
minder geneigd is softe factoren op de juiste waarde te schatten. Daarnaast zal
de econoom om een goede analyse mogelijk te maken alle beloningselementen
proberen te vertalen in een en dezelfde (financiële) grootheid.
Dit neemt niet weg dat er toch een kern van waarheid kan zitten in de con
statering dat economen vaak eerder geneigd zijn te sturen op harde meetbare
gegevens terwijl sociologen meer oog hebben voor de mens achter de werk
nemer. Hoewel, zoals al aangegeven, er niets is in de economische aanpak die
het belang van meer softe elementen ontkracht, maakt de grotere abstractie en
afstandelijkheid die de econoom karakteriseert dat meer harde feitelijke gege
vens (zoals financiële data) een groter gewicht krijgen. Softere informatie is
vaak moeilijker overdraagbaar en gaat mogelijk makkelijker verloren bij een
meer afstandelijke analyse.4
Zoals in de komende hoofdstukken zal blijken is het sturen op meetbare groot
heden belangrijker geworden. De afrekencultuur heeft ‘toegeslagen’, met als
gevolg dat vooral individuele prestatiebeloning veel belangrijker is geworden.
Pogingen om dit proces te objectiveren leiden er vaak toe dat een (te) groot
gewicht wordt gegeven aan meetbare harde grootheden. Deze ontwikkeling
is niet onschuldig: de neiging en bereidheid tot samenwerking en het bin
4

Vaak blijken softe elementen wel degelijk te kwantificeren, bijvoorbeeld klanttevreden
heid. Dit is echter niet altijd het geval. Zo is voor de beoordeling van de kredietwaar
digheid van MKB-ondememingen meer zachte informatie over bijvoorbeeld familie
omstandigheden van de ondernemer waardevol. Maar dit soort informatie is moeilijk
overdraagbaar. Academisch onderzoek heeft uitgewezen dat grote, meer hiërarchische
banken door hun grotere afstand van de klant minder goed zijn in het omgaan met en
gebruiken van dit soort informatie. Daardoor komen kleinere ondernemingen moeilijk
bij dit soort banken aan bod. Grote banken vertrouwen veel meer op credit-scoringmodellen waar harde informatie een veel belangrijker rol in speelt (zie Stein, 2002).
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dend vermogen van organisaties in het algemeen kunnen hierdoor onder druk
komen te staan. Dit soort processen moeten worden onderkend en komen uit
gebreid terug in de komende hoofdstukken.
Het lot van economen en het economisch ‘gereedschap’ is misschien wel dat
het te serieus wordt genomen. Het simplisme, de neiging om op harde infor
matie te sturen, de exactheid die modellen suggereren, maken dat economen
vaak de overhand hebben. Schijnbaar is de mens op zoek naar zekerheid en
overzichtelijkheid, en dan is het niet zo raar dat de economische modellen en
abstracties te vaak als waarheid worden gezien in plaats van als een nuttig ele
ment in de besluitvorming. Dit boek zal proberen om deze fout niet te maken,
door juist wel de nuance te zoeken.

2

De overheersende rol van financiële
markten en het corporate financedenken
2.1

Inleiding

Hebben financiële markten de macht in ondernemingsland overgenomen? Het
krachtenveld waarin ondernemingen opereren lijkt de laatste decennia steeds
meer bepaald te worden door de financiële markten en de vele daarin vertegen
woordigde partijen - de financiers zelf maar ook analisten, credit ratingbureaus,
consultants, investment bankers en niet te vergeten de media. De ontwikkelin
gen op de beurs (en de aandelenkoersen) wedijveren met de weerberichten
als gespreksthema van de dag. Geen avondnieuws zonder beurskoersen. En
het feit dat wij allemaal belegger zijn geworden, heeft dit proces ongetwijfeld
versterkt.
Deze fixatie op de beurs heeft een rondzoemend leger aan adviseurs op de
been geholpen die zich met ‘corporate finance’ bezighouden. De term corpo
rate finance lijkt zich nogal onschuldig in het Nederlands te laten vertalen als
‘de financiering van ondernemingen’. Dit dekt de lading echter niet. Waar het
corporate finance-denken voor staat is het bekijken (en adviseren!) van de
onderneming vanuit het perspectief van beleggers in de financiële markt, voor
al vanuit het aandeelhoudersperspectief. Een manifestatie hiervan is een op het
oog zware inzet op maximalisatie van aandeelhouderswaarde als de doelstelling
van de onderneming. Dit roept ogenblikkelijk de vraag op of maximalisatie
van aandeelhouderswaarde wel de ‘j uiste’ doelstelling voor de onderneming is.
Hoe verhoudt deze zich tot de bredere stakeholdergeoriënteerde doelstellingen
die vooral in de continentale Europese verhoudingen vaak naar voren worden
gebracht? Is dit werkelijk een tegenstelling of meer een onderwerp voor de
bühne?
Dit hoofdstuk brengt een aantal essentiële ingrediënten van het corporate
finance-denken voor het voetlicht. Het belangrijkste is misschien wel: hoe
wordt er gedacht vanuit het corporate finance-perspectief? Vooral: hoe wordt er
naar een onderneming gekeken, en hoe wordt het beleid van een onderneming
beoordeeld? En wat betekent dit voor het instrumentarium waarmee corporate
finance werkt, wat zijn de gevolgen voor het ondernemingsbeleid en de interne
aansturing van de onderneming?
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Dit zijn belangrijke vragen omdat corporate finance primair vanuit de beleg
ger naar de onderneming kijkt. In ieder geval is er sprake van een extern per
spectief. Niet voor niets representeren externe partijen zoals aandeelhouders,
analisten en consultants dit perspectief. Een terechte vraag is dan ook of er een
spanningsveld zit tussen management dat concreet een onderneming bestuurt
en deze externe, op corporate finance georiënteerde, partijen. Deze vraag heeft
aan belang gewonnen omdat die externe partijen zich in toenemende mate
met het reilen en zeilen van ondernemingen lijken te bemoeien. Is er werkelijk
sprake van verschillen in benadering? Dit is des te meer van belang omdat het
corporate finance-gedachtengoed schijnbaar een bepaald succes heeft waar
door het ‘macht’ heeft verkregen en zelfs is vertaald in een instrumentarium
voor de interne aansturing.
De interne aansturing van de onderneming lijkt op het eerste gezicht weinig te
maken te hebben met aandeelhouders en corporate finance. Corporate finance
gaat toch veel meer over het financieren van een onderneming, investerings
beslissingen, het bepalen van de waarde van de onderneming en het doen van
transacties zoals M&A? De interne organisatie van een onderneming gaat over
mensen en hoe zij komen tot optimale prestaties. Hoe leidt je een organisatie
en hoe zorg je dat een organisatie naar behoren presteert? Het zijn vakgebieden
zoals sociologie en psychologie die geacht worden veel dichter bij de interne
aansturing te staan. Het is zeker niet voor de hand liggend dat financieringsmensen (en financiers) daar verstand van hebben.
En als je denkt over belangrijke keuzes voor de onderneming, bijvoorbeeld
welke markt te penetreren en op welke activiteiten wel of niet in te zetten, dan
is dit een strategievraagstuk. Ook dit is niet waar corporate finance-mensen
hun echte expertise aan lijken te ontlenen. Toch is een van de grote verande
ringen in ondernemingen dat de finance-functie in toenemende mate invloed
heeft gekregen op de organisatie en strategie van de onderneming. De CFO
- toch de representant van de finance-functie - heeft via ‘value based manage
ment’ en andere op financiële waarde sturende initiatieven een directe rol bij
de interne aansturing gekregen. Deze focus op financieel kapitaal geeft meteen
ook een van de fricties aan in het groeiende finance-perspectief op organisaties.
Wordt menselijk kapitaal immers niet steeds belangrijker? En hoe verhoudt dit
zich dit met de nadruk op financieel kapitaal die via de finance-functie over de
organisatie wordt uitgestrooid? Deze confrontatie tussen menselijk en finan
cieel kapitaal staat centraal in hoofdstuk 6. Eenzelfde ontwikkeling heeft zich
voorgedaan bij strategische vraagstukken. De finance-functie in organisaties is
daar nauwer dan ooit bij betrokken. Keuzes van activiteiten worden nadruk
kelijk (mede)gestuurd vanuit het corporate finance-perspectief.
In dit hoofdstuk staat de beoordeling van deze ‘finance-revolutie’ centraal.
Allereerst gaat dit hoofdstuk in op de rol die financiële markten spelen voor
de financiering van ondernemingen. Toegang tot kapitaal is de belangrijke
rol die veelal aan financiële markten wordt toegekend. Deze rol is echter veel
beperkter dan men zou denken. Interne financiering (ingehouden winsten) is
overal in de wereld verreweg de belangrijkste financieringsbron. Het belang
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van financiële markten en het corporate finance-denken zit dus veel eerder in
de hierboven beschreven grote aandacht die beurzen en aandelenkoersen heb
ben verkregen.
Vervolgens komt de maximalisatie van aandeelhouderswaarde als doelstelling
van de onderneming aan de orde. Hoe verhoudt dit zich tot een stakeholdergeoriënteerde benadering? Een belangrijk gezichtspunt dat zal worden uitge
werkt is dat voor het ‘sturen op aandeelhouderswaarde’ als theoretisch con
cept veel te zeggen is. Hieraan ontleent het ook een bepaalde kracht. Maar
complicaties in de praktijk —vooral informatiefricties tussen onderneming en
‘buitenstaanders’ - maken het sturen op aandeelhouderswaarde buitengewoon
lastig, en in wezen een recept voor allerlei ‘strategisch ge manipuleer’. Dit laatste
is nogal voorzichtig verwoord. Het concept leidt namelijk in de praktijk vaak
tot twijfelachtige gedragingen en resultaten. Een ervan is een sterk op de korte
termijn gericht beleid. In de praktijk betekent dit dat aandeelhouderswaarde
slechts met de grootst mogelijk omzichtigheid als sturingsmiddel kan worden
gebruikt.
Het laatste deel van het hoofdstuk geeft een overzicht en beoordeling van
managementtechnieken die zich richten op de interne aansturing en die zijn
afgeleid van het aandeelhoudersdenken. De gevaren hiervan zijn mogelijk nog
groter. De toepassing van het corporate finance-gedachtegoed binnen organi
saties betekent dat ondernemingen eigenlijk min of meer intern worden opge
splitst in afzonderlijke afrekenbare onderdelen. Dit is goed vanuit het oog
punt van het tegengaan van verspilling, maar heeft ook evidente nadelen. Het
belangrijkste nadeel is dat de onderneming hierdoor als ‘los zand’ uit elkaar
kan vallen. Om afzonderlijke onderdelen optimaal afrekenbaar te maken wordt
de onderneming namelijk bijna gedwongen om synergieën door te snijden.
Hierdoor wordt het bindend vermogen van ondernemingen, en daarmee hun
toegevoegde waarde, aangetast. Het zal blijken dat de grootste problemen ont
staan bij het koppelen van beloningsstructuren (remuneratie) aan interne aandeelhouderswaardemaatstaven zoals ‘economie value added’ (EVA).
Maar eerst, wat valt er te zeggen over het belang van financiële markten voor de
financiering van ondernemingen?

2.2 Het belang van financiële markten voor de financiering van
ondernemingen
De gepercipieerde grotere invloed van financiële markten doet de vraag opko
men of ondernemingen voor hun financiering afhankelijker zijn geworden
van deze markten. Om hier iets over te zeggen geeft deze paragraaf een histo
risch perspectief op financiële markten. De bevindingen zullen het algemeen
waargenomen toegenomen belang van financiële markten ietwat nuanceren.
Zo blijkt bijvoorbeeld dat de totale marktkapitalisatie van ondernemingen die
genoteerd staan op de aandelenmarkten ten opzichte van het GDP (de totale
waarde van aandelen gedeeld door het bruto nationaal product) in 1913 het
zelfde was als in 1990. Daarna is het opgelopen, maar de correcties op de beurs
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vanaf 2007 zouden kunnen worden gezien als een terugval naar de historische
trend. Een belangrijke conclusie die zal worden getrokken is dat interne finan
ciering (primair ingehouden winsten) de belangrijkste financieringsbron is van
ondernemingen. Het belang van aandelenmarkten als financieringsbron is rela
tief beperkt. Hetzelfde geldt - doch in mindere mate - voor obligatiemarkten.
Bancaire financiering speelt echter een belangrijke rol, maar wel minder dan
die van interne financiering.
De dominantie van financiële markten wordt vaak gezien als een recent feno
meen. Dit is niet verrassend gezien de almaar toenemende aandacht voor finan
ciële markten in de media. Hier werkt het ontnuchterend om terug te gaan in
de tijd. Dan blijkt dat financiële markten door cycli zijn gegaan, en op verschil
lende momenten in het verleden al een belangrijke rol vervulden. Een typerend
voorbeeld is de Amsterdamse aandelenmarkt. De actieve handel in aandelen
in Nederland dateert uit de zeventiende eeuw. De Amsterdamse effectenbeurs
opende in 1611 en was de eerste en gedurende vele jaren de belangrijkste
georganiseerde markt voor de handel in aandelen en obligaties, Voordat haar
plaats werd ingenomen door Londen, en later door New York. Ter vergelijking:
de Londense beurs opende pas in 1802, en de New York Stock and Exchange
Board (de voorloper van de New York Stock Exchange) werd opgericht in
1817. Tot ver in de negentiende eeuw werden aandelen veelal onderhands
verhandeld. In toenemende mate ontstonden er echter georganiseerde lokale
financiële markten. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld, werden tussen 1827 en
1914 maar liefst 22 lokale aandelenbeurzen opgericht (Kindleberger, 1993, p.
194). De georganiseerde handel in effecten resulteerde in verfijnde handels
mechanismen en tal van financiële innovaties. Al snel na de oprichting van de
Amsterdamse effectenbeurs werd er behalve in aandelen en obligaties ook in
opties en futures gehandeld (De la Vega, 1688).
In het begin van de achttiende eeuw ontwrichtten speculatie-uitbraken de
Europese aandelenmarkten. Dit resulteerde in wetgeving die gedurende deze
eeuw sterke beperkingen oplegde aan nieuwe aandelenemissies. In deze peri
ode domineerde de handel in staatsobligaties. In de negentiende eeuw werd de
wetgeving versoepeld, mede vanwege de grote investeringen die nodig waren
voor de aanleg van spoorwegen. Zowel aandelen als obligaties werden weer
belangrijk. In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide het belang van
de beurs in New York, vooral door de burgeroorlog en de aanleg 4an spoorwe
gen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verving New York Londen definitief als de
belangrijkste financiële markt (Allen ett Gale, 1994).
Hoewel deze historische episodes interessant zijn, is het wellicht instructiever
om ons te beperken tot de laatste eeuw. De financiële markten laten over deze
periode een opmerkelijk beeld zien. Tabel 2.1. illustreert dat het belang van
financiële markten over de periode 1913-2005 geen monotoon beeld laat zien.
Wereldwijd daalden de indicatoren van financiële ontwikkeling na 1929 sterk,
en bereikten pas een omslagpunt rond 1980. Gemeten aan de hand van de
marktkapitalisatie van de aandelenmarkt als percentage van het Bruto Binnen
lands Product blijkt dat aandelenmarkten in 1913 groter en beter ontwikkeld
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waren dan in 1980, en pas rond 1990 weer een zelfde niveau van ontwikkeling
bereikten als in 1913.
Tabel 2.1 Evolutie van verschillende indicatoren van financiële ontwikkeling
M ark tk ap italisatie
aan d elen m ark t/B B P

Aantal on dern em in gen
p er cap ita (m ln )

Ja ar

G e m id d eld e

N

G e m id d eld e

N

G e m id d eld e

N

1913

0,57

22

28,68

22

0,12

12

1929

0,57

11

33,80

14

0,35

15

1938

0,64

12

30,78

13

0,13

12

1950

0,31

14

38,63

16

0,06

11

1960

0,48

18

31,85

19

0,07

16

1970

0,51

19

23,66

19

0,06

16

1980

0,26

22

26,70

21

0,03

18

1990

0,57

21

22,18

22

0,05

20

1999

1,02

23

26,30

22

0,13

20

2005

0,95

23

nb

nb

0,06

20

A an d e len em issies/
n ieuw v e rm o g e n *)

Deze tabel rapporteert de wereldwijde ontwikkeling van drie indicatoren van financi
ële ontwikkeling tijdens de afgelopen eeuw, voor alle landen (N in aantal) waar data van
beschikbaar zijn (zie tabel 2.2 voor de lijst met landen). Marktkapitalisatie aandelenmarkt/
BBP representeert de gemiddelde marktkapitalisatie van de aandelenmarkten als percen
tage van het BBP. Het aantal ondernemingen per capita reflecteert het gemiddelde aantal
binnenlandse ondernemingen die eigen vermogen hebben uitstaan aan de binnenlandse
effectenbeurs per miljoen inwoners voor de verschillende landen. Aandelenemissies/nieuw
vermogen geeft het gemiddelde bedrag aan nieuwe aandelenemissies weer als percentage
van de totale investeringen in een bepaald land.
*) Het cij fer over aandelenemissies voor 2005 is een schatting op basis van Beek et al. (2007)
en de World Federation of Exchanges database.
Bron: Rajan en Zingales (2003), Beek et al. (2007) en World Federation of Exchanges.

Ook zijn er grote internationale verschillen in het relatieve belang van financi
ële markten in de tijd te onderscheiden. Uit tabel 2.2 blijkt dat het belang van
aandelenmarkten in de belangrijkste landen in continentaal Europa en GrootBrittannië in 1913 groter was dan in de Verenigde Staten. De marktkapitalisatie
van de aandelenmarkten in Duitsland, Frankrijk en Nederland (ten opzichte
van het Bruto Binnenlands Product) bedroeg in dat jaar 0,44, 0,78 en 0,56.
Deze ratio’s zijn aanzienlijk hoger dan die voor de marktkapitalisatie in de Ver
enigde Staten (0,39), maar lager dan die in Groot-Brittannië (1,09). Dit beeld
veranderde sterk aan het einde van de afgelopen eeuw, met een belangrijkere
rol voor de Angelsaksische landen tegenover continentaal Europa. Maar overal
waar we kijken hebben financiële markten na 1990 een belangrijker plaats ver
worven, althans als gekeken wordt naar de marktkapitalisatie. De marktkapita-
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lisatie bereikte in bijna alle landen niveaus die in de afgelopen eeuw niet eerder
waren waargenomen. Tabel 2.2 op de volgende bladzijden neemt de zware cor
recties op de beurzen in 2007-2009 niet mee. De invloed hiervan neutraliseert
de zware stijgingen in marktkapitalisatie sinds beginjaren negentig.
Voor wat betreft aandelenemissies (zie de laatste kolom in tabel 2.1) valt het
meest op dat het nieuwe vermogen dat met aandelenemissies wordt opgehaald
als percentage van de totale investeringen (in de tabel is dit de ratio ‘aandelenemissies/nieuw vermogen’) over de afgelopen eeuw eerder is afgenomen dan
toegenomen. Zelfs in het uitzonderlijk actieve beursjaar 1999 was de emissie activiteit niet groter dan aan het begin van de twintigste eeuw.
Interne financiering is in alle landen de belangrijkste financieringsbron voor
niet-financiële ondernemingen, dus ‘gewone’ ondernemingen (geen financiële
instellingen). Uit onderzoek van onder meer Mayer (1988) en Beek et al. (2004)
blijkt dat interne financiering meer dan de helft van de totale financieringsbe
hoefte dekt van niet-financiële ondernemingen in zowel de Verenigde Staten
als continentaal Europa. Aangezien precieze geaggregeerde data met betrekking
tot de financiering van bedrijven niet voorhanden zijn, kan het relatieve belang
van de verschillende financieringsbronnen alleen worden geschat. Tabel 2.3
geeft aan hoe de financiering van ondernemingen gemiddeld verloopt.
Tabel 2.3 De financiering van niet-financiêle ondernemingen. Gemiddeld beroep op de ver
schillende vermogensbronnen als fractie van de totale financieringsbehoefte.
V erenigde Staten

E u ro pa

Interne financiering

0,55

0,55

Aandelenemissies

0,05

0,04

Obligatie-emissies

0,09

0,06

Bancaire financiering

0,18

0,22

Overig*)

pm

pm

*) ‘Overig’ bestaat uit informele financieringsbronnen, handelsfinanciering, leasing, etc.
Deze kunnen aanzienlijk zijn. Merk op dat totalen tot meer dan 1,00 optellen omdat het
bruto beroep op aandelenmarkt is opgenomen (ondernemingen hebben via aandeleninkoop-programma’s ook aandelen uit de markt ‘teruggekocht’; dit is een negatief beroep
op de aandelenmarkt).
Bron: eigen schattingen gebaseerd op data in Davies en Smith (2001), Saunders en Schmeits
(2001), Beek et al. (2004) en Tirole (2006).

Voor meer informatie over het belang van verschillende financieringsbron
nen voor de financiering van ondernemingen verwijs ik naar de appendix bij
dit hoofdstuk. Op het eerste gezicht maakt het relatief beperkte belang van
de aandelenmarkten als bron van nieuw vermogen het curieus dat financiële
markten zo sterk in beeld zijn gekomen. De oorzaak ligt zoals al genoemd bij
de zichtbare plaats die vooral aandelenbeurzen innemen in de maatschappij.

Tabel 2.2 Ontwikkeling marktkapitalisatie aandelenmarkten als percentage BBP
NJ

J a a r =>

1913

1929

1938

1960

1970

1980

1990

1999

2005

0,05

0,03

0,11

_

0,23

0,30

0,75

0,94

0,76

0,38

0,37

0,91

1,09

0,23

0,09

0,31

0,85

0,95

1950

to

L an d

Argentinië

0,17

Australië

0,39

0,50

0,91

0,99

1,31

-

-

Brazilië

0,25

-

-

-

-

-

0,05

0,08

0,33

0,46

Canada

0,74

-

1,00

0,57

1,59

1,75

0,46

1,22

1,03

1,20

Chili

0,17

-

-

-

0,12

0,00

0,34

0,50

0,82

1,07

Cuba

2,19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Denemarken

0,36

0,17

0,25

0,10

0,14

0,17

0,09

0,67

0,59

0,64

Egypte

1,09

-

-

-

0,16

-

0,01

0,06

0,32

0,66

Frankrijk

0,78

-

0,19

0,08

0,28

0,16

0,09

0,24

0,85

0,84

Duitsland

0,44

0,35

0,18

0,15

0,35

0,16

0,09

0,20

0,59

0,43

0,05

0,16

0,32

0,59

India

0,02

0,07

0,07

0,07

0,07

0,06

Italië

0,17

0,23

0,26

0,07

0,42

0,14

0,07

0,13

0,54

0,45

Japan

0,49

1,20

1,81

0,05

0,36

0,23

0,33

1,64

0,81

0,93

Nederland

0,56

-

0,74

0,25

0,67

0,42

0,19

0,50

1,57

1,09

0,35

0,56

Noorwegen

0,16

0,22

0,18

0,21

0,26

0,23

0,54

0,23
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België

0,32

1913

1929

1938

1950

1960

1970

1980

1990

1999

2005

Rusland

0,18

-

-

-

-

-

-

-

0,24

0,53

Oostenrijk

0,76

-

-

-

-

0,09

0,03

0,17

0,16

0,35

Spanje

-

-

-

-

-

-

0,17

0,41

0,68

0,85

Groot-Brittannië

1,09

1,03

1,92

0,86

1,15

1,99

0,38

0,81

1,81

1,34

Verenigde Staten

0,39

0,75

0,56

0,33

0,61

0,66

0,46

0,54

1,63

1,35

Zuid-Afrika

-

-

-

0,68

0,91

1,97

1,23

1,33

1,62

2,12

Zweden

0,47

0,41

0,30

0,18

0,24

0,14

0,11

0,39

1,29

1,10

Zwitserland

0,58

-

-

-

-

0,50

0,44

1,93

2,62

2,42

Deze tabel representeert de marktkapitalisatie van de aandelenmarkten als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) tijdens de afgelopen
eeuw, voor alle landen waar voldoende data van beschikbaar zijn. Marktkapitalisatie is gedefinieerd als de geaggregeerde marktwaarde van het eigen
vermogen, uitgegeven door binnenlandse ondernemingen op de binnenlandse effectenbeurs in een bepaald land. De gegevens tot 1999 zijn ontleend
aan Rajan en Zingales (2003); de gegevens voor 1999 en 2005 komen uit de database van Beek et al. (2007).
Bron: Rajan en Zingales (2003) en Beek et al. (2007).
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Deze zichtbaarheid en aandacht wordt verder versterkt doordat beleggen bijna
een volkssport is geworden. En als je er zelf niet aan meedoet, dan doe je wel
mee via het pensioenfonds. Beleggers en maatschappij gebruiken de koersvorming op de aandelenmarkt ook als een barometer voor hoe ondernemingen
ervoor staan. De media aandacht is enorm, en mede hierdoor is een giganti
sche bedrijfstak aan beleggingsadviseurs en -analisten ontstaan die niets anders
doet dan koersen op de beurs volgen. De ondernemingen zelf worden afgere
kend op de beurskoers en zijn diezelfde beurskoers als prestatiemaatstaf gaan
beschouwen. En dit is niet zonder gevolgen gebleven, zoals zal blijken. Eerst
echter de vraag hoe aan te kijken tegen de doelstelling van de onderneming,
en vooral het aandeelhouderswaardeperspectief dat vast lijkt te zitten aan de
fixatie op financiële markten.

2.3 Beoordeling van het concept ‘maximalisatie van aandeelhouders
waarde’
De keuze van de doelstelling van een onderneming speelt een belangrijke rol
in discussies over ‘corporate governance’. Er wordt wel eens gezegd dat in de
Angelsaksische wereld maximalisatie van de waarde voor de aandeelhouders
centraal staat, terwijl in de continentaal Europese context veeleer een institu
tionele doelstelling wordt nagestreefd. Deze institutionele doelstelling betreft
dan het collectieve welzijn van de veelheid aan betrokkenen bij een onder
neming. Dit wordt ook wel de stakeholder-benadering genoemd. Hierbij kan
men denken aan aandeelhouders en andere financiers (zoals obligatiehouders
en banken), maar bijvoorbeeld ook aan werknemers, toeleveringsbedrijven en
afnemers. Sommigen suggereren dat de institutionele doelstelling gericht is op
de continuïteit van de onderneming op de lange termijn, terwijl een exclusieve
nadruk op de belangen van aandeelhouders een korte-termijnoriëntatie impli
ceert.
Belang van concurrentie
Hoewel deze doelstellingen erg verschillend lijken, is het maar de vraag of de
verschillen daadwerkelijk zo groot zijn. Immers, een onderneming die opereert
in een concurrerende markt zal, bezien vanuit beide doelstellingen, zo efficiënt
mogelijk proberen te produceren en tijdig innovaties proberen te introduceren
om koste wat kost een comparatief voordeel ten opzichte van de concurrentie
te bewerkstelligen. Als er geen concurrentie is (en de levensvatbaarheid/continuïteit van de onderneming niet ter discussie staat) —bijvoorbeeld in het geval
van een monopolie - dan lijkt het waarschijnlijker dat deze doelstellingen wel
aanleiding kunnen geven tot mogelijke verschillen. Zo zouden bijvoorbeeld
bij de institutionele (stakeholder) doelstelling de salarissen van werknemers
drastisch hoger kunnen liggen dan in het geval van de doelstelling die gericht
is op maximalisatie van de welvaart van aandeelhouders. In een concurrerende
markt is dit niet houdbaar. De te hoge salarissen zouden in een dergelijke con
currerende omgeving de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen
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brengen, vandaar de grotere overeenkomst in uitwerking van beide doelstel
lingen in het geval van concurrentie.
Het bovenstaande geeft overigens iets heel belangrijks aan. In discussies over
corporate govemance ligt vaak de nadruk op formele structuren en bevoegdhe
den —bijvoorbeeld, wat zijn de rechten van aandeelhouders, is er een onafhan
kelijke RvC en hoe zit het met het stemrecht op aandelen? Maar in de praktijk
is de concurrentie die een onderneming ervaart in haar productmarkten veruit
het belangrijkste governance-mechanisme. Die concurrentie houdt haar scherp
en valt moeilijk te imiteren met allerlei (formele) toezichtstructuren.
Een bredere doelstelling dan aandeelhouderswaarde?
Hoe logisch voor sommigen een exclusief op aandeelhouderswaarde gerichte
doelstelling ook mag zijn, meer edelmoedige - corporate social responsibilityachtige motieven —kunnen volgens anderen evenzeer passen bij een onderne
ming. Merk allereerst op dat dergelijke motieven niet per definitie op gespan
nen voet staan met het aandeelhoudersdenken. Het kan namelijk zo zijn dat de
onderneming grote voordelen naar zich toe kan halen door zich edelmoedig te
gedragen, en dit zou zeer wel in het belang van aandeelhouders kunnen zijn.
Hier zit zeker een kern van waarheid in. Als Shell na de negatieve publiciteit
rond the Brent Spar-operatie (het boorplatform dat niet in de oceaan mocht
worden afgezonken) duidelijk maakt aan haar mensen dat Shell zich meer dan
ooit op de acceptatie in haar omgeving moet richten —dat er een ‘license to
operate’ moet worden verdiend - zit dit volledig op één lijn met de doelstelling
van aandeelhouderswaardemaximalisatie. In de context van werknemers valt
een vergelijkbaar argument aan te voeren. Door werknemers goed te behande
len en bijvoorbeeld goede opleidingsmogelijkheden te bieden wordt de onder
neming aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. Dit zal ongetwijfeld goed zijn voor
de aandeelhouders. Zo wordt duidelijk dat wat goed is voor aandeelhouders
vaak samenvalt met de belangen van de andere stakeholders.
De echte vraag over social responsibility en de stakeholder-benadering is: kan
een bredere doelstelling die ten koste gaat van aandeelhouders —dus aandeel
houderswaarde doet verminderen - de voorkeur verdienen? Milton Friedman
was hier heel duidelijk over in één van zijn fameuze uitspraken: “The social
responsibility of business is to increase profits” (Friedman, 1970). Neen dus.
Friedman vond dit volstrekt onwenselijk en eigenlijk ook frauduleus. In zijn
gedachtegang was het management op deze manier ‘mooi weer aan het spelen’
met het geld van de eigenaren (aandeelhouders) die het management hebben
aangesteld. Voor zover het management goede doelen wil ondersteunen - dus
bijvoorbeeld andere stakeholders iets toeschuiven wat niet in het belang van
aandeelhouderswaarde zou zijn —moeten ze dat volgens Friedman doen uit
hun eigen financiële middelen.
Michael Jensen (1999) is hierover even duidelijk. Hij koppelt de onwenselijk
heid van een bredere doelstelling aan de onduidelijkheid die hiermee wordt
gecreëerd. ‘Accountable to many is accountable to none’ is zijn credo. De bre
dere doelstelling maakt het bijna onmogelijk om het management scherp af te
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rekenen op zijn prestaties. Management kan zijn falen verdoezelen door zich te
verschuilen achter de bredere doelstelling.
Dus toch aandeelhouderswaarde?
Op zich zijn deze zorgen terecht. Een heldere en eenduidige doelstelling is —
mits haalbaar en niet schadelijk —te prefereren boven een bredere doelstelling.
Het maakt de aansturing en afrekening daarop gemakkelijker. Maar toch wringt
er iets. In essentie is dit namelijk een pragmatisch argument. Friedman, die
redeneert vanuit de plicht van het management om de eigenaar te dienen, heeft
in wezen een tautologische redenering: de onderneming is van de eigenaren
(de aandeelhouders) en dus moet de aandeelhouderswaarde worden gemaxi
maliseerd. We komen echter niet veel verder met een dergelijke stellingname.
Het leidt tot frustrerende discussies met vragen als “waarom mag een ‘eendagsaandeelhouder’ zich meer ‘eigenaar’ voelen dan een werknemer die er al 20 jaar
werkt?” Hier is geen bevredigend antwoord op te geven. Het is nu eenmaal zo
(de tautologische redenering volgend).
Deze weg hoeft ook niet gevolgd te worden. De noodzaak van aandeelhoudersinvloed en de aandeelhouder centraal stellen in de governance-structuur
hoeft niet ideologisch gerechtvaardigd te worden. Het ligt meer voor de hand
om te verwijzen naar de grotere wetgevende en contractuele bescherming van
werknemers en crediteuren in vergelijking tot de aandeelhouders. De vaak zeer
gedetailleerde contracten (arbeidscontract respectievelijk leenovereenkomst)
en uitgebreide wetgeving (arbeidsrecht en de bescherming van crediteuren in
de faillissementswet) steken nadrukkelijk af tegen de zeer indirecte, en weinig
afdwingbare, specificering van het contract van aandeelhouders. Aandeelhou
ders hebben inherent aan hun positie als ‘residual claimants’ geen directe juri
disch afdwingbare claim.5
Met andere woorden, aandeelhouders hebben gezien hun achtergestelde posi
tie de minste bescherming. Hun residuele claim op het resultaat van de onder
neming betekent dat zij pas hun compensatie ontvangen nadat alle andere par
tijen —waaronder werknemers en crediteuren - zijn voorzien. Deze residuele
claim is min of meer de uitlaatklep van de onderneming. Als het iets beter of
iets slechter met de onderneming gaat dan is er een onmiddellijk effect op de
waarde van de residuele claim. Ongetwijfeld is er bij majeure veranderingen
ook een effect op de positie van werknemers en crediteuren, maar zij liggen in
de tweede linie; zij hebben een mate van bescherming die aandeelhouders niet
kennen.
Vanuit dit contractuele perspectief is de doelstelling ‘maximalisatie van aan
deelhouderswaarde’ veel beter te verdedigen. De residuele claim geeft een goed
houvast voor het meten van de prestaties van de onderneming, en aandeelhou
ders komt dus invloed toe om deze waarde te beïnvloeden. Aandeelhouders

5

Dit is een ietwat absolute formulering, maar de lezer proeft als het goed is de wat unhei
mische en misschien wel afhankelijke positie van aandeelhouders.
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als ‘residual claimant’ verdienen invloed in het corporate governance-kader, ter
compensatie van de bescheiden contractuele en wetgevende bescherming.
Het voorgaande betekent niet dat werknemers en crediteuren volledig
beschermd zijn. Dat zijn ze niet. Hun contracten zijn completer dan die van
aandeelhouders, maar niet helemaal volledig. Dit geeft meteen aan dat er onder
bepaalde omstandigheden conflicten mogelijk zijn. Het meest voor de hand
liggende conflict ligt op de loer als een onderneming in zwaar weer zit. Voor
aandeelhouders die de ondergang van de onderneming morgen verwachten
zou dit reden kunnen zijn om ‘vandaag’ extra risico te nemen —niet gegokt is
misgegokt. In hun achterhoofd hebben ze dan de gedachte dat ze, zonder risi
co te nemen, morgen waarschijnlijk toch niets krijgen. Aandeelhouders staan
immers achteraan. Risico nemen kan —net als een gokje in Las Vegas —zorgen
voor een onwaarschijnlijke turn around. Uiteraard is een dergelijk gokgedrag
niet waardemaximerend voor de onderneming als geheel. Iemand betaalt hier
voor. Dit zijn de verschaffers van vreemd vermogen: zonder het gokken was er
nog iets voor hen over, na het gokken meestal niet.6

2.4 De donkere kant van maximalisatie van aandeelhouderswaarde
Maximalisatie van aandeelhouderswaarde kan conceptueel dus goed worden
verdedigd, en niet geheel ten onrechte worden gezien als een (theoretisch) juis
te doelstelling van de onderneming. De uitwerking van deze doelstelling kan in
de praktijk echter zeer negatief uitwerken.
Maar eerst, waarom is het conceptueel sterk en goed te verdedigen als de
doelstelling van de onderneming? De gangbare kritiek op dit concept —(te)
korte termijn georiënteerd - is vanuit de theorie bekeken onjuist. Aandeel
houderswaarde is namelijk een concept dat wel degelijk in de toekomst kijkt.
Het is namelijk (in financieringsjargon) de gedisconteerde waarde van alle toe
komstige kasstromen. Waardevernietigend korte-termijngedrag, bijvoorbeeld
de keuze om uitgaven aan R&D te verminderen om zodoende de kasstroom
(‘winst’) in de komende periode te vergroten, met sterk negatieve repercussies
voor de kasstromen in de verdere toekomst, mag vanuit het perspectief van
maximalisatie van aandeelhouderswaarde niet gebeuren.
Informatieproblemen gooien roet in het eten...
De praktijk is echter weerbarstiger. In het geval van een beursgenoteerde onder
neming is er vaak een grote afstand tussen onderneming en aandeelhouders.
Er zijn dan informatieproblemen tussen onderneming en buitenwereld te ver
wachten. Het gedrag van het management kan bijvoorbeeld moeilijk te obser
veren zijn. Management kan dan proberen zaken beter voor te spiegelen dan ze
in werkelijkheid zijn. Zo kan zij ‘stiekem’ met investeringen rommelen; lagere
investeringen laten immers de kasstroom stijgen. Als dit niet observeerbaar is
6

Het tijdig aanvragen van faillissement of surseance is van groot belang om aandeelhou
ders deze speelruimte te ontnemen.
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lijkt de onderneming het beter te doen dan de werkelijke situatie. Sturen op
aandeelhouderswaarde kan dit type gedrag uitlokken.
Bovendien zijn aandeelhouders met velen. Elke individuele aandeelhouder
ondervindt door zijn bescheiden belang in de onderneming onvoldoende prik
kels om zich in de onderneming te verdiepen. Dit maakt het voor het manage
ment van ondernemingen buitengewoon lastig om het beleid uit te dragen en
op de juiste wijze geïnterpreteerd te krijgen. Het is voor anderen altijd mogelijk
een andere interpretatie te geven aan bepaalde keuzes van de onderneming.
Door de beperkte observeerbaarheid van informatie is het voor het manage
ment moeilijk om informatie geloofwaardig over te brengen.
Korte-termijnbeleid dreigt
De informatieproblemen tussen insiders (management) en outsiders (analisten,
aandeelhouders etc.) hebben niet te verwaarlozen effecten die de doelstelling
van maximalisatie van aandeelhouderswaarde in een kwaad daglicht kunnen
stellen. Management kan door de informatiefrictie geneigd zijn om allerlei
kostbare signalen af te geven aan de financiële markt. Het gaat dan vaak om
korte-termijnacties die snel scoren bij de markt; bijvoorbeeld een extra hoog
dividend, waarvan de markt denkt dat dit alleen wordt toegekend bij goede
toekomstverwachtingen.
Ook komt hier de vermeende korte-termijnoriêntatie van aandeelhouders om
de hoek kijken. Management en/of de buitenstaanders hebben mogelijk belang
bij korte-termijnacties omdat deze minder onderhevig zijn aan informatiepro
blemen en sneller resultaat kunnen laten zien. Het kan zijn dat buitenstaan
ders dit zelfs letterlijk afdwingen, gedacht vanuit waardemaximalisatie. Als
zij bijvoorbeeld de kwaliteiten van het management niet voldoende kunnen
inschatten zullen zij eerder de voorkeur geven aan meer voorspelbare beslis
singen. Deze beslissingen zijn vaak georiënteerd op de korte termijn. Zeker als
het management weinig reputatie heeft bij de aandeelhouders, zullen deze het
management geen ruimte willen geven voor een beleid dat meer georiënteerd
is op de lange termijn.
De logica hiervan is (nog) groter dan het lijkt. Een voorbeeld vanuit de univer
sitaire wereld kan dit verduidelijken. Nieuw wetenschappelijk personeel in de
Amerikaanse omgeving kan na zes jaar een vaste aanstelling krijgen (‘tenure’)
als zij genoeg goede publicaties achter hun naam hebben staan. Vaak wordt
opgemerkt dat dit meer fundamenteel langetermijnonderzoek ontmoedigt
omdat dit niet snel genoeg tot publicaties leidt. Hier zit zeker een kern van
waarheid in. Het probleem is echter dat als de tenureperiode verlengd wordt,
juist de minder getalenteerde onderzoekers hiervan profiteren. Waarom? Als ik
weet dat ik minder kans maak op het verkrijgen van voldoende goede publi
caties dan probeer ik me ‘te verbergen’ door voor echt fundamenteel langeter
mijnonderzoek te gaan. Dan wordt pas heel laat duidelijk dat ik geen talent (en
dus geen succes) heb.
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Omdat de mindere onderzoekers sneller kunnen worden ontmaskerd (en ont
slagen) met een kortere tenureperiode, wordt het meer korte-termijnkarakter
voor lief genomen. Dus de kortere tenureperiode biedt een selectievoordeel,
en dit kan de inefficiënties van het meer op de korte termijn gerichte onder
zoek domineren. Een alternatieve uitleg is dat de kortere tenureperiode betere
prikkels inbouwt tot hard werken. In dit geval speelt niet het selectievoordeel,
maar het voorkomen dat men het met een langere tenureperiode rustiger aan
gaat doen. Dit type overwegingen is van groot belang voor de aansturing van
organisaties. In het geval van informatieproblemen over de intrinsieke kwali
teit van een werknemer of zijn geleverde inspanningen kan het vaak beter zijn
om een sterker korte-termijnbeleid af te dwingen. De Amerikaanse econoom
Jeremy Stein spreekt in dit kader over ‘investor myopia’ (Stein, 1989). Ook de
Amerikaanse praktijk om te sturen op kwartaalrapportages zou op deze manier
kunnen worden uitgelegd. Per kwartaal moet men laten zien dat men goed
heeft gescoord. Dit kan goed zijn als scherp afrekeningsmechanisme dat aanzet
tot meer inspanningen en sneller ontslag van minder capabele werknemers.
Maar het kan ook ten koste gaan van langetermijnrelaties met klanten. Ook
kan het het aanboren van nieuwe markten ontmoedigen, omdat dit zich pas op
termijn terug verdient.
Een andere bedreiging: manipulatie
Het initiatief tot korte-termijnbeleid kan ook van het management zelf uitgaan.
De eerder besproken manipulatie van kasstromen is daarvan een voorbeeld.
Het management kiest dan ‘stiekem’ zelf om zaken meer in te vullen op de
korte termijn, om zodoende hogere kasstromen te kunnen laten zien, zonder
erbij te vertellen dat die verhoogd zijn ten koste van later in de tijd te realiseren
kasstromen. Zeker als het voor de buitenwereld niet evident is dat een bepaalde
invulling van het beleid meer is georiënteerd op de korte termijn, kan de verho
ging van kasstromen worden geïnterpreteerd als goed nieuws over de toestand
van de onderneming.
In box 2.1 is een belangrijk mechanisme opgenomen waarlangs manipulatie
dreigt te ontstaan: het afgeven van winstverwachtingen. Dit is eigenlijk een
soort impliciet contract tussen onderneming en buitenwereld (vooral analis
ten), waarbij de onderneming zich committeert deze verwachtingen waar te
maken. Box 2.1 geeft aan hoe dit kan leiden tot manipulatie.
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Box 2 .1 Het p robleem van (h et afgeven van ) w in stverw ach tin gen

Omdat de aandeelhouders en analisten (‘de markt’) de toekomst minder goed
kunnen inschatten dan de ondernemer, vragen zij de ondernemer om de informatiekloof te verminderen met het afgeven van winstverwachtingen. Dit kan (en
zeker kon) zich in grote populariteit verheugen, maar is niet zonder negatieve
gevolgen die erg op manipulatie lijken.
Het ‘spel’ van winstverwachtingen komt er in essentie op neer dat het manage
ment koste wat kost de afgegeven winstverwachting moet halen, omdat hierin
tekortschieten als buitengewoon slecht nieuws wordt ervaren. De geloofwaardig
heid van de verwachting, en dus ook het vertrouwen van de markt in het func
tioneren van de onderneming, is afhankelijk van het al dan niet halen van de
winstverwachtingen. De markt verwacht dat het management er letterlijk alles
aan zal doen om aan de afgegeven winstverwachting te voldoen. De markt zal het
heel zwaar afstraffen als het management dit nalaat. Dit afstraffen kan inderdaad
rationeel zijn, zelfs op een manier dat het slechts net niet voldoen aan verwachtin
gen betekent dat de beurskoers instort. Hoe werkt dit mechanisme?
Gegeven de rekbaarheid van accounting-grootheden, weet de markt dat het
management enige speelruimte heeft om toch aan de afgegeven winstverwachtin
gen te voldoen als de ‘echte’ winst tegenvalt. De markt weet dit, en kan dan bij het
niet voldoen aan de winstverwachtingen maar tot één conclusie komen: het moet
wel heel slecht met de onderneming gaan als ze ondanks het kunnen opentrek
ken van al die ‘accounting-laadjes’ toch niet aan de verwachting kan voldoen! Dit
is een soort wederzijds ‘verwachtingenspel’ dat geheel wordt veroorzaakt door de
informatiekloof. Het is niet moeilijk om in te zien dat een dergelijk ‘spel’ vroeg of
laat tot manipulatie kan leiden.

Uit informatieproblemen komt de neiging voort om signalen af te geven om
percepties aan de andere kant te beïnvloeden. Dit is, zoals bovenstaande voor
beelden laten zien, niet kosteloos. De kern is dus dat de combinatie van infor
matieproblemen en sturing (en dus afrekening) op aandeelhouderswaarde zich
dreigt te vertalen in een meer op de korte termijn georiënteerd beleid. In het
ergste geval kan het aanzetten tot manipulatie. Een variant hierop is een moge
lijk extreme transactieoriëntatie bij het management. Transacties leiden vaak
sneller tot een zichtbaar resultaat dan het meer op organische groei leiden van
een bedrijf. En juist met dit soort machogedrag kan getracht worden de markt
te bespelen. Zonder informatieproblemen heeft dergelijk gedrag veel minder
zin, omdat dan alles zichtbaar (en te doorzien) is.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat maximalisatie van aandeelhouderswaar
de weliswaar als concept goed te verdedigen is, maar in zijn uitwerking grote
problemen oplevert. Door informatieproblemen kan het aanzetten tot meer
op de korte termijn georiënteerde beslissingen. De kritische lezer zou kunnen
opmerken dat dit niet zo hoeft te zijn. Als de betrokken bestuurders zouden
worden afgerekend op de langetermijnresultaten, zou deze vertekening niet
nodig zijn. Hier kunnen twee dingen tegenin worden gebracht. Ten eerste,
zoals Keynes heeft opgemerkt, “in the long run we are all dead”, ofwel - iets
minder extreem —het is onmogelijk om de beloning alleen aan de lange termijn
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te koppelen. Het vereist dat iedereen op zijn plaats blijft zitten, en dat dus nie
mand tussentijds opstapt. Dit laatste is onmogelijk af te dwingen, voor zover
het al geen andere negatieve bijeffecten zou hebben. Als tweede argument kan
worden verwezen naar de markt die zelf meer op de korte termijn gerichte
beslissingen wil als hiermee het management sneller kan worden beoordeeld.
Deze opmerkingen laten onverlet dat het ontwerp van beloningscontracten van
groot belang is, en dat het helpt als contracten meer op de lange termijn zijn
georiënteerd.

2.5 Corporate finance-denken en interne aansturing
Nu de interne aansturing en de rol van het aandeelhoudersdenken hierbij. De
interne aansturing is van groot belang, omdat er niet alleen belangenconflic
ten en afstemmingsproblemen kunnen bestaan tussen insiders en outsiders
(manager versus aandeelhouders), maar juist ook binnen de onderneming. De
financieringstheorie biedt interessante aanknopingspunten om deze belangen
tegenstellingen in goede banen te leiden.7 Zij heeft geleid tot performancemaatstaven die trachten bij te dragen aan de congruentie van doelstellingen in een
organisatie.
In een overzichtelijke kleine onderneming met leiding en eigendom in één
hand is de noodzaak voor het meten van de performance minder groot. De
betrokkenen worden immers vaak onmiddellijk geconfronteerd met hun eigen
falen (en/of succes). In een wat grotere en meer complexe onderneming is dit
niet het geval. Managers kunnen in een dergelijke complexe omgeving een
beleid kiezen wat niet in het belang is van de organisatie als geheel. De com
plexiteit zorgt ervoor dat dit niet evident is. Mede hierdoor kunnen ze het
eigen disfunctioneren beter verbergen, of de schuld van falen makkelijker op
anderen afschuiven. Hoe dan ook, in een meer complexe organisatie is het
bepalen van ieders bijdrage aan het geheel lastig. De aansturing van dergelijke
organisaties is buitengewoon belangrijk.
Het topmanagement van een onderneming met meerdere business-units heeft
twee belangrijke managementuitdagingen. De eerste is de optimale aansturing
en ontwikkeling van de business-units (dus eigenlijk het operationele manage
ment). De tweede is het strategische vraagstuk van de optimale samenstelling
van de activiteiten van de onderneming. Op corporate niveau wordt dit laat
ste ook wel het portfoliomanagement van de onderneming genoemd. Voor dit
portfoliomanagement is het cruciaal om de toegevoegde waarde van de ver
schillende business-units voor de onderneming te kunnen bepalen. De aanstu
ring van de business-units zelf vereist duidelijke performancecriteria voor het
management van de business-units om te komen tot een zo groot mogelijke
7

Belangenconflicten zijn ook mogelijk tussen verschillende financiers. Aandeelhouders
en verschaffers van vreemd vermogen hebben, gezien hun verschillende positie, meestal
niet dezelfde voorkeur over te nemen risico’s. Aandeelhouders zullen eerder geneigd zijn
voor risico te gaan (zij krijgen immers de ‘upside’) dan verschaffers van vreemd vermo
gen, die eigenlijk alleen maar te verliezen hebben.
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toegevoegde waarde. En binnen de business-units is voor de aansturing weer
vereist dat de toegevoegde waarde van ieders activiteiten wordt bepaald (en
beoordeeld) om te zorgen dat iedere medewerker optimaal bij draagt aan de
toegevoegde waarde van het geheel.
Deze ‘bijna-piramide’ van toegevoegde waarden is de gedachte achter bijvoor
beeld Stern Stewards Economie Value Added (EVA) en McKinsey Sr Company’s
Economie Profit. Een belangrijk onderscheidend kenmerk van deze concepten
is dat alleen (aandeelhouders)waarde wordt gecreëerd als het rendement op een
activiteit uitstijgt boven het geëiste rendement op het in de activiteit opgeslagen
vermogen. Dit is de kern van het corporate finance-denken.8 De kosten van
vermogen - beter, de ‘opportunity cost of Capital’ - moeten expliciet in reke
ning worden gebracht om te kunnen bepalen of een activiteit waarde creëert.
Merk op dat hiermee een belangrijke correctie plaatsvindt op het meer traditio
nele accounting-denken, vooral op het gangbare winstbegrip. Het belangrijkste
is dat accounting-grootheden het kapitaalbeslag van een onderneming niet in
beschouwing nemen. De prestaties van een onderneming worden uitgedrukt
in een winstcijfer dat los staat van de in de onderneming vastgelegde financiële
middelen, althans voor wat het eigen vermogen betreft. EVA of Economie Profit
corrigeren hiervoor door op het resultaat van de onderneming de ‘opportunity
cost’ van het totale vermogensbeslag in mindering te brengen.
Conceptueel is hier weinig mis mee. Het is in principe juist dat beoordeelt moet
worden of (delen van) de onderneming daadwerkelijk een rendement reali
seren dat een voldoende compensatie biedt voor het daarin opgesloten kapi
taalbeslag. Hoewel kritiek mogelijk is op de concrete uitwerking, is de notie
van ‘opportunity cost’ van fundamenteel belang. De kern van het economisch
denken is namelijk het bewerkstelligen van een optimale allocatie van schaarse
middelen. De uitwerking hiervan is dat het vermogen dat in een bepaalde acti
viteit zit opgeslagen op een alternatieve wijze gebruikt had kunnen worden. De
misgelopen revenuen door niet voor deze alternatieve aanwending te kiezen
(de ‘opportunity cost’) moeten expliciet in beschouwing worden genomen, dus
in mindering worden gebracht bij de waardebepaling. Het verwerken van de
kosten van het eigen vermogen in EVA of Economie Profit is hiervan een voor
beeld.
Door EVA of Economie Profit te gebruiken kunnen organisaties komen tot een
betere allocatie van vermogen binnen de onderneming, omdat duidelijk is waar
een rendement wordt gemaakt dat boven de kostenvoet van vermogen uitgaat.
In die betekenis is het een hulpmiddel bij het corporate portfoliomanagement.
Het helpt om te komen tot een optimale samenstelling van de activiteiten van
de onderneming. Het kan er ook voor zorgen dat een organisatie bepaalde
activiteiten niet kunstmatig subsidieert. Activiteiten met een hoog risico-profiel
8

Dit is niet veel anders dan de normale netto contante waarde berekening bij een investe
ring: een investering moet alleen worden overwogen als de netto contante waarde posi
tief is. De disconteringsvoet is het (minimaal) geëiste rendement, ofwel de ‘opportunity
cost of capital’.
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zouden anders kunnen profiteren van de lagere vermogenskostenvoet die geldt
voor de onderneming als geheel. Paragraaf 2.5.1 licht dit toe aan de hand van
de casus van Barings, een voormalige Engelse bank.
Daarnaast kunnen deze concepten worden gebruikt als prestatiemaatstaven
waar de beloning (remuneratie) van het management aan kan worden gekop
peld, en via verdere specificering en detaillering ook lagere partijen in de hië
rarchie. EVA of economie profit gebruiken als hulpmiddelen voor de bepaling
van de remuneratie heeft een bepaalde logica, maar is nogal verstorend, vooral
door mogelijke manipulatie. Zoals zal worden besproken is het operationali
seren van deze concepten, vooral voor beloningscontracten, niet zonder pro
blemen.
Hieronder ga ik allereerst in op het belang van ‘alignment’. De ondergang van
de Britse merchant-bank Barings biedt een goede illustratie van de mogelijke
problemen die kunnen ontstaan als gevolg van belangentegenstellingen binnen
een organisatie.
2.5.1 Een voorbeeld van conflicten binnen de organisatie: de ondergang van
Barings

Op 26 februari 1995 ging de Britse merchant-bank Barings failliet door transac
ties van Nick Leeson. Deze handelaar verloor in een zeer kort tijdsbestek onge
veer £ 600 miljoen, meer dan het totale eigen vermogen van de bank. Leeson
handelde voor Barings Futures in Singapore onder meer in opties en futures.
Zijn voornaamste opdracht was om op basis van geringe prijsverschillen tussen
Osaka en Singapore arbitragewinsten te behalen.
Bij velen staat alleen de afloop en vragen over de periode daaraan voorafgaand
op het netvlies. Hoe kon het dat toen verliezen gingen ontstaan dit onopge
merkt bleef? Via een geheime rekening binnen Barings wist hij echter voor
lange tijd verliezen op transacties buiten de boeken te houden. Had dit niet
opgemerkt moeten worden? En had dit niet kunnen voorkomen dat Leeson
steeds grotere speculatieve transacties aanging om eerdere verliezen goed te
maken? Dit zijn zeer legitieme vragen die, evenals in het meer recente tradingschandaal bij Société General, vraagtekens plaatsen bij de effectiviteit van de
interne controle.
Hierbij speelt een onderliggend machtsvraagstuk ook een belangrijke rol.
Leeson zorgde enige tijd voor een forse bijdrage aan de winst. Hij verwierf
hiermee macht. Dit leidt vaak tot verstoringen in de organisatie. Zoals we ook
gezien hebben in de recente kredietcrisis kunnen deze ‘stars’ zaken naar hun
hand zetten, wat soms zelfs betekent dat de ‘lastige’ risicomanagementafdeling
buitenspel kan worden gezet. Box 2.2. illustreert hoe dit machtsvraagstuk aan
de wortel heeft gelegen van de kredietcrisis.

34

DE ONTWORTELDE ONDERNEMING

Box 2 .2 D ealm ak ers aan d e m acht - hel fun dam en t van d e k re d te lcrists
(2 0 0 7 -2 0 0 9 )

Wie het bankwezen tot een jaar of twintig geleden bekeek zag een nogal saaie en
voorspelbare sector. Een gemiddelde bank gedroeg zich bijna als een overheidsministerie, met vergelijkbare hiërarchie en functies. De bancaire business had veelal
een duidelijke relatie-oriêntatie. Klanten waren misschien wel levenslang klant,
en klanten afpakken van de concurrent was n o t d o n e . Financiële markten, zeker
op het Europese continent, speelden een relatief ondergeschikte rol. Financie
ring liep via de bankbalans. Emissies op de kapitaalmarkten waren beperkt. Het
overnamespel bestond amper. Deze voorspelbare omgeving is de laatste decennia
ingeruild voor een heel wal dynamischer omgeving met een belangrijke rol voor
transacties en financiële markten. Overnames, emissies op de kapitaalmarkten,
allerlei structured finance-activiteiten (bijvoorbeeld het ‘verpakken’ en doorver
kopen van hypotheken via securitisatie) en handel voor eigen rekening door ban
ken (proprietary trading) hebben de overhand gekregen.
Deze ontwikkelingen hangen samen met de grotere dynamiek in de maatschappij
en het bedrijfsleven in het bijzonder. De voorspelbaarheid van weleer is verdwe
nen. De snellere aanpassingsprocessen zijn onder andere mogelijk geworden door
deze financiële markten. Maar het grote probleem is dat de transactie-oriëntatie
een eigen leven gaat leiden.
T r a n s a c t ie s z ijn v e r s la v e n d , e e n s o o r t h e ro ïn e

Het is een zelfversterkend proces. Transacties, en de hoge transactiegerelateerde
beloningen (bonussen), oefenen een grote aantrekkingskracht uit op ‘the best and
the brightest’. Maar transacties zijn per definitie gerelateerd aan de korte termijn.
Als een deal doorgaat is de beloning binnen. Wat er later gebeurt, is het probleem
van een ander. Opportunisme ligt hier op de loer. De beurshausse is er vandaag,
morgen misschien niet meer. Dus is de vraag: hoe kunnen we vandaag zo snel
mogelijk profiteren? Dit ligt heel anders in het relatiegeoriënteerde bankieren.
Hier worden zorgvuldig relaties opgebouwd met klanten, gedurende een langere
tijd. Het tijdselement speelt dus een belangrijke rol bij relaties. Daarom hebben
relatiegeoriënteerde bankiers per definitie een veel groter belang bij een sterkere
langetermijnoriëntatie. De spanning is ook mooi zichtbaar bij de zorgeisen waar
banken aan onderhevig zijn. Zij moeten in het belang van de klant adviseren maar
hebben evident een eigen commercieel belang dat hier van af kan wijken. Met de
transactie-oriëntatie lijkt het wel heel lastig om deze te verenigen.
Evident leidt een transactie-oriëntatie tot grote risico’s , en de beloning van de
betrokkenen maakt het buitengewoon lastig om dit in de hand te houden. Wie
denkt dat een Raad van Bestuur van een bank dit wel in de hand kan houden
komt bedrogen uit.
G e ld is m a c h t

Waar het geld wordt verdiend, ligt de macht. Een voorbeeld zijn de structured
finance (securitisatie-)afdelingen die in de huidige kredietcrisis zo’n belangrijke
rol speelden. Deze afdelingen verdienden goud geld met het verpakken en door
verkopen van hypotheken. Wat gebeurde er intem in de bank toen deze Verpakkingsafdelingen’ zo succesvol werden? Inderdaad, de betrokkenen werden gezien
als ‘sterren’. Ze kregen macht.
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Het mechanisme van ‘macht’ heeft via verschillende kanalen grote en mogelijk
zelfs destructieve invloed. Ja, macht betekent dat leidende posities in de betreffen
de bank worden verworven. Hierdoor komen de transactiegeoriënteerde bankiers
letterlijk aan de macht. Hierdoor kunnen zaken uit evenwicht raken. Zo plaatste
ABN AMRO eind jaren negentig zijn op transacties gerichte wholesale-afdeling
bovenaan in de pikorde. Door de beurshausse in de jaren negentig was hier goud
geld verdiend. Maar toen deze over was bleek ABN AMRO veel minder goed in
deze activiteit dan gedacht, en herstelde de bank uiteindelijk het ‘saaiere’ relatiegeoriënteerde c o m m e r c ia l b a n k in g .
Macht leidt vaak tot buitengewoon schadelijke processen. Wie macht krijgt wil
macht behouden. Voor de ‘verpakkingsafdelingen’ betekende dit dat ‘verpakkings
machines’ moesten blijven draaien, het liefst op steeds hogere snelheid. Is het dan
raar dat op een gegeven moment de zoektocht naar nieuwe hypotheken die in de
verpakkingsmachines kunnen worden gegooid leidt tot het accepteren van steeds
laagwaardiger hypotheekklanten? En dat is precies wat met transactiegeoriénteerd
bankieren gebeurt. En er is altijd wel een nieuwe hype in de markten. Nu was
het securitisatie, wie weel wat de volgende is. En bij elke hype lijkt het transactiegeoriënteerde bankieren verleidelijk winstgevend. Zelden is iemand opgewassen
tegen de daarmee verworven macht van deze grootverdieners.
U it : D e a l m a k e r s a a n d e m a c h t, A r n o u d

WA.

B o o t, H e t F in a n c ie e le D a g b la d , 1 3 m ei

2 0 0 8 , p a g i n a 9.

Waar deze invalshoek tekortschiet is dat er ook een corporate finance-probleem
speelt. De handelsactiviteit in Singapore was puur ‘deal-driven’ (transactieoriëntatie) met substantieel risico. Conform corporate finance-theorie past
hierbij een hoog geëist rendement. Barings UK was echter een zeer traditionele
relatiegeoriënteerde merchant-bank in Londen. Hier stonden behoedzaam
heid en voorspelbaarheid centraal, en was een dienovereenkomstig lager geëist
rendement op zijn plaats. Dit fundamentele verschil in het risicoprofiel van
activiteiten kan grote problemen veroorzaken. De handelsactiviteiten hebben
namelijk een hoger risico in vergelijking met de traditionele bankactiviteiten
in Londen. Zonder adequate interne doorberekening van financieringskos
ten worden de handelsactiviteiten ‘gesubsidieerd’ door de relatiegeoriënteerde
activiteiten met een laag risico. De fundingkosten van de bank als geheel zijn
namelijk een gewogen gemiddelde van de lage en hoge fundingkosten van de
respectievelijke activiteiten.
Dit is wat corporate finance tracht op te lossen door wel de juiste interne kostenvoeten van vermogen toe te rekenen. De verwerking van de kosten van het
vermogensbeslag in EVA en Value Based Management zijn hier voorbeelden
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van.9 Cruciaal is dat als dit niet gebeurt het machtsvraagstuk verergert. Door
de kruislingse subsidiëring ontstaat namelijk een soort ‘free-riding’-probleem.
De riskantere activiteit lijkt winstgevender dan die in het echt is, wint dien
overeenkomstig aan macht, en groeit hierdoor extra snel. Tegelijkertijd straffen
te hoge fundingkosten de minder riskante activiteit af, en tasten zo de groei
van deze activiteit aan. Het totale effect is dat de wisselwerking tussen de ver
schillende activiteiten in de organisatie destructief kan zijn. In het voorbeeld
van Barings is het mogelijk dat de winstgevendheid van de handelsactiviteit
louter en alleen gedreven werd door een verkeerde interne doorberekening
van funding-kosten. Het resultaat is dan dat de organisatie als geheel uit balans
wordt gebracht. Waardecreërende activiteiten (de ‘traditionele’ bankactiviteiten
in Londen) zijn ingeruild voor waardevernietigende activiteiten (trading), en
hiermee is het bestaansrecht van de organisatie als geheel aangetast.
Dit is een buitengewoon specifiek voorbeeld, maar het laat twee dingen zien
die cruciaal zijn voor dit boek. Ten eerste dat het combineren van activiteiten
kan leiden tot spanningen en mogelijke belangentegenstellingen binnen orga
nisaties. In hoofdstuk drie speelt dit een belangrijke rol bij het bepalen van de
optimale samenstelling van de activiteiten van ondernemingen. In de tweede
plaats kan corporate finance (EVA, Value based management, etc.) van nut zijn
als sturingsinstrument. In het bovengenoemde voorbeeld kunnen fundingkos
ten worden doorberekend om te komen tot een betere bepaling van de toege
voegde waarde van de activiteiten.
Dit is een positieve insteek van hoe corporate finance kan bijdragen aan het
beter functioneren van een organisatie. De verschillende activiteiten worden
met een juiste (eigen) kostenvoet van vermogen geconfronteerd om de toege
voegde waarde van elke activiteit afzonderlijk te bepalen. Dit voorkomt —in
ieder geval ten dele - dat de activiteiten schadelijke effecten op elkaar hebben,
zoals in het voorbeeld van Barings (de eerder genoemde free-riding).
De methodologie wringt echter op twee manieren. Ten eerste vereist de toepas
sing ervan dat verschillende activiteiten goed van elkaar te scheiden zijn. In
het geval van synergieën en allerlei dwarsverbanden is dit een stuk lastiger. De
neiging is dan ook sterk om dergelijke synergieën door te snijden, om tot een
eenduidiger toepassing van het corporate finance-gedachtegoed te komen. Dit
is niet kosteloos omdat hiermee samenhangen en synergieën in de organisatie
9

In het bankwezen wordt hierbij verwezen naar begrippen zoals VAR en RAROC. VAR
(value at risk) is een methodologie waarbij op basis van een inschatting van het moge
lijke risico, een hoeveelheid eigen vermogen aan een activiteit wordt toegewezen die
garandeert dat met een hoge zekerheid (in regelgeving zoals Basel II, geldt een kans
van 99.97%) ) dit eigen vermogen voldoende is om de mogelijke verliezen te dekken.
RAROC staat voor Risk-Adjusted Return On Capital. Hiermee worden de gerealiseerde
rendementen op de verschillende activiteiten gecorrigeerd voor de hoeveelheid risico
waaraan deze activiteiten onderhevig zijn. Het is gerelateerd aan EVA en Value Based
Management omdat bij het toerekenen van funding kosten (de opportunity kosten van
het vermogensbeslag) gekeken moet worden naar verschillen in risicoprofiel. In de VAR methodologie wordt dit gedaan door een grotere hoeveelheid (duurder) eigen vermogen
toe te wijzen.
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worden doorsneden. Hierover meer in paragraaf 2.5.3. De tweede frictie komt
voort uit pogingen om het corporate finance-gedachtegoed via EVA en value
based management te gebruiken om de beloning (remuneratie) van managers
te bepalen. De ervaringen hiermee zijn buitengewoon problematisch.
2.5.2 EVA en VBM als financiële performancemaatstaven voor beloning
Voordat ik inga op de problemen die het corporate finance-denken veroor
zaakt, eerst nog iets positiefs. De les die het corporate finance-denken onder
nemingen heeft meegegeven is dat ze rekening moeten houden met het kapitaalbeslag. Eigenlijk wordt op die manier een brug geslagen tussen de winst- en
verliesrekening en de balans. In de ‘oude’ wereld, die primair naar winst keek
(een grootheid die volgt uit de winst- en verliesrekening), werd in wezen het
kapitaalbeslag (dat op de balans staat) genegeerd. Dit is verrassend, want op
dat moment van de investering werd wel degelijk het kapitaalbeslag via het
geëiste rendement afgewogen tegen de te verwachten opbrengsten (‘winsten’).10
Maar als vervolgens alleen naar de winst wordt gekeken, wordt nooit meer de
vraag gesteld of het kapitaalbeslag nog steeds wenselijk is. Dus het corporate
finance- of EVA-denken stelt tussentijds de vraag of het niet beter is de eerder
gedane investering terug te draaien door afstand te doen van die activiteit, al
dan niet via verkoop. Op zich is dit een nuttige exercitie. Ook nu blijkt weer
dat conceptueel weinig is aan te merken op het corporate finance-denken. De
‘devil’ zit in de uitwerking (en de weerbarstige praktijk).
Nu verder met de problematische uitwerking van het corporate finance-gedach
tegoed. EVA kan worden gebruikt als performancemaatstaf voor de bepaling
van beloningen. Voor een onderneming die uit meerdere business-units bestaat
is het koppelen van de beloning van het management van een business-unit aan
de EVA van die business-unit al een stuk meer toegespitst dan een koppeling
aan de waarde van het aandeel. De waarde van het aandeel wordt immers door
alle andere business-units samen bepaald. Dus de EVA van een business-unit
kan een beter houvast bieden omdat dat een betere afspiegeling is van het suc
ces van het management van de betreffende business-unit. Zo ook in het voor
beeld van Barings. Door de handelsactiviteiten in Singapore te belasten met de
juiste kapitaalkosten en de beloning van Nick Leeson hieraan te koppelen zou
hij mogelijk beter aan te sturen zijn geweest. Een meer algemene toepassing
hiervan binnen ondernemingen blijkt echter heel lastig te zijn. In zekere zin
zijn de handelsactiviteiten van Nick Leeson redelijk simpel vergeleken met de
complexiteit van een ‘normale’ business-unit. Ook was het niet evident dat bij
Leeson rekening moest worden gehouden met mogelijke synergieën tussen de
activiteiten. De wijze waarop de Barings-organisatie werd beschreven sugge10 Vergelijk de netto contante waarde-beslissing die ten grondslag ligt aan een investerings
beslissing: de contante waarde van de te verwachten revenuen (gedisconteerd tegen het
geëiste rendement) moeten groter zijn dan de investeringsuitgave. Het geëiste rende
ment fungeert in deze berekening als de minimaal vereiste vergoeding op het benodigde
kapitaal (de investering).
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reert een volledig stand-alone opereren. Wel werd duidelijk aangegeven hoe de
sterrenstatus en macht die de dealers aan de transactiekant verwerven de orga
nisatie als geheel uit haar evenwicht halen. Dit is het meer algemene probleem
dat vast zit aan een excessieve transactiefocus. Precies dit probleem vormt de
kern van dit boek en de ‘ontworteling’ van de onderneming.
Terug naar EVA. Hoe is gepoogd dit toe te passen als performancemaatstaf
voor beloning in een onderneming? EVA- en Economie Profit-benaderingen
zijn bedoeld om te sturen op waardecreatie. Een theoretisch correcte manier
om dat te doen is om over een bepaalde periode te bekijken welke extra (ver
wachte) kasstromen zijn gecreëerd en wat de kosten van het kapitaalbeslag zijn
geweest om dit mogelijk te maken. Eerst de kasstromen. Hierbij moet bepaald
worden welke invloed ondememingsbeslissingen in een bepaalde periode heb
ben gehad op de kasstroom in die periode en op de te verwachten toekomstige
kasstromen. Dus de performance in een bepaalde periode is de som van hoe
men het in die periode heeft gedaan, plus de invloed die men heeft gehad op
toekomstige periodes. Dit laatste is uiteraard van groot belang omdat anders
gedrag kan worden uitgelokt dat weliswaar de huidige kasstroom verhoogt,
maar desastreus is voor toekomstige kasstromen. Deze aanpak is echter zeer
complex. Het is vooral heel moeilijk om toekomstige kasstromen (en dan nog
wijzigingen in de verwachtingen hieromtrent) in te schatten.
De verandering in de aandelenkoers van de onderneming op de beurs geeft
hierover een indicatie, maar deze is nogal volatiel en geeft bovendien alleen een
maatstaf voor de onderneming als geheel. Een opsplitsing naar de afzonderlijke
business-units is hiermee niet te maken. In de praktijk betekent dit dat EVA,
voorzover ondernemingen het nog toepassen, nogal statisch wordt gebruikt.
Toekomstige periodes worden genegeerd door alleen te kijken naar de huidige
(gerealiseerde) kasstromen. Daar worden dan de kosten van het kapitaalbeslag
van afgetrokken. Een verband naar de toekomst is dan nog wel indirect te
maken door de beloning die hieraan is gekoppeld gedeeltelijk in te houden en
de uitkering afhankelijk te maken van de resultaten in toekomstige periodes.
Ik ben nog niet ingegaan op Value Based Management (VBM). Dit ligt direct in
het verlengde van EVA. Het is in wezen een operationalisering van het EVAconcept in organisaties. EVA is namelijk nog steeds een concept dat redelijk
hoog in organisaties speelt, en moeilijk kan dienen als performancemaatstaf
lager in de organisatie. VBM tracht inzicht te geven in de prestaties van een
bedrijf. Het identificeert Value drivers’ die van cruciale betekenis zijn voor
de EVA (en daarmee voor de aandeelhouderswaarde). En elk van deze value
drivers wordt vervolgens opgebouwd uit key performance indicators (kpi’s) die
lager in de organisatie te beïnvloeden zijn. Dus, heel simpel gezegd, voor een
onderneming worden de belangrijkste determinanten van de aandelenkoers
bepaald (‘value drivers’), en voor elk van deze determinanten worden belang
rijke bepalende factoren (‘kpi’s ’) geïdentificeerd. Value drivers en kpi’s maken
helder hoe de waardecreatie van een bedrijf is opgebouwd. Vervolgens kunnen
deze worden gebruikt in bezoldigingscontracten. Het idee is dat werknemers
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(en lager management) in de onderste regionen van een organisatie directe
invloed hebben op de kpi’s. Door hier beloningen aan te koppelen kan de orga
nisatie de doelstelling van maximalisatie van aandeelhouderswaarde operatio
naliseren, en gaat deze leven in de organisatie. Als de bezoldiging wordt gekop
peld aan de EVA of aandelenkoers, staat dit lager in de organisatie maar in zeer
indirect verband met de inspanningen op dat niveau. Dit is dan ook het idee
achter het identificeren van grootheden (value drivers en kpi’s ), waar men wel
invloed op heeft.

B ox 2 .3 EVA in de p ra k tijk - A LLIA N Z G R O U P (ja a rv e rsla g , 2 0 0 7 )

The goal of our value-based management approach is to sustainably meet our
shareholders’ return expectations over the long run. Furthermore, we want share
holders, employees, customers and other stakeholders to profit from the value
our company creates.
To create value, the capital used by a company must yield a higher return than
a comparable alternative investment. In order to accomplish this objective and
to measure our success, we apply the EVA® (Economic Value Added) concept,
adapted to our specific needs, across the Allianz Group. EVA® involves profit
compared to cost of capital, representing the return an investor can expect from
an alternative investment with comparable risk. EVA® - whether positive or nega
tive - is the difference between profit and the cost of capital. A positive EVA®
means that an added value has been achieved and a negative EVA® indicates that
a shareholder would have received a greater return from another risk adequate
investment than from Allianz SE shares.
EVA® in the A llia n z G r o u p
EVA® is an all-encompassing tool for coordination and steering which connects
our internal management approach with a capital market orientation. To create
the EVA® we calculate normalized profit minus capital charges. Whereby capi
tal charges are defined as our capital multiplied with our cost of capital. To get
the normalized profit we minimize the impact of equity market fluctuations by
basing our calculations on “normalized” long-term average returns. For generat
ing the capital charges an important component is the determination of the capital
required to cover the financial risks involved in our business activities.
It is our role to be attentive that the sum of our risks is affordable for the Group
and that the achieved return justifies the amount of capital employed. Therefore
we assign available capital to our operating entities based on their a risk-return
profile and their strategic position. Using this process, our companies can only
ensure that they receive growth capital if they:
• operate in a profitable market or business;
• transform their market position into sustainable creation of value and a lea
ding market position;
• maintain an orientation and competency that fits within the long-term stra
tegy of the Allianz Group;
• are able to generate distributable earnings in an amount that is at least equal
to their cost of capital.
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The second component of creating capital charges is the cost of capital, which in
our Group is based on the return from a risk-free alternative investment plus a
market risk premium and taking into account the specific risk of Allianz Group
in relation to the overall market. All Allianz Group companies are responsible for
generating a return on their risk capital that covers at least their cost of capital.
Profits exceeding the cost of capital can be retained by the operating entities to
finance further organic growth. That means, that our most profitable entities have
direct access to considerable funds. If these funds are not required to finance their
organic growth, they will be distributed to the holding company.
The requirement to meet the cost of capital is just the minimum we demand.
Over the medium-term, our objective is to generate a return of 15% or more on
the capital employed. Therefore, our companies must determine what business
activities will increase their value and concentrate their efforts and resources on
these activities. Further, new value drivers must be created, for example, through
new products, more cost-effective processes and optimized distribution channels.
Local management must also prevent value being destroyed along the complete
value chain. If value diminishes, countermeasures must be implemented imme
diately. Due to our strong net income our EVA®, after minority interests, reached
€3,928 million in 2007 and the return on risk adjusted capital was 21.4% (return
on risk adjusted capital represents normalized profit divided by average risk
adjusted capital).
M a n a g e m e n t r e m u n e r a tio n

Because EVA® is an important factor in managing our business, senior manage
ment compensation is based on this measurement to a significant extent. Our
incentive-based management compensation system helps to make the continuous
increase in the value of the Allianz Group a priority across our entire organiza
tion.
Our objective to accomplish a positive EVA® not only benefits our shareholders
but our customers, employees and the communities in which we operate benefit
as well. We can only succeed by offering high quality products at attractive prices
that satisfy our customers, generate sales to secure jobs and produce profits that
allow us to further increase our contribution to society.

2.5.3 Corporate finance-perspectief voor interne aansturing problematisch

Het corporate finance-denken heeft voordelen. De top van de onderneming
kan een betere inschatting maken van de toegevoegde waarde van de verschil
lende activiteiten van de onderneming, door de kosten van kapitaalbeslag in
beschouwing te nemen. Dit maakt betere investeringsbeslissingen mogelijk.
Maar er zijn serieuze problemen met de toepassing van dit corporate financedenken als performancemaatstaf. Ik wees al op de moeilijkheid om de invloed
te bepalen van beslissingen op de toekomstige kasstromen. Dit maakt allerlei
manipulatie mogelijk, bijvoorbeeld het korten op investeringen om huidige
kasstromen positief te beïnvloeden (ten koste van de toekomst). Dit kan evi
dent waardevemietiging betekenen. Ook is door managers getracht het geïn
vesteerd vermogen kunstmatig omlaag te brengen, bijvoorbeeld door ‘asset
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light’ strategieën te volgen waarbij essentiële vaste activa werden verkocht en
vervolgens werden ‘teruggehuurd’(sale-and-lease-back constructies). Anorexia
achtige organisaties zijn het resultaat. Er is weinig fantasie nodig om in te zien
dat dit geen waarde creëert. Dergelijke vormen van verstoring en manipulatie
zijn inherent aan dit type performancemaatstaf.11
Nog fundamenteler is dat dit type performancemaatstaf haaks staat op de toe
gevoegde waarde van ondernemingen als samenwerkingsverband. Zij door
breekt vooral synergieën. In het genoemde voorbeeld van Barings was dit niet
erg omdat dit voorbeeld ervan uitging dat er geen synergieën waren tussen de
handelsactiviteiten in Singapore en de relatiegeoriënteerde activiteit in Lon
den. Zijn die er wel dan is aansturing door corporate finance-technieken zoals
EVA problematisch. De financiële markt eist transparantie. Voor de interne
organisatie betekent de gewenste transparantie dat bedrijfsonderdelen (werk
maatschappijen of divisies) een duidelijke eigen aansturing en plaats moeten
hebben. Hierbij moeten operationele synergieën met andere bedrijfsonderde
len zo veel mogelijk worden doorgesneden om helderheid te krijgen over de
performance van de afzonderlijke delen. Het nastreven van synergieën creëert
immers dwarsverbanden, en dit vermindert transparantie en bemoeilijkt het
eenduidig toewijzen van verantwoordelijkheid. De onderneming wordt dus
in wezen opgedeeld, en wordt min of meer een verzameling van afzonder
lijk aangestuurde stukjes. Dit leidt ook tot een veel grotere transactieoriëntatie.
Een dergelijke ‘opgesplitste’ onderneming heeft immers weinig binding en is
in wezen in delen verhandelbaar. Voor de onderneming als samenwerkingsver
band lijkt dit zeer schadelijk.12
In de komende hoofdstukken zal ook blijken dat intangible assets zoals het
investeren in bedrijfscultuur en innovatie hierdoor zwaar verwaarloosd dreigen
te raken. Er dreigt, kortom, een verarming van de organisatie.

11 Een andere belangrijke opmerking is dat EVA nadrukkelijk is gekoppeld aan de huidige
activiteiten van de onderneming. Elet is niet op voorhand duidelijk hoe EVA omgaat
met potentiële groei in aanverwante business. In principe valt dit buiten de exercitie
en zal het er nadrukkelijk in moeten worden gebracht. Maar ook hier dreigen onderinvesteringen.
12 Bij het operationaliseren van EVA ontstaan verschillende praktische problemen. De
belangrijkste is dat toch weer aansluiting moet worden gezocht bij de resultatenrekening
en balans, maar deze zijn onderhevig aan accountingconventies. Hierdoor zijn versto
ringen mogelijk. Eén van de problemen is de bepaling van het geïnvesteerd vermogen.
Hierbij wordt veelal uitgegaan van de boekhoudkundige balans van een onderneming.
Aangezien deze niet correct het (daadwerkelijk) geïnvesteerde vermogen weergeeft
moet de balans worden aangepast, vooral om enkele door accountingconventies veroor
zaakte verstoringen te verwijderen. Hiertoe worden bijvoorbeeld investeringen in R&D
geamortiseerd (‘uitgesmeerd’) over een langere periode om te voorkomen dat wijzigin
gen in R&D de EVA op jaarbasis teveel beïnvloeden. Dit zou anders kunnen leiden tot te
weinig investeringen in R&D. Ook deze aanpassingen zijn overigens enigszins arbitrair
en dus manipuleerbaar.
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2.6 Conclusies
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat financiële markten een belangrij
ke rol spelen, maar vaak niet als bron van vermogen (financiering) voor de
onderneming. Interne financiering is veruit de belangrijkste financieringsbron,
gevolgd door bancaire financiering, en op grote afstand pas door financiering
uit de financiële markten. Toch is de aandelenmarkt centraal komen te staan in
de belevingswereld van de beleggers zelf én die van de maatschappij als geheel.
Beleggers en maatschappij gebruiken de koersvorming op de aandelenmarkt
als een barometer voor hoe ondernemingen ervoor staan. De media-aandacht
is enorm, en mede hierdoor is een gigantische bedrijfstak aan beleggingsad
viseurs en analisten ontstaan die niets anders doet dan koersen op de beurs
volgen. De ondernemingen zelf worden afgerekend op de beurskoers en zijn
diezelfde beurskoers als prestatiemaatstaf gaan beschouwen.
Dit denken vanuit de financiële markten heeft een grote vlucht genomen, juist
ook in het management van ondernemingen. Dit wordt wel het ‘corporate
finance-denken’ genoemd, en is sterk gericht op maximalisatie van aandeel
houderswaarde. De corporate finance-benadering heeft een aantal sterke pun
ten. Sturen op waardecreatie is in principe goed. Een focus op waardecreatie
beschouwt de toekomst, en zorgt ook voor een veel betere bewustwording van
de kosten van kapitaalbeslag. Immers het in de onderneming opgeslagen ver
mogen zou ook voor iets anders kunnen worden gebruikt. De opportunity cost
wordt dus in beschouwing genomen. Het in beschouwing nemen van vermogenskosten helpt ondernemingen om de juiste allocatiebeslissingen te maken.
De verschillende activiteiten moeten tenminste hun vermogenskostenvoet ver
dienen. Voor het management van een onderneming is dit een nuttig sturings
element om te komen tot de juiste keuzes en investeringsbeslissingen. Deze
positieve aspecten kunnen niet verhullen dat er ook reden is voor zorg.
De zorgen gaan niet (primair) over de doelstelling van de onderneming. Het
aandeelhouderperspectief is conceptueel onder veel omstandigheden verenig
baar met een bredere stakeholder-oriëntatie. Maar geconstateerd is dat slechts
zelden een grotere discrepantie bestaat tussen theorie en praktijk. De focus op
de aandelenkoers kan management uitnodigen de aandelenkoers te sturen. Er
bestaan informatiefricties: de buitenwereld heeft nooit de beschikking over alle
relevante informatie, noch weet ze de precieze kwaliteiten van het manage
ment. Hierdoor zal het management trachten signalen af te geven over de per
formance van de onderneming.
Het invoeren van een ambitieus aandeleninkoopprogramma is een voorbeeld
van zo’n signaal en heeft vaak een positief koerseffect. Het management geeft
hiermee een signaal af, bijvoorbeeld dat zij verwacht dat de onderneming het
heel goed gaat doen (“we verwachten grote winsten, en we kunnen het ons
veroorloven geld uit te keren aan aandeelhouders”). Of dat zij zich onderwerpt
aan de disciplinering van aandeelhouders door geen cash in de onderneming te
laten zitten. Zonder informatiefricties is alles observeerbaar (en controleerbaar)
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en is het niet duidelijk waarom dit geschuif met geld invloed zou moeten heb
ben op de aandelenkoers.
Dit hoofdstuk heeft veel andere voorbeelden gegeven over hoe ondernemingen
kunnen inspelen op de aandelenkoers. Meer op de korte termijn georiënteerde
beslissingen zijn evenzeer waarschijnlijk. Aangezien de resultaten hiervan vaak
transparanter en eerder beschikbaar zijn kan het management hierdoor sneller
worden afgerekend. Ook maakt het interne financiering in de toekomst gemak
kelijker, omdat kasstromen eerder beschikbaar komen. Een ander voorbeeld is
het afgeven van winstverwachtingen. Dit heeft in het recente verleden geleid
tot het op kwartaalbasis sturen van de winsten, en daarmee de aandelenkoers.
Verrassingen moesten hoe dan ook vermeden worden om een afrekening op de
aandelenbeurs te voorkomen.
De combinatie van sturen op aandelenkoersen en het bestaan van informatiefricties kan dus tot verstoringen leiden. En dit wordt vooral acuut als belo
ningen worden gekoppeld aan het aandeelhoudersperspectief. Op zich lijkt dit
goed, de beloning wordt immers gekoppeld aan een belangrijke maatstaf van
het functioneren van de onderneming (de aandelenkoers). Maar door de infor
matieproblemen gaat het spel van afgeven van signalen (en soms manipulatie)
overheersen.
Een belangrijke andere zorg is dat het corporate finance-perspectief kan leiden
tot anorexia-achtige organisaties. Het onmiddellijke gewin door het kapitaalbeslag te verminderen is zichtbaar en relatief makkelijk te kwantificeren. De con
sequenties van dergelijke kapitaalverminderingen zijn echter veel moeilijker in
kaart te brengen. Zoals eerder in dit hoofdstuk is verwoord dreigt hierdoor een
korte-termij noriëntatie.
Het corporate finance-perspectief dwingt ook transparantie af. In de positieve
betekenis leidt meer transparantie over het interne functioneren tot meer dis
cipline en daarmee mogelijk tot betere prestaties Maar er is ook een keerzijde.
De wens tot transparantie kan zó ver gaan dat ondernemingen in wezen intern
worden opgesplitst in afzonderlijk afrekenbare onderdelen. Hiermee dreigt een
onderneming te verworden tot los zand. Om afzonderlijke onderdelen opti
maal afrekenbaar te maken moeten synergieën haast wel worden doorgesne
den. Hierdoor wordt het bindend vermogen van ondernemingen, en daarmee
hun toegevoegde waarde, aangetast. Dit kan grote consequenties hebben voor
de onderneming als samenwerkingsverband.
Een onderneming die deelbaar wordt gemaakt heeft geen ziel, en dreigt een
soort samenraapsel te worden. Onderdelen zijn alleen maar verbonden door
onderlinge financiële bindingen. Hoofdstuk 6 gaat hier uitgebreid op in. Dit
geeft ook een impuls aan een sterke transactieneiging. Dit is misschien wel
belangrijkste les: het spel van financiële markten en beleggers is toch al transactiegericht, en dit is door ondernemingen nog eens extra aangewakkerd doordat
zij hebben toegegeven aan de druk van de financiële markten en zich splitsbaar
zijn gaan organiseren. Hierdoor worden ondernemingen minder duurzaam als
samenwerkingsverband.
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Appendix: nadere informatie over financiële markten en de financiering
van ondernemingen
Deze bijlage gaat verder in op het belang van verschillende financieringsbron
nen voor de financiering van ondernemingen. Dit complementeert de informa
tie in paragraaf 2.2.
Het eerder genoemde belang van interne financiering blijkt ook uit figuur 2.1.
Deze geeft voor zestien landen het belang van de verschillende bronnen van
financiering.

De gegevens in de figuur betreffen gemiddelden over de periode 1995-1999. De gehele data
base betreft 48 landen (Nederland is niet opgenomen in deze database).
Bron: Beek et al. (2004).

Figuur 2.1 bevestigt dat bancaire financiering in bijna alle landen - ook de
Verenigde Staten - een belangrijke rol speelt. Hoewel Nederland ontbreekt
in figuur 2.1, is op basis van andere data te concluderen dat het belang van
bancaire financiering voor Nederland meer dan gemiddeld is. In Nederland
bedraagt het belang van bancaire financiering (inclusief gesyndiceerde lenin
gen) ongeveer zeventig procent van de externe financieringsbehoefte van nietfinanciële ondernemingen (Saunders en Schmeits, 2001).
Als we in figuur 2.2 kijken naar het beroep van niet-financiële ondernemin
gen en financiële spelers op de obligatiemarkt, valt op dat het volume gro
tendeels komt van financiële spelers. Financiële instellingen laten, al dan niet
via securitisatie,13 wel een aanzienlijke emissie-activiteit zien. Obligatiemarkten
13 De financiële crisis heeft de markt voor securitisatie nagenoeg geheel zien opdrogen.
Zodra de financiële markten weer tot rust komen zal securitisatie weer een rol kun
nen gaan spelen. Het is belangrijk om in te zien dat met securitisatie een brug wordt
geslagen tussen bancaire financiering en financiering uit de financiële markt (zie ook de
appendix bij hoofdstuk 4). Er is sprake van complementariteit. De essentiële elementen
van bancaire kredietverlening - kredietbeoordeling en bewaking - veranderen immers
niet. Banken blijven wel degelijk leningen verstrekken, maar het zijn uiteindelijk (na de
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voor niet-financiële ondernemingen zijn van beperkt belang als financierings
bron (tabel 2.3), zeker in continentaal Europa. Overigens bevatten de getoonde
volumes in figuur 2.2 een breed scala aan publiek verhandelde vreemd vermogen-titels, dus ook structured finance (onderdeel van de securitisatie-activiteit)
en sommige geldmarktinstrumenten.

Eurozone (Financieel, Domestic)
VS (Financieel, Domestic)
Eurozone (Corporate, Domestic)
VS (Corporate, Domestic)

Figuur 2.2a

Uitstaande emissies op de obligatiemarkt; domestic debt securities (in miljarden
VS dollars)

Bron: BIS (2008)

—
—
—
—

±—
»—
O—
«—

Eurozone (Financial, Internationaal)
VS (Financieel, Internationaal)
Eurozone (Corporate, Internationaal)
VS (Corporate, Internationaal)

Figuur 2.2b Uitstaande emissies op de obligatiemarkt; international debt securities (in mil
jarden VS dollars) *

* De BIS-definitie van ‘international securities’ (in plaats van ‘domestic securities’) is geba
seerd op drie onderscheidende kenmerken: ten eerste de locatie van de transactie, ten tweede
de valuta, en ten derde het land van herkomst van de issuer. De definitie is als volgt: “Inter
national issues comprise all foreign currency issues by residents and non-residents in a given
country and all domestic currency issues launched in the domestic market by non-residents.
In addition, domestic currency issues launched in the domestic market by residents are also
considered as international issues if they are specifically targeted at non-resident investors.
However, due to the lack of information from commercial data providers, notes and money
market instruments issued by non-residents in a domestic market in the currency of that
market (foreign issues) are not included” (BIS, 2003).
Bron: BIS (2008).
securitisatie) de beleggers in de markt die de betreffende leningen voor een aanzienlijk
deel financieren. De bank behoudt een deel van het risico om geloofwaardig te zijn bij
de initiële kredietbeoordeling en het in de gaten houden van de leningnemer gedurende
de looptijd van de lening (‘monitoring’ of kredietbewaking). Deze zorgvuldigheid heeft
in de securitisatie-golf vóór de kredietcrisis ontbroken. Hoe de markt voor securitisatie
zich precies gaat ontwikkelen is onduidelijk. De uitwassen van een nogal ondoordachte
securitisatie van subprime hypotheken heeft op zijn minst een waarschuwing gegeven
voor een te groot vertrouwen in de verhandelbaarheid van leningen.
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Verdere observaties bij aandelenemissies en de keuze public versus private

Er past nog een andere nuancering bij de cijfers in tabel 2.3. Interne finan
ciering kan gezien worden als een communicerend vat met aandelenemissies.
Immers, de primaire bron van interne financiering zijn ingehouden winsten
en dit is in wezen kapitaal dat aan de aandeelhouders had kunnen worden
uitgekeerd. Vervolgens had via een aandelenemissie het kapitaal weer terug
kunnen komen in de onderneming. Dus strikt genomen is het uitkeren van
winst en vervolgens het uitschrijven van een aandelenemissie voor precies het
zelfde bedrag identiek aan het achterwege laten van beide! Dit soort gedachten
zijn van beduidend belang. Ze wijzen erop dat de financiering van onderne
mingen tot in zekere zin een Vestzak, broekzak’-spel is. Het komt van links
of rechts, en of je het op de ene manier doet of op de andere zou geen grote
verschillen mogen veroorzaken. Vermogen aantrekken is immers onder nor
male marktomstandigheden een relatief eenvoudige operatie, in tegenstelling
tot de vaak complexe zaken waar het geld voor wordt gebruikt. De toegevoegde
waarde van ondernemingen ligt dan hopelijk ook bij hun reële activiteiten aan
de activazijde van de balans, en niet bij financieringstrucs aan de passivazijde!
Hoe de aandelenmarkt zich zal ontwikkelen blijft een open vraag. Aandelene
missies zijn, gemeten naar de totale vermogensbehoefte van alle ondernemin
gen bij elkaar, maar een bescheiden financieringsbron op de financiële markt
(de openbare, ‘public’, markt waarop ondernemingen genoteerd staan). Hieruit
mag echter niet de conclusie worden getrokken dat ze onbeduidend zijn voor
de financiering van ondernemingen. We weten gewoon niet hoe belangrijk ze
zijn. Sommigen zijn van mening dat met de steeds grotere beschikbaarheid van
eigen vermogen buiten de beurs om - het zogenaamde private equity - ‘public
equity’ aan belang zal verliezen. Hoofdstuk 5 gaat nader in op de mogelijke ver
schuiving in belang tussen public en private equity. Dit hoofdstuk gaat ook in
op de mogelijk te verwachte grotere dynamiek over de tijd in de eigendomsver
houdingen van ondernemingen, waarbij beursgang, genoteerd zijn voor enige
tijd en ‘going private’ transacties (het van de beurs halen van ondernemingen)
elkaar over de tijd zouden kunnen afwisselen.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de grotere dynamiek in ondememingsland, die
vaker kan leiden tot veranderingen in de grenzen en samenstelling van onder
nemingen. Ook dit heeft invloed op het al dan niet, en in welke vorm, geno
teerd staan op een aandelenmarkt. Al met al kan dit tot een structureel hogere
emissie-activiteit leiden.
Een andere onzekerheid is of de georganiseerde beurzen toegankelijk kunnen
zijn voor het aantrekken van aandelenkapitaal door relatief jonge ondernemin
gen. De technologieluchtbel van 1999-2000 heeft een nogal negatief imago
gegeven aan de aandelenmarkten die zich richten op startende ondernemingen
(in Europa: Nmax, Neue Markt, etc.; in de Verenigde Staten: Nasdaq). Ook
recentere initiatieven, zoals Alternext, hebben het moeilijk.
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Nadere kwantitatieve informatie over de openbare kapitaalmarkten

Het voorgaande laat een ietwat diffuus beeld achter over het belang van financiële
markten. Voor vreemd vermogen is de prominente rol van financiële markten
breed gedragen, althans voor financiële instellingen. Dit heeft veel te maken met
de structured finance-activiteiten (securitisatie en andere vormen van ‘verpakken
en doorverkopen’). Tot de kredietcrisis toesloeg was de emissie-activiteit van deze
financiële spelers groot en sterk groeiende. Tijdens de kredietcrisis is deze markt
in ieder geval tijdelijk opgedroogd. Figuur 2.2 laat overigens zien dat financiële
instellingen de obligatiemarkten ook al domineerden voordat sprake was van
(grootschalige) structured finance-activiteiten (beginjaren negentig). Niet-financiële instellingen speelden een bescheiden rol. Vooral in Europa geldt nog steeds
dat de zogenaamde corporate bondmarkten van zeer bescheiden omvang zijn.
Het zijn de banken die in belangrijke mate voorzien in vreemd vermogen. Zij
intermediëren tussen de behoefte aan leningen bij bedrijven en het aanbod van
vermogen in de financiële markt. Banken hebben dus een spilfunctie.
Op de markt van eigen vermogen was het belang van financiële instellingen
traditioneel veel kleiner. Banken intermediëren traditioneel niet aan de kant
van het eigen vermogen. Dit is echter aan het veranderen. Intermediatie voor
wat betreft het voorzien in eigen vermogen zou wel eens van groot belang kun
nen worden in de toekomst. Dit klinkt misschien wat abstract maar het naar
de beurs gaan van private equity-financiers zoals KKR en Blackstone Group
betekent eigenlijk dat er een soort intermediairs ontstaat die voorziet in het
verschaffen van eigen vermogen (veelal aan niet-beursgenoteerde onderne
mingen). Deze financiële instellingen financieren zichzelf (gedeeltelijk) op de
beurs, en verstrekken vervolgens zelf eigen vermogen aan bedrijven.
Hoewel de beursgang van de Blackstone Group de grootste IPO (Tnitial Public
Offering) was in de VS in 2007 (PWC, 2008), is het moeilijk om aan te geven
hoe belangrijk dit soort intermediatie zal worden. Vooralsnog is de beursgang
van beide geen groot succes. Dit kan echter veel te maken hebben met de kre
dietcrisis van 2007-2009. Het is evident dat er een aanzienlijke markt is ontstaan
voor private equity. Zoals hoofdstuk 5 betoogt valt aan te nemen dat dit geen
tijdelijke ontwikkeling is. De wijze waarop private equity beschikbaar komt kent
echter vele vormen, die ongetwijfeld niet allemaal houdbaar zullen blijken. Zo
hebben we een nieuw type intermediair zien ontstaan aan de equity-kant. De
zogenaamde SPAC’s (‘Special Purpose Acquisition Company’) zijn intermediairs
die als ‘empty shells’ worden opgericht om aandelenkapitaal aan te trekken dat
vervolgens geïnvesteerd wordt in acquisities. Ze zijn veelal self-liquidating wat
betekent dat ze het geld terug geven aan beleggers als niet tijdig in een acquisitie
kan worden voorzien. In de Verenigde Staten besloegen SPAC’s met een totaal aan
emissies van 10 miljard dollar ruim 15% van de emissie-activiteit op de aande
lenmarkten in 2007 (PWC, 2008). Hoe houdbaar deze intermediaire vorm van
private equity zal blijken is de vraag. Hoofdstuk 5 gaat verder in op deze ontwik
keling naar ‘intermediatie’ aan de kant van het eigen vermogen.
In termen van absolute volumes aan emissies zijn obligatiemarkten vele malen
belangrijker dan de aandelenmarkten. Maar toegespitst op niet-financiële
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ondernemingen zijn de verschillen veel kleiner. De emissieactiviteit op de
Amerikaanse aandelenmarkten was in 2007 ruim 65 miljard dollar aan IPO’s,
het hoogste bedrag sinds 2000. Hiervan kon ongeveer 35 miljard als corporate worden gezien (dat wil zeggen niet financiële partijen, dus geen banken,
SPAC’s, private equity-partijen etc.). Naast deze nieuwe listings waren er ook
emissies door al aan de beurs genoteerd staande ondernemingen, de zoge
naamde ‘seasoned issues’. Deze bedroegen in 2007 meer dan 120 miljard dol
lar in de Verenigde Staten. In Europa bedroeg het IPO-volume ongeveer 117
miljard dollar, dus aanzienlijk hoger dan de 65 miljard dollar in de VS, en het
‘seasoned’ volume naar schatting 200 miljard dollar.
Private equity-partijen bieden een interessante vergelijking. Zij investeerden in
2007 ongeveer 85 miljard dollar in Europa (EEAG, 2009); een niet te verwaar
lozen bedrag in vergelijking tot de aandelenemissies op de openbare aande
lenmarkten. Private equity stijgt dus in belang, maar in termen van totaal uit
staand volume neemt het vooralsnog een bescheiden plaats in. Ter illustratie:
de totaal beschikbare fondsen in sovereign wealth-fondsen —door velen als de
meest ‘rijke’ financiers gezien —zijn momenteel ongeveer 3 biljoen dollar. Dat
is ongeveer 3% van de totale wereldwijde beurskapitalisatie.
Het totale beroep op de obligatiemarkt in 2007 (nieuwe emissies) was 4,5 bil
joen dollar. Dit is dus van een geheel andere orde dan de hierboven genoemde
(bescheiden) bedragen aan emissies van aandelen. Het is belangrijk om ook
hier op te merken dat de grote meerderheid van obligaties (bijna 80%) uitgege
ven wordt door financiële spelers.
Dit neemt niet weg dat in termen van marktkapitalisatie de aandelenmarkten
absoluut kampioen zijn. De totale marktkapitalisatie van de aandelenmarkt was
eind 2007 wereldwijd 61 biljoen dollar (VS 19,9 biljoen, Europa 17.9), terwijl de
obligatiemarkt wereldwijd ‘slechts’ een omvang van 28 biljoen dollar had (VS 17,7
biljoen, Europa 6,3). De relatief bescheiden bedragen aan nieuwe emissies op de
aandelenmarkten in verhouding tot de immense marktkapitalisatie betekent dus
dat de sterke stijging aan marktkapitalisatie, zoals gerapporteerd in tabel 2.1, is
veroorzaakt door grote koersstijgingen op de aandelenbeurzen na 1990.
Overigens fluctueert de hoeveelheid externe financiering aangetrokken uit
financiële markten (aandelen- en obligatie-emissies) sterk van jaar tot jaar. Net
voor het barsten van de dotcom-bubble in 2001 was er bijvoorbeeld een relatief
groot beroep op de financiële markten, voornamelijk in de telecom, internet
en andere technologiesectoren. Hoe het beroep op de financiële markten zich
in de toekomst zal ontwikkelen is door de recente financiële crisis enigszins in
het ongewisse geraakt. Toch lijkt het het meest waarschijnlijk dat (uiteindelijk)
sprake zal zijn van een verdere proliferatie van financiële markten ten koste van
bancaire financiering. Vaak wordt gewezen op de nog erg onderontwikkelde
obligatiemarkten in Europa.14
14 Een belangrijke uitzondering is de eurobondmarkt die open staat voor relatief grote
ondernemingen met hoge credit-rating. Maar hoewel de toevoeging ‘euro’ anders doet
vermoeden, is dit een supranationale markt die niet aan een bepaalde jurisdictie kan
worden gekoppeld. In figuur 2.2 is dit opgenomen onder ‘international debt securities’.

3

Optimale samenstelling van de
ondernemingsactiviteiten

3.1 Inleiding
Het corporate finance-perspectief is ten principale een perspectief vanuit de
belegger. Hoe waardevol dit ook mag zijn, het is verrassend dat dit perspectief
zo’n grote invloed heeft op het management van ondernemingen. De interne
organisatie van ondernemingen en de keuze van de scope en omvang van activi
teiten zijn toch in eerste instantie een organisatorisch- en managementvraagstuk,
en veel minder een onderwerp waar beleggers veel verstand van hebben?
De druk vanuit het corporate finance-perspectief om te kiezen voor een anorexia-achtige structuur van de onderneming en interne synergieën te ontmoedi
gen moet dan ook kritisch worden bekeken. Bovendien zijn diezelfde financiële
markten veel te wispelturig. Tot voor kort werden ondernemingen bijvoorbeeld
onder druk van beleggers aangezet om weinig cash achter de hand te houden.
Dit zou immers te gemakkelijk beschikbaar zijn en tot verspilling leiden. In
de recente kredietcrisis is dit helemaal omgeslagen. “Cash is king” wordt nu
geroepen. Plotseling zien beleggers het als kracht als een onderneming financi
ële middelen achter de hand heeft. Maar wat valt er vanuit een organisatorisch
en managementperspectief te zeggen over de gewenste scope en omvang van
ondernemingen?
Moeten ondernemingen groot zijn om te kunnen overleven, of is er plaats voor
kleinschalige activiteiten? Zo algemeen geformuleerd lijkt geen eenduidig ant
woord mogelijk. In elke bedrijfstak zijn er voorbeelden van het gelijktijdig
bestaan van succesvolle kleine en grote ondernemingen. Dit betekent niet dat
deze ondernemingen direct met elkaar concurreren, vaak kiezen kleine onder
nemingen voor een niche. Zo bestaan er kleine succesvolle advocatenkantoren
- min of meer eenpitters —die in hun niche geen concurrentie ondervinden van
de grote, inmiddels vaak al multinationale advocatenkantoren in Amsterdam.
Voor eenvoudige juridische familiezaken is het niet duidelijk waarom een klein
kantoor een nadeel heeft. Integendeel, de toegankelijkheid en het persoon
lijke contact geven het een voordeel. Anders ligt het voor supermarkten. De
onafhankelijke buurtsupermarkt heeft het moeilijk. Het is niet duidelijk welke
toegevoegde waarde zij levert bovenop een filiaal van een grote keten. De grote
keten heeft inderdaad aanzienlijke logistieke voordelen, meer inkoopmacht en
grote schaalvoordelen in marketing.
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Het is belangrijk om gevoel te krijgen voor de onderliggende factoren en krach
ten die helpen om de optimale scope en schaal van ondernemingen te bepalen.
Er is een veel grotere dynamiek die invloed heeft op de structuur van onder
nemingen, en de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden. De grotere
dynamiek in het ondernemingslandschap is zeker niet alleen terug te voeren op
de toegenomen druk vanuit financiële markten. Ontwikkelingen in de infor
matietechnologie (IT) hebben bijvoorbeeld veel invloed op de wijze waarop
ondernemingen worden aangestuurd. Deze ontwikkelingen hebben het ook
mogelijk gemaakt om ondernemingen decentraler en flexibeler te organiseren.
Het analyseren van en inzicht verschaffen in de optimale grenzen van de onder
neming biedt aanknopingspunten voor de interne organisatie. De keuze van
wat binnen de grenzen van de onderneming moet gebeuren en wat buiten deze
grenzen kan blijven (en zo nodig kan worden ingekocht) is namelijk afhanke
lijk van een afweging tussen de coördinatiekosten van activiteiten die binnen
de ondememingsgrenzen worden gebracht, en transactiekosten van zaken die
extern moeten worden verkregen.15 De coördinatiekosten zijn sterk afhanke
lijk van de manier waarop de organisatie zaken organiseert, en vooral van de
manier waarop zij haar werknemers kan motiveren. Centraal staat hierin de
efficiëntie en effectiviteit van hoe zaken worden ingericht. Het gaat erom dat
het economische perspectief centraal stelt dat verspilling moet worden tegen
gegaan. Dit is de kern van wat Oliver Williamson —een van de ‘godfathers’ van
de economische organisatietheorie —ziet als richtinggevend voor de economi
sche invalshoek.
Allereerst ga ik in op de precieze plaats van ondernemingen in het economische
denken. Dit klink wat abstract, maar deze bespreking is van belang voor begrip
van de wijze waarop het economische wetenschapsgebied naar ondernemingen
kijkt. Wat centraal staat, is de keuze tussen samenwerking binnen organisaties
en de marktgedreven invulling, die gedreven wordt door transacties. Dit staat
centraal in de ‘make or buy’-beslissing. Deze bevat een eerste aanzet tot de
bepaling van de grenzen van de onderneming. Deze wordt vervolgens uitge
breid in de richting van de wenselijkheid van focus versus conglomeraatvorming. Dit illustreer ik aan de hand van ervaringen van verschillende organisa
ties. Daarna bespreek ik de empirische literatuur over de toegevoegde waarde,
en mogelijk juist waardevernietiging, die uitgaat van een bredere scope van
de onderneming. Met dit empirische deel tracht ik de vaak terechte kritiek te
neutraliseren die de economische organisatietheorie een gebrek aan empirische
toetsing verwijt.
Een belangrijk inzicht uit dit hoofdstuk is dat door de dominantie van het corporate finance-denken te sterk is ingezet op versmalling van de ondernemings
activiteit. De toegevoegde waarde van gerelateerde diversificatie is onderschat.
Foutieve interpretaties van empirische maatstaven hebben tot te extreme con15 Garicano (2000) beschouwt de toegevoegde waarde van een onderneming in relatie tot
haar omvang als een afweging tussen (toenemende) communicatiekosten en schaalvoor
delen in verwerving van kennis.
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clusies geleid over het bestaan van ‘corporate conglomerate discounts’, waarbij
men meende dat het combineren van activiteiten onvermijdelijk zou leiden tot
waardevernietiging. De waardevemietigende niet-gerelateerde diversificatie in
de conglomeraten van de jaren 1970 is te zeer gezien als bewijs vpn de nood
zaak voor focus (en beperkte scope) tegen elke prijs. Een hierbij te ontwikke
len gezichtspunt is dat ‘intangible assets’ - bijvoorbeeld menselijk kapitaal en
investeringen in innovatie - een wat bredere scope van de ondernemingsacti
viteit vereisen.

3.2 Economisch perspectief op het landschap van de onderneming
De economische wetenschap hield zich traditioneel helemaal niet bezig met
ondernemingen. Zij beschouwde ondernemingen als een soort ‘black box’: een
grote machine waar je arbeid en kapitaal in stopte - de zogenaamde ‘productie
factoren’ - die vervolgens op miraculeuze wijze werden omgezet in te consume
ren goederen. Economen onderkenden het bestaan van een soort machine op
macroniveau (‘de macro-economische productiefunctie’) waar arbeid en kapi
taal in gingen en te consumeren output uitkwam. Hoe deze machine werkte,
en wat het echt voorstelde werd niet duidelijk. Met een beetje fantasie was deze
machine een metafoor voor ondernemingen. Maar hoe deze ondernemingen
functioneerden, waar ze vandaan kwamen en, überhaupt, of ze bestonden werd
niet duidelijk. Het kwam er dus op neer dat ze er gewoon waren en werkten
volgens een vaste formule. Vraagstukken zoals de optimale aansturing van een
onderneming, en de prikkels en structuren die hiervoor nodig waren speelden
dan ook geen rol in de economische theorie. Voor liefhebbers, dit kenschetst de
neoklassieke beoefening van de economie, zie box 3.1.

Box 3.1 D e n e o k lassie k e econ om ie

Hoewel de neoklassieke economen weinig oog hadden voor wat een onderne
ming goed doet functioneren, had het zo efficiënt mogelijk gebruiken maken van
productiefactoren wel degelijk een belangrijke plaats. Economen - vanaf Adam
Smith in de achttiende eeuw - concentreerden zich op de grote voordelen die
arbeidsspecialisatie (‘arbeidsdeling’) kon hebben. Door vervolgens onderling te
ruilen kon op een veel efficiëntere wijze in de individuele behoeftes worden voor
zien dan dat iedereen alles wat hij nodig dacht te hebben zelf ging fabriceren.
Als concept is dit zonder meer relevant. Arbeidsdeling is de kem van de inrich
ting van onze samenleving. Hoe vanzelfsprekend het ook mag zijn, de uitwerking
van arbeidsdeling is buitengewoon complex. Wie bepaalt wie wat doet? En hoe
zorgen we ervoor dat er een optimale arbeidsdeling ontstaat, die in alle behoef
tes kan voorzien? De uitwerking hiervan is oneindig ingewikkeld. Het biedt een
groot coördinatieprobleem om de behoeftes van eenieder af te stemmen op de via
arbeidsdeling opgesplitste productie.

I
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Dit doet denken aan een centraal geleide economie zoals die van de voormalige
Sovjet-Unie. Kern hiervan was om via afgedwongen ordening te komen tot een
optimale afstemming van behoeftes op productie. Dit type arbeidsdeling brengt
ons op het eerste gezicht dicht bij het bestaansrecht van ondernemingen. Voor
economen echter, met Adam Smith voorop, leidde arbeidsdeling veeleer tot een
verklaring van de noodzaak van markten. Markttransacties (dus ruil) waren
nodig om tot een optimale allocatie van producten en productie-inspanningen
te komen; zonder ruil geen arbeidsdeling. Misschien nog belangrijker, een markt
‘stuurt’ via het tot stand komen van (relatieve) prijzen de productie-inspanningen.
Via een markt ontstaan hoge prijzen voor goederen waar een grote behoefte aan
is, en dit stimuleert de productie hiervan. De markt is dus een ordeningsmecha
nisme bij uitstek, en dit is de kern van wat wel wordt genoemd de neoklassieke
economische theorie. De economische theorie koppelde dus arbeidsdeling via de
noodzaak van ruil aan het besLaan van markten. Of activiteiten wel of niet in
ondememingsverband moesten worden verricht was daarmee nog geen onder
deel van de economische analyse.

De grote omslag kwam in 1937 toen de latere Nobelprijswinnaar Ronald Coase
in zijn artikel “The nature of the firm” (Coase, 1937) de vraag centraal stelde
welke activiteiten beter in ondememingsverband konden worden verricht, en
welke activiteiten juist beter via de markt konden worden ingevuld. In zekere
zin is dit vergelijkbaar aan de ‘make or buy’-vraag. Het centrale gezichtspunt
van Coase was dat een activiteit beter binnen de onderneming kon plaatsvin
den als de coördinatiekosten die dat met zich mee zou brengen de transactie
kosten van het buiten de onderneming houden van de activiteit (en vervolgens
inkopen) niet te boven zouden gaan.
Een belangrijk aanknopingspunt voor de vraag of een activiteit binnen een
onderneming moet plaatsvinden of juist moet worden ingekocht via een
markttransactie is of er relatief eenvoudig een volledig contract te maken is. Is
contractueel precies vast te leggen wat men wil inkopen en is daarmee op een
voldoende precieze manier en met voldoende zekerheid - en tegen acceptabele
kosten —vast te leggen wat de wederzijdse rechten en plichten zijn van de
partijen, dan kan het optimaal zijn om voor een markttransactie te kiezen, dus
voor ‘buy’ in de ‘make or buy’-analogie. Op deze manier is af te bakenen wat
wel en niet in ondememingsverband zou moeten plaatsvinden.
Dit klinkt logisch en redelijk voor de hand liggend, maar de overwegingen om
iets in eigen hand te houden kunnen complex zijn en ook veranderen na ver
loop van tijd. Neem bijvoorbeeld het businessmodel van financiële spelers die
zich specialiseren in arbitrage tussen beurzen. Zij arbitreren op vaak minuscule
prijsverschillen tussen markten. Door het efficiënter worden van beurzen (en
prijsvorming) is het steeds belangrijker geworden om de meest superieure IT
ter beschikking te hebben. Alleen dan is handelen in (fracties van) microseconden mogelijk. Ook is de verwevenheid van handelsstrategie en IT belangrijker
geworden. Dit betekent dat IT-capabilities in huis hebben cruciaal is geworden,
en het uitbesteden ervan grote nadelen kan hebben.
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Voor een ander type ondernemingen kan juist precies het tegenovergestelde spe
len. Misschien wel voor de meeste organisaties is 1T louter ondersteunend en
moeilijk te zien als een onderscheidend asset. Als dit zo is, ligt outsourcing veel
meer voor de hand. Dit geldt zeker nu de benodigde 1T (software) voor dergelijke
organisaties meer een commodity aan het worden is die min of meer modulair
kan worden ingezet. In dat geval hoeft het namelijk niet meer zo te zijn dat men
zo maar is overgeleverd aan externe IT providers; de ene provider kan dan name
lijk worden ingeruild tegen een andere, en ook voor het ene modulaire stukje IT
zullen allerlei vergelijkbare substituten beschikbaar zijn.16
Een essentieel gezichtspunt in de recente economische theorievorming is dat
eigendomsrechten (‘property rights’) een prominente plaats innemen. Dit heeft
te maken met onder meer de prikkels (‘incentives’) die kunnen worden ver
schaft, en daarmee met de aansturing. Dit werkt in verschillende richtingen. In
het geval van uitbesteden wordt een bepaalde activiteit van een derde ingekocht
(de toeleverancier), en deze heeft de eigendomsrechten over deze activiteit. Het
positieve is dat de toeleverancier vaak veel scherper kan worden afgerekend.
De partij waarvan ingekocht wordt kan namelijk worden vervangen door een
andere. Dit geeft betere prikkels voor performance dan bij een interne afdeling
waarvan wordt ingekocht. Tegelijkertijd kunnen de eigendomsrechten die bij
deze derde liggen ook belemmerend werken. Deze laatste is mogelijk niet bereid
zijn productiecapaciteit volledig in te richten naar de wensen van de afnemer
(de outsourcende onderneming). Dit noemen economen het hold-up-probleem.
Een toeleverancier die zich volledig afhankelijk maakt van zijn afnemer verliest
onderhandelingskracht, en daarmee staat zijn winstgevendheid onder druk. De
outsourcende onderneming kan namelijk op opportunistische wijze ‘misbruik’
maken van een te afhankelijke toeleverancier. Een toeleverancier die dit wil voor
komen zal er voor kiezen zijn producten (en machines) meer generiek te houden.
Zo houdt hij alternatieven achter de hand en kan hij beter tegenwicht bieden aan
de outsourcende onderneming. Dit gedrag van een toeleverancier illustreert het
verlies aan zelfbeschikkingsmacht voor de outsourcende onderneming.17
16 Elk voorbeeld heeft zijn beperkingen. Vele organisaties hebben ervaren dat het gevoel
van onmacht door de onmisbaarheid van de IT-specialisten voor het draaiende houden
van de onderneming zeker ook speelt ten opzichte van de eigen interne IT-afdeling. Het
is dus zeker niet zo dat het intem houden van IT (altijd) zaligmakend is. Waarschijn
lijk is voor de meeste organisaties IT vandaag de dag makkelijker te outsourcen dan in
het verleden. Zo maakt de ontwikkeling naar een modulaire en commodity-achtige ITstructuur (meer) volledige contracten mogelijk, onder andere door de hogere mate van
standaardisatie. Voor bepaalde specifieke spelers echter - zoals in het eerdere voorbeeld
de arbitrage georiënteerde financiële instelling - mogelijk niet.
17 Dergelijke overwegingen spelen overigens niet als helemaal volledige contracten zouden
kunnen worden geschreven. In dat geval kan alles vooraf optimaal contractueel wor
den vastgelegd en is het zelf in eigendom houden van de betreffende activiteit niet van
belang. Helemaal volledige contracten zijn echter een illusie, vandaar dat hold-up-problemen en andere afstemmingsproblemen hoe dan ook zullen optreden. Dit legt belang
rijke belemmeringen op aan uitbesteding en benadrukt de voordelen van het behoud
van eigendomsrechten (en dus zelfbeschikkingsmacht).
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Het is echter lang niet altijd mogelijk om alle activiteiten in de keten in eigen
hand te houden. Neem bijvoorbeeld het businessmodel van de Amerikaan
se ‘discount airline’ Southwest Airlines. De korte tumaround-tijden zijn een
belangrijk element van het succes van Southwest Airlines. Hiervoor is zij echter
afhankelijk van de operators van luchthavens die worden aangedaan. Het in
eigen bezit nemen van de luchthavens zou deze afhankelijkheid verminderen.
Toch is dit meestal niet mogelijk door het publieke karakter van de infrastruc
tuur, die ook wordt gebruikt door anderen. Interessant is overigens dat in de
Amerikaanse omgeving terminals van luchthavens vaak wel in het bezit zijn
van luchtvaartondernemingen, dit in tegenstelling tot Europa.18 Box 3.2 geeft
een ander voorbeeld: de Spaanse kledingretailer Zara. Deze kiest voor een
nagenoeg volledig geïntegreerde keten.

Box 3 .2 Z ara’s strate gie

Zara is een succesvolle Spaanse kledingretailer. De eigenaar, de. Inditex Group,
omschrijft het succes van Zara als “.. .being better able to adapt what you’re offe
ring in the shortest possible time to what clients want”. Inditex kiest voor een
nagenoeg volledige verticale integratie: het verricht bijna alle fases van ontwerp,
productie, logistiek lot distributie binnenshuis. Zij ziet de volledige integratie als
cruciaal voor hel snel kunnen inspelen op de behoeftes van consumenten. Dit ziet
ze als belangrijker dan de mogelijke kostenvoordelen van outsourcing. Wat aardig
is in deze omschrijving is dat het businessmodel van Zara een direct gevolg is van
de door haar gekozen strategie (“het snel kunnen inspelen op wat klanten willen
hebben"). Even los van de vraag of dit ook op een andere manier had kunnen
worden bereikt lijkt Zara’s strategie in te spelen op een van de belangrijke aspec
ten van de meer concurrerende omgeving van vandaag, namelijk het vinden van
een manier om sneller in de behoeftes van klanten te kunnen voorzien. Een van
de consequenties hiervan is dal Zara een bijna continu wijzigende collectie heeft.

18 Het in het bezit hebben van de terminal kan ervoor zorgen dat de inrichting en operaties
van de terminal gefinetuned kunnen worden naar de wensen van de luchtvaartonderne
ming. Door het relatiespecifieke karakter van deze fine-tuning zouden hold-up-problemen een afzonderlijke terminal-operator terughoudend kunnen maken in het investeren
in kostbare aanpassingen die niet (even) waardevol zijn voor derden. Hierdoor zou de
terminal-operator te afhankelijk worden. Merk overigens op dat het in het bezit heb
ben van een terminal de luchtvaartonderneming weliswaar de gelegenheid biedt voor
een optimale afstemming, maar tegelijkertijd haar onderhandelingspositie naar lokale
autoriteiten - bijvoorbeeld voor de te betalen landingfees - kan verslechteren. Zij kan
immers door het bezit van de teminal niet zo maar weg. Discount airlines kiezen er vaak
voor een bepaalde flexibiliteit te hebben om concurrerende lokale vliegvelden tegen
elkaar uit te kunnen spelen. Zo kunnen zij betere financiële voorwaarden naar zich
toe halen. Investeren in het bezit van een terminal maakt een luchtvaartonderneming
minder mobiel en kan dus haar onderhandelingskracht aantasten. Dit creëert dus tot op
zekere hoogte een hold-up-probleem voor de luchtvaartonderneming zelf.

OPTIMALE SAMENSTELLING VAN DE ONDERNEMINGSACTIVITEITEN

55

Zara claimt dat de kostennadelen van secundair belang zijn, maar toch zal dit bin
nen bepaalde grenzen moeten blijven. Het is waarschijnlijk dat informatietech
nologie het makkelijker heeft gemaakt om consumentenvoorkeuren in kaart te
brengen, en ook de logistieke uitdagingen van deze strategie heeft vereenvoudigd.
Tegelijkertijd zal ook de interne organisatiestructuur van Zara heel dicht op de
klant moeten zitten, en flexibel zijn om snel te kunnen inspelen op zich wijzigen
de voorkeuren. Dit leidt tot een relatief platte, weinig hiërarchische organisatie.
Ook hier hebben ontwikkelingen in informatietechnologie faciliterend gewerkt.
Een plattere, meer flexibele organisatie heeft normaliter een grotere complexiteit
in aansturing dan de traditionele hiërarchische organisatie. Een interpretatie van
hel succes van Zara is dat zij eerder dan haar concurrenten de mogelijkheden
heeft onderkend van informatietechnologie. Namelijk dal het een veel dichter op
de klant gepositioneerde business-strategie mogelijk maakt. Hierop heeft zij haar
organisatiestructuur afgestemd. In de woorden van John Roberts van Stanford
University, “there needs to be a fit between strategy and organization" (Roberts,
2004), en informatietechnologie heeft voor extra speelruimte gezorgd.

De discussie over de grenzen van de onderneming gaat veel verder dan boven
staande overwegingen over de mate van verticale integratie (dan wel desinte
gratie, outsourcing dus). Ook de horizontale dimensie is van belang. Dit ver
wijst naar de wenselijkheid van de eerder genoemde conglomeraten. Het type
economische inzichten dat voortkomt uit deze paragraaf is echter wel degelijk
van belang voor het bredere vraagstuk van de grenzen van de onderneming.

3.3 Wat bepaalt de scope van de onderneming?
De wenselijkheid van diversificatie is een van de meest controversiële onder
werpen bij het afbakenen van organisaties. De brede niet-gefocuste conglome
raten die in de jaren 1960 en ‘70 gebruikelijk waren zijn inmiddels een uitster
vend ras. In de Verenigde Staten heeft de dreiging van vijandige overnames,
vooral in de jaren 1980, hieraan meegeholpen. Maar hiermee is het vraagstuk
van scope en omvang zeker niet van tafel. De neiging om vanwege prestige te
streven naar (te) grote en brede organisaties, het zogenaamde ‘empire building’,
ten koste van de welvaart van aandeelhouders is nog steeds een zorg. Jensen
wees terecht op het volgende verschijnsel: “Corporate growth enhances the
social prominence, public prestige, and the political power of senior executives” ( J e n s e n , 1989). Maar laten we voor het moment deze negatieve en waardevernietigende motivatie van diversificatie parkeren, en ons afvragen wat de
mogelijke voordelen van diversificatie zouden kunnen zijn.
Een vaak gehoord voordeel van diversificatie is dat het leidt tot risicovermindering. Dit is inderdaad het geval. Als twee activiteiten worden gecombineerd
die een eigen dynamiek (en onzekerheid) hebben, is het rendement van de
gecombineerde activiteiten stabieler en dus minder beweeglijk dan dat van
de afzonderlijke activiteiten. Dit type diversificatie is echter van twijfelachtige
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waarde omdat aandeelhouders zelf kunnen diversifiëren. Zij kunnen namelijk
aandelen kopen in de bedrijven en activiteiten afzonderlijk. Bezien vanuit de
aandeelhouder is het samen laten gaan van de activiteiten in een onderneming
dus niet nodig om diversificatie te bewerkstelligen. De kern van dit argument
is dat het combineren van activiteiten geen voordelen oplevert in een onderne
ming, tenzij er operationele of strategische voordelen zijn.
Uiteindelijk komt het erop neer dat een onderneming alleen moet overwe
gen om activiteiten te combineren als dit leidt tot het beter en meer profijte
lijk besturen en ontwikkelen van de onderneming. Hiervan is sprake als het
samenbrengen van activiteiten in een onderneming (uiteindelijk) hogere kas
stromen genereert dan mogelijk is met het afzonderlijk houden van de activi
teiten. Hiertoe is een drietal redenen te onderscheiden:19
1. Het combineren van activiteiten kan bepaalde synergie- en/of schaalvoor
delen bieden. Als hiervan sprake is dan kan dit inderdaad tot hogere kas
stromen leiden (tenzij inefficiënties en coördinatieproblemen toeslaan).
2. Er kunnen strategische redenen bestaan voor verbreding van scope. Dit kan
te maken hebben met het inspelen op onzekerheden die het open hou
den van opties belangrijk maken. Dit kan betekenen dat een bredere scope
wordt gekozen.
3. Het combineren van meerdere activiteiten creëert een soort interne kapi
taalmarkt. Hierdoor kunnen investeringen in de ene activiteit worden gefi
nancierd met de winsten uit andere activiteiten. Op deze manier kunnen
mogelijke problemen bij het extern aantrekken van vermogen worden
omzeild.
De komende paragrafen zullen de voor- en nadelen van deze argumenten voor
scopeverbreding verder uitwerken.

19 Een andere factor is het uitbuiten van marktmacht. Het combineren van activiteiten
helpt om concurrentie tegen te gaan. Dit kan zelfs bij op zich niet gerelateerde activitei
ten. De onderneming kan namelijk marktmacht die zij in de ene activiteit heeft proberen
‘te leveragen’ naar een andere activiteit. Marktmacht in een activiteit - een monopo
liepositie of in ieder geval een dominante positie - zou gebruikt kunnen worden op
een andere markt zodra activiteiten worden gecombineerd. Een luchtvaartonderneming
zou bijvoorbeeld door een monopolie op een bepaalde route haar passagiers kunnen
dwingen van haar eigen hotelfaciliteiten gebruik te maken, terwijl er misschien vele
concurrerende hotels zijn. Een dergelijke dwang is niet in het belang van de consument
en kan alleen bestaan vanwege de dominante positie van de luchtvaartmaatschappij op
die bepaalde route. In dat geval mag aangenomen worden dat de mededingingsautori
teiten in actie komen tegen een dergelijke evidente overtreding van concurrentieregels
(Bishop en Walker, 2002). Toch proberen ondernemingen vaak activiteiten te combine
ren die gezamenlijk een grotere marktmacht op leveren dan de macht die zij hebben als
zij slechts één activiteit ontplooien. Vaak is dan wel sprake van aanverwante activiteiten,
waarbij de ene activiteit een springplank kan zijn voor de andere. In het geval van fusies
zullen mededingingsautoriteiten hier wel degelijk op moeten toetsen voordat zij toe
stemming geven.
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3.4 Synergie en schaalvoordelen
De toegevoegde waarde van het organiseren van verschillende activiteiten in een
onderneming kan worden gekoppeld aan bepaalde onderliggende vaardigheden
of onderscheidende eigenschappen die zijn ontwikkeld in de ene activiteit maar
evenzeer te gebruiken zijn voor een andere activiteit. Er wordt dan gesproken
over ‘strategie fit’, in de woorden van de bekende managementgoeroe Michael
Porter (1980). Paul Milgrom en John Roberts (1992) spreken in hun leerboek
‘Economics, Organization & Management’ over ‘complementarities’. Hiermee
bedoelen zij dat de strategische ‘fit’ tussen processen cruciaal is om ervoor te zor
gen dat de onderneming als geheel meer waard is dan de som der delen.
Denk hierbij aan het creëren en doen ontwikkelen van een kweekvijver aan
management-talent waaraan GE zegt zo’n grote toegevoegde waarde te ontle
nen. Hoewel GE op het oog een zeer sterk gediversifieerde onderneming is,
zou dit managementaspect - als complementair asset - een voordeel kunnen
zijn van de brede scope. Dus de weinig gerelateerde diversificatie van GE is
dan toch eenvormiger dan het lijkt omdat deze steunt op het onderliggende
complementaire asset, GE’s management-traditie. Men zou kunnen zeggen dat
de diversificatie van GE waarde oplevert omdat zij hiermee haar managementasset ‘leveraget’. Tegelijkertijd draagt de diversificatie ook direct bij aan het
management-asset, omdat de diversificatie een bredere management ervaring
mogelijk maakt.
De complementariteit waarop GE zich baseert is moeilijk repliceerbaar. Slechts
weinig ondernemingen zullen om deze reden een brede scope kunnen recht
vaardigen. Maar er zijn vele andere complementariteiten mogelijk. Zo kan het
zijn dat een gecombineerd eigendom van twee activiteiten voordelen biedt,
omdat een gezamenlijke ‘branding’ van activiteiten mogelijk is, waarbij voor
delen worden gehaald uit een al opgebouwde ‘brand name’. In dit geval wordt
een bestaande ‘brand name’ die gekoppeld is aan een activiteit ‘geleveraged’
door het los te laten op andere activiteiten. Dit doet denken aan de strategie van
Virgin Airlines. De naam Virgin kan gezien worden als een asset dat effectiever
gebruikt kan worden door ook andere (gerelateerde) activiteiten te onderne
men onder dezelfde ‘Virgin’ merknaam.20
Waar het in essentie om gaat, is dat een onderliggend asset kan worden ingezet
bij verschillende activiteiten, en daarmee waarde creëert. De gedachte hier
achter heeft een bepaalde logica, maar tegelijkertijd zijn beperkingen. Om een
voorbeeld te geven: een bekend Nederlands nutsbedrijf dacht in 2000 dat zij
haar opgebouwde logistieke kwaliteiten in het maandelijks rekeningen sturen
aan honderdduizenden klanten zou kunnen ‘leveragen’ door ook bancaire pro
ducten aan te bieden. Immers, de logistieke kennis voor een massaal klanten
contact had ze al. Dit klinkt wat bizar maar de verbeelding bij bepaalde nutsbe
drijven kende geen grenzen. Inmiddels weten we dat de logistieke kwaliteiten
20 Merk overigens op dat de ‘Virgin’-bedrijven niet (meer) allemaal onderdeel zijn van
dezelfde onderneming.
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van de nutsbedrijven tegenvielen; de administraties bleken nogal chaotisch.
Ook is de logica van de toepasbaarheid van logistieke kennis van nutsbedrijven
voor het aanbieden van financiële diensten nooit aangetoond.
In sommige landen is het zinvol gebleken dat supermarktketens eenvoudige
financiële diensten gingen aanbieden. Een bekend voorbeeld is de Engelse
supermarktketen Tesco. De nogal wisselende kwaliteiten van banken in het
aanbieden van retailproducten kunnen hiervoor een reden zijn. De relatief
hoge kostenstructuur van banken en de traditionele meer als een backoffice
ingerichte passieve service zouden een ‘window of opportunity’ gecreëerd kun
nen hebben voor de Tesco’s van deze wereld.21 Dit laatste zou evenzeer kunnen
gelden voor zogenaamde ‘direct banken’, banken zonder kantoren die vaak
exclusief via internet (of telefoon) opereren. Denk aan ING Direct, dat op basis
van zijn Postbank-ervaringen een positie heeft kunnen verwerven.
Een ander voorbeeld is het gezamenlijk runnen van een luchtvaartonderne
ming en een hotel (groep). In de jaren 1980 overwoog de KLM-directie om Hilton International over te nemen. De Raad van Commissarissen van KLM heeft
dit uiteindelijk geblokkeerd. Virgin Airlines speelt met eenzelfde idee. Aan een
dergelijke combinatie van activiteiten liggen vaak rationele overwegingen ten
grondslag. Een mooi verhaal is bijna altijd op te schrijven, maar de bedachte
toegevoegde waarde daadwerkelijk creëren is een ander verhaal.22
Toch kunnen schaal- en scopevoordelen wel degelijk een rationale zijn voor
diversificatie (het combineren van verschillende activiteiten binnen één onder
neming). Het eerder genoemde voorbeeld van branding, maar ook effectiever
gebruik van distributiekanalen zijn voorbeelden van schaal- en scopevoorde
len. Merk wel op dat ook vanuit een branding-perspectief het niet per defi
nitie noodzakelijk is om de betreffende activiteiten allemaal in eigendom te
21 Op de Nederlandse markt zien we deze ontwikkeling in mindere mate. Een reden is
dat de Nederlandse retail bancaire markt bij Europese standaarden relatief efficiënt en
low cost is. Toch zien we wel enige ontwikkelingen, ondermeer toetreding vanuit de
verzekeringssector tot de bancaire retail markt. Albert Hein (Ahold) heeft overigens wel
degelijk overwogen het voorbeeld van Tesco te volgen. De samenwerking met Aegon
die hiertoe was opgezet werd echter afgebroken. Eén van de redenen hiervoor zouden
de prioriteiten kunnen zijn die Ahold moest stellen door de boekhoudcrisis die haar in
2002 trof, en de in dezelfde periode tegenvallende operationele prestaties van de kemsupermarktactiviteit.
22 Een argument dat niet in de hoofdtekst wordt benadrukt is dat de onderneming kan
besparen op transactiekosten van de afzonderlijke activiteiten door deze te combineren.
In het geval van verticale integratie is dit het besparen op afstemmingsproblemen in
de keten; de onderneming doet dan immers alles zelf. Uiteraard is dit niet kosteloos.
Het is nodig om dit af te wegen tegen interne coördinatiekosten. Het voorbeeld van de
kledingretailer Zara in box 3.2. illustreert dit. Voor wat betreft horizontale integratie
- diversificatie - zijn de voordelen minder evident. De onderneming zou moeten over
wegen of het binnenhalen van verschillende activiteiten een waarde creërende coördi
natie mogelijk maakt die niet (of moeilijker) te realiseren is zolang de activiteiten door
afzonderlijke ondernemingen worden uitgevoerd. Je zou kunnen denken aan het mak
kelijker kunnen afstemmen van onderhandelingen met een plaatselijke overheid over de
gewenste publieke infrastructuur (toegangswegen etc.) en lobby-activiteiten.
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hebben. Franchise-achtige constructies kunnen een alternatief zijn. De eerder
besproken aanwezigheid of noodzaak van investeringen in relatie-specifieke
assets speelt hierbij een complicerende rol. Als hier sprake van is, ligt de inte
gratie van activiteiten binnen een onderneming meer voor de hand. Dit heeft te
maken met de nadelige gevolgen van een te grote afhankelijkheid die dreigt bij
toeleveranciers als men stand-alone opereert maar wel grote relatiespecifieke
investeringen zou doen. Dit is het eerder genoemde ‘hold-up-probleem’.
Belemmeringen op scope-verbreding

Min of meer tegelijkertijd met Coase’s, (1937) analyse over de keuze tussen het
organiseren van activiteiten in ondernemingsverband of stand-alone (dus via de
markt inkopen) stelde Berle en Means (1932) de governance-problemen in de
onderneming aan de orde. Zij beschouwden met name de agency-problemen
die door de scheiding van eigendom (aandeelhouders) en management konden
optreden. Wat zorgt er voor dat het management niet zijn eigen belangen laat
prevaleren boven die van de onderneming als geheel, of die van de aandeelhou
ders? Alchian en Demsetz (1972) en Jensen en Meckling (1976) benadrukken
dat het in één hand houden van meerdere activiteiten dit governance-probleem
kan verergeren. Belangenconflicten en fricties in een onderneming mogen niet
worden verwaarloosd. Box 3.3 geeft een illustratie van een aantal situaties
waarin een onderneming moet kiezen of zij verschillende activiteiten in één
hand houdt, of dat zij deze juist plaatst in de markt.
Hiermee was eindelijk de cirkel rond. De afbakening van activiteiten in de
onderneming is een afweging tussen de transactiekosten die markttransacties
met zich meebrengen en de agency- en afstemmingskosten die organisaties
kunnen kenmerken. De agencybenadering kijkt in zijn simpelste vorm naar
een bestuurder als een ‘agent’ die puur handelt naar eigen belang, maar dit is
een te simplistische interpretatie. Waar het om gaat, is dat het aansturen van
een organisatie complex is en dat vele verschillende belangen een rol spelen.
Verschillende activiteiten in één onderneming combineren vergroot deze com
plexiteit. In dit krachtenveld moet via interne en externe goverrtance-mechanismes een evenwicht worden gevonden.

Box 3.3 M ark ttran sacties v e rsu s sam en h an g en d e activiteiten in een on der
n em in g

Alchian en Demsetz (1972) en Jensen en Meckling (1976) beargumenteren dat
er, net als bij marktransacties, allerlei (impliciete) contracten bestaan tussen alle
betrokkenen in een onderneming. Dit suggereert een bepaalde male van sym
metrie tussen de problemen in de onderneming en die tussen contractpartijen in
de markt. Dit is tot op zekere hoogte ook zo, maar de omstandigheden zijn niet
identiek. In het geval van een onderneming is er sprake van eigendom van pro
ductiefactoren waar een bepaalde macht aan ontleend kan worden. Dit stelt een
onderneming in staat bepaalde spelregels vast te leggen, waaronder (impliciete)
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gedragsnormen. Deze meer subtiele sturingsinstrumenten kunnen voordelen
hebben in vergelijking met een markttransactie die alleen op basis van expliciet
contracteerbare variabelen te sturen is. John Roberts benadrukt in zijn succesvolle
boek ‘The modem firm’ dat dit vooral een probleem is in ‘multi-tasking-situaties’
waarin bijvoorbeeld verkopers niet alleen worden gevraagd om zoveel mogelijk
te verkopen, maar tegelijkertijd ook waardevolle informatie moeten verzamelen
voor nieuwe toekomstige producten. Aangezien deze laatste activiteit veel moeilijker meetbaar is, is het bijna onmogelijk om buitenstaanders optimaal te moti
veren hun tijd juist te verdelen over verkoopvolume genereren en informatie ver
zamelen. Dit is beter te sturen door hiervoor mensen in dienst te nemen (Roberts,
2004, p. 105).
Een vergelijkbaar probleem kan onderkend worden in de huidige kredietcrisis.
De huidige praktijk van securitisatie betekent dat hypotheekleningen niet langer
bij de partij op de balans blijven staan die deze leningen heeft verstrekt, maar
worden ‘verpakt’ en doorverkocht. Bovendien is de partij die ze verpakt vaak niet
de partij die zelf de leningen heeft verstrekt Er zijn nu partijen die zich specialise
ren in de securitisatie (het verpakken) van hypotheken, en de hypotheekleningen
zelf inkopen (dus de hypotheekleningen zijn door derden verstrekt). De vraag
is dan hoe deze derden optimaal zijn te motiveren om niet alleen voor volume
te gaan, maar ook de kredietkwaliteit in de gaten te houden. En wie houdt de
leningnemer in de gaten gedurende de looptijd? Deze nieuwe manier van het
verstrekken en verwerken van hypotheken is dus een ontrafeling van een proces
dat in het verleden binnen één instelling bleef. Er is nu sprake van een opeen
volging van markttransacties. Dit is niet zonder problemen gebleven omdat het
moeilijk bleek de juiste contracten te maken. In wezen is weer sprake van een
multi-tasking-probleem waarbij verkoopinspanningen en informatie verzamelen
(kredietbeoordeling) op enigerlei wijze beter hand in hand kunnen gaan. Het
proces van securitisatie heeft dit doorkruist.
Cruciaal is dus dat er een bepaalde samenhang is tussen de activiteiten, en dat
die samenhang soms alleen bij integratie in een onderneming kan worden gema
naged. Het is instructief om dit te vergelijken met situaties waarin multi-tasking
niet het primaire probleem is. De samenhang is dan secundair, en een opgesplitst
proces met markttransacties kan mogelijk betere prikkels verschaffen. Grote
ondernemingen zijn bijvoorbeeld mogelijk minder geschikt voor het tot wasdom
laten komen van ‘enterpreneurial’-achtige activiteiten, maar tegelijkertijd hebben
ze deze activiteiten wel nodig om zich tijdig te kunnen vernieuwen. Een reden
waarom dergelijke activiteiten mogelijk niet goed gedijen in een grote onderne
ming is dat een ander, veel ‘prikkelachtiger’ beloningsmechanisme noodzakelijk
is. Zo komen biotechinnovaties disproportioneel vaak van op afstand geplaatste
bedrijfjes met eigendomsrechten en sterke prikkels bij dat management. Tegelij
kertijd is een groot farmaceutisch concern vaak wel grootaandeelhouder in dit
bedrijf. Er is dan bewust enige afstand gecreëerd om betere ‘enterpreneurial spi
rits’ te laten ontstaan. Deze activiteiten zijn als onderdeel van een groot farmaceu
tisch conglomeraat meestal minder effectief te ontwikkelen. We zien dit ook in
een geheel andere context. Als een bank in de problemen raakt, is de standaardop
lossing geworden om de slechte activa te scheiden van de goede (going concern)
operaties. De uitwinning van de slechte activa vraagt om een soort ‘no-cure-nopay-contract’ dat als beloningscontract niet past bij een g o in g c o n c e r n - bank.
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3.5 Strategische motieven voor verbreding van scope
Soms is geen sprake van evidente (ogenblikkelijke) voordelen van het combi
neren van activiteiten, maar is er een strategisch motief. Grote voorzichtigheid
is dan geboden. Een sceptische bestuurder merkte terecht op dat het woord
strategisch vaak viel als de sommetjes niet goed uitvielen, en er dus een andere
reden gezocht werd om bepaalde keuzes te verdedigen. Maar goed, er kunnen
bepaalde voordelen zijn van scopeverbreding op strategische gronden. Bijvoor
beeld bij het bestaan van grote onzekerheid over het verloop van een bedrijfs
tak in de toekomst.
Managen onder onzekerheid kan betekenen dat opties open moeten worden
gehouden voor het geval zich bepaalde omstandigheden zullen manifesteren.
Een voorbeeld kan dit illustreren. Heel simpel gebracht, stel dat een aanwezig
heid in een bepaalde activiteit Z ‘morgen’ cruciaal kan blijken voor het ontwik
kelen van een volgende generatie producten voor de kernactiviteit van een
onderneming. Als dit zo is kan het belangrijk zijn vandaag al een marktpositie
in activiteit Z op te bouwen. Hiermee garandeert de onderneming dat zij het
heft morgen in eigen hand heeft en niet afhankelijk is van derden. Met andere
woorden, de onderneming heeft opties voor zichzelf open gehouden. Zodra op
deze manier op onzekerheden wordt ingespeeld wordt de scope van de onder
neming vaak verbreed.
Een vergelijkbaar voorbeeld is dat men niet weet of de markt waarin business
unit 1 of business-unit 2 zich bevindt morgen in een groeispurt terecht zal
komen. In een sterk concurrerende markt zal men misschien gedwongen zijn
vandaag keuzes te maken. Op beide paarden wedden zou tot gebrek aan focus
en kwaliteit kunnen leiden. Echter, in een minder concurrerende positie kan
het optimaal zijn (ook voor aandeelhouders!) om op beide paarden te wedden,
en daarmee dus een bredere scope te kiezen. Hiermee kan tijd worden gewon
nen totdat duidelijk is welke richting het meest lucratief is. Deze strategische
invalshoek klinkt wat abstract maar is van groot belang, juist door de relatief
hoge onzekerheid die geldt in verschillende bedrijfstakken. In een sterk veran
derende bedrijfstak met grote onzekerheid over de toekomstige marktstructuur
is het vaak belangrijk om opties open te houden, en dit kan een bredere scope
inhouden.
Een dergelijke strategische onzekerheid lijkt volledig bij het huidige tijds
beeld te passen. Zelfbeschikkingsmacht en dus het behouden (of verwerven)
van eigendomsrechten zijn dan van groot belang. Het is dus van groot belang
voor ondernemingen om te bepalen van welke activiteiten zij in ieder geval
de eigendomsrechten wil behouden, ook al lijkt het evident zo te zijn dat uit
besteding aan belang wint —ontwikkelingen in informatietechnologie en de
hiermee samenhangende betere contracteerbaarheid hebben hier ongetwijfeld
aan bijgedragen. Een interessant voorbeeld was de keuze van ABN AMRO in
2001 om weliswaar haar verzekeringsactiviteiten te koop aan te bieden, maar
dit louter en alleen in een joint venture waarin ze zelf aandeelhouder bleef.
Uiteindelijk verkocht ABN AMRO 51% van haar verzekeringsactiviteiten aan
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Delta Loyd, maar behield het recht de verzekeringsactiviteiten als geheel terug
te kopen. Voor ABN AMRO was het belangrijk om opties open te houden. ABN
AMRO hechtte dus aan behoud van een bepaalde zelfbeschikkingsmacht over
de verzekeringsactiviteit.23

3.6 Toegevoegde waarde van interne kapitaalmarkten
Het belang van interne kapitaalmarkten, en dus het intern kunnen verzorgen
van de financiering van activiteiten, raakt direct de afhankelijkheid van exter
ne financiers. Met intern beschikbare financiering is de afhankelijkheid van
externe financieringsbronnen evident minder. Dit kan ook een directe relatie
hebben met het in hoofdstuk 2 besproken corporate finance-perspectief op de
onderneming. De invloed en druk van financiële markten (en externe finan
ciers) wordt daarmee mogelijk minder.
De belangrijke vraag is of het creëren van interne kapitaalmarkten wenselijk is.
Oliver Williamson (1975) beantwoordt deze vraag bevestigend. Hij benadrukt
de mogelijk betere informatie die in ondernemingen beschikbaar is. Dit zou
kunnen leiden tot een efficiëntere allocatie van kapitaal, en dus betere inves
teringsbeslissingen. Daartegenover staat een overvloed aan onderzoek die min
of meer aansluit bij Michael Jensens (1989) sceptische kijk op conglomeraten:
interne kapitaalmarkten maken de beschikbaarheid van kapitaal te gemak
kelijk, waardoor het management zich kan uitleven in ‘projecten voor eigen
glorie’. Hoe moet met deze conflicterende denkbeelden worden omgegaan?
Eerst volgt een nadere uitwerking van de verschillende argumenten, vervolgens
komen (soms conflicterende) empirische bevindingen aan de orde.
Wat is goed aan interne kapitaalmarkten?

Het verminderen van de afhankelijkheid van financiële markten heeft voor- en
nadelen. Eerst bespreek ik de voordelen van interne kapitaalmarkten. Interne
kapitaalmarkten schermen ondernemingen af van de informatieproblemen die
verbonden zijn aan externe financiering (Alchian, 1969; Williamson, 1975).
Projecten die door informatieproblemen niet extern gefinancierd kunnen wor
den, kunnen daardoor toch worden uitgevoerd. Problemen van onderinveste ring en kredietrantsoenering kunnen zo worden tegengegaan (Stiglitz en Weiss,
23 ABN AMRO was genoodzaakt externe expertise te zoeken in haar verzekeringsactiviteit.
Ze bleek hier zelf niet goed genoeg in te zijn. Het niet geheel loslaten van de verzeke
ringsactiviteit was ingegeven door het mogelijk grote belang van het combineren van
bancaire en verzekeringsactiviteiten in de toekomst. Hier kan uiteraard verschillend
over worden gedacht, maar vanuit die overtuiging was eigendom behouden mogelijk
van groot belang. Na de overname van ABN AMRO door een consortium (Fortis, ook
met Santander en Royal Bank of Scotland) werd de verzekerings-joint venture in eerste
instantie overbodig omdat Fortis grote eigen verzekeringsactiviteiten had. Maar door het
ineenstorten van Fortis en de overname van ABN AMRO door de Nederlandse overheid
is de joint venture met Delta Loyd weer in ere hersteld.
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1981; Myers en Majluf, 1984). Interne kapitaalmarkten kunnen ook nuttig
zijn voor ondernemingen die vooralsnog weinig geloofwaardigheid hebben in
de financiële markt. Deze ondernemingen kunnen moeilijk financiering aan
trekken en zouden min of meer worden gedwongen een korte-termijnbeleid
te voeren omdat daaraan vaak minder informatieproblemen kleven. Interne
financiering kan in dat geval uitkomst bieden.
Voor ondernemingen die bestaan uit meer divisies (dan wel business-units)
worden de voordelen van interne kapitaalmarkten voornamelijk toegeschre
ven aan het kunnen samenvoegen of afstemmen, van financiële reserves en
behoeftes. Het samenvoegen van de kasstromen uit de verschillende divisies
kan bewerkstelligen dat meer fondsen kunnen toestromen naar de meest waardecreërende activiteiten binnen de onderneming (Stein, 1997).24 Dit zou een
mogelijk efficiëntere (her-)allocatie van vermogen tussen de divisies kunnen
bewerkstelligen.
Interne kapitaalmarkten vernietigen ook waarde

De genoemde voordelen van interne kapitaalmarkten lijken diversificatiestrategieën te ondersteunen. Maar hoe zit het met het verband tussen diversifica
tie en waardecreatie? De mogelijke problemen met diversificatie zijn groot. Ze
kunnen in het bijzonder leiden tot verstoringen in ‘incentives’ op zowel het
niveau van het topmanagement (de Raad van Bestuur) als het management van
individuele divisies. De creatie van een interne kapitaalmarkt veroorzaakt een
accumulatie van intern gegenereerde kasstromen en vergroot hiermee de hoe
veelheid vermogen onder het beheer van de onderneming. Dit kan de discipli
ne op investeringsuitgaven verminderen en aanzetten tot overinvesteringen en
prestige-projecten (Jensen, 1986; Matsusaka en Nanda, 1997; Roberts, 2004).
Hoe inefficiënties in een groter geheel, of conglomeraat, tot stand komen is
afhankelijk van vele krachten. In een conglomeraat dreigt mogelijk ook een
soort ‘corporate socialism’ waardoor slecht presterende activiteiten levend wor
den gehouden door goed presterende activiteiten. In het verlengde hiervan kan
de door David Scharfstein en Jeremy Stein (2000) benadrukte beïnvloeding
en politiek getouwtrek in organisaties opspelen. Dit zijn een soort lobby-activiteiten die tot verkeerde beslissingen en allocaties van kapitaal kunnen lei
den. Bovendien is het politieke spel zelf kostbaar. Het creëert mogelijk geheime
agenda’s, onderling strategisch gedrag en wantrouwen. Dit kost allemaal energie
en veroorzaakt verstoringen (Meyer et al., 1992; Scharfstein en Stein, 2000).
Hierdoor ontstaan welvaartsverliezen, niet alleen vanwege de misallocatie van
24 Diversificatie kan ook de toegang tot extern vreemd vermogen vergemakkelijken. Als de
activiteiten van de divisies niet perfect positief gecorreleerd zijn, resulteert door risicoverminderende diversificatievoordelen een lager faillissementsrisico en daarmee een
gemakkelijker toegang tot vreemd vermogen. Dit vermindert de financiële beperkingen
nog eens extra. Voor zover er fiscale voordelen vastzitten aan vreemd vermogen (aftrek
baarheid van rentebetalingen) zou er ook in de corporate finance-denkwereld sprake
zijn van een echt voordeel (Flannery et al., 1993; Li en Li, 1996).
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middelen, maar ook omdat de aan het strategisch gedrag bestede tijd produc
tiever had kunnen worden besteed.
Het is echter zeker niet zo dat een bredere scope van ondernemingen per defi
nitie een lagere waardering betekent. Het is een afweging van voor- en nadelen
om te komen tot inzichten die wijzen op netto waardecreatie of waardevernietiging. Zoals blijkt uit de nog te bespreken empirische studies wordt dit in
niet onbelangrijke mate bepaald door de vraag of sprake is van gerelateerde
dan wel niet-gerelateerde diversificatie. ‘Gerelateerdheid’ is goed. Box 3.4 biedt
enige nadere inzichten over de efficiënties en inefficiënties die het combineren
van activiteiten kan veroorzaken. Gerelateerdheid vermindert inefficiënties,
maar kan ook betekenen dat kasstromen meer samenvallen. Hierdoor werkt de
herallocatie via de interne kapitaalmarkt minder goed.

Box 3 .4 F ree rid in g in co n glom eraten en efficiën tie

Op divisieniveau kan het bestaan van een interne kapitaalmarkt resulteren in
‘free-riding’ gedrag, omdat individuele divisies vanwege impliciete interne kruis
lingse subsidies slechts gedeeltelijk profiteren van hun eigen inspanningen, en
ook slechts gedeeltelijk de consequenties dragen van het nemen van risico’s (Rajan
et a l, 2000; BooL en Schmeits, 2000). Een divisie als zelfstandig bedrijf onder
vindt zelf wel de volledige consequenties van haar eigen beslissingen en resulta
ten. Paragraaf 2.5.1 bespreekt de casus van Barings, waarin centraal staat dat er
een optimale toerekening moet zijn van fundingkosten binnen een conglomeraat.
Is hiervan geen sprake dan worden bepaalde activiteiten ten koste van andere
gesubsidieerd, en dit veroorzaakt verstoringen.
Een belangrijke onderzoeksrichting heeft gekeken naar de mate waarin de vooren nadelen van het creëren van interne kapitaalmarkten afhankelijk kunnen zijn
van het type activiteiten dat wordt gecombineerd. Een overweging is dat ineffi
ciënties minder waarschijnlijk zijn naarmate de te combineren activiteiten minder
heterogeen zijn. In dit geval is het voor het management gemakkelijker om de
relatieve winstgevendheid van de projecten in de divisies in te schatten, en is
de alternatieve inzetbaarheid van activa in de onderneming mogelijk het grootst
(Stein, 1997; Rajan et al., 2000). Dit lijkt ook in lijn met de hierboven vermelde
analyse over free riding tussen divisies. In dat geval waren het grote verschillen
in risicoprofiel die aanleiding gaven tot verstoringen. Voor wat betreft de interne
kapitaalmarkt lijkt sprake van een afweging. Het zou kunnen zijn dat meer gelijk
soortige activiteiten kasstromen hebben die meer op elkaar lijken. Als dit inder
daad zo is kan door de gelijksoortigheid sprake zijn van minder inefficiënties.
Maar tegelijkertijd zou de interne kapitaalmarkt aan kracht verliezen vanwege
het meer samenvallen van de kasstromen. De mogelijkheid tot herallocatie van
vermogen op de interne kapitaalmarkt is dan kleiner.

3.7 En wat blijkt uit onderzoek?
In de afgelopen decennia heeft een groot aantal onderzoeken getracht de effi
ciëntie en effectiviteit van scopeverbredende en schaalvergrotende beslissin
gen te meten. Vooral de vraag hoe diversificatie zich verhoudt tot efficiëntie
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en waardemaximalisatie staat centraal. Deze paragraaf werkt twee belangrijke
inzichten verder uit. Het eerste is dat het vele empirische werk dat gekeken
heeft naar de prestaties van conglomeraten overtuigend heeft aangetoond
dat niet-gerelateerde diversificatie (‘empire building’) waarde vernietigt. Het
tweede inzicht is echter dat het waardevemietigende karakter zo is veralgeme
niseerd dat strategieën die inspelen op scopeverbreding bijna automatisch in
een kwaad daglicht worden geplaatst, terwijl dat niet zo absoluut ligt. Vooral
het corporate finance-denken heeft hier te extreme denkbeelden over en staat
daarmee op gespannen voet met de toegevoegde waarde van ondernemingen.
Dit laatste raakt nadrukkelijk de discussie over het inspelen op synergieën en
het bindend vermogen van organisaties.
Waardevernietiging door ‘corporate socialism’ reëel maar nuancering is nodig

Belangrijke studies van Berger en Ofek (1995) en Lang en Stulz (1994) hebben
laten zien dat er in de conglomeraten van de jaren 1980 relatief veel werd geïn
vesteerd in activiteiten met een lage toegevoegde waarde. Dit wijst op het eer
der genoemde ‘corporate socialism’. In een van hun analyses heten ze zien dat
een activiteit met negatieve kasstromen een groter (negatief) effect heeft op de
waarde van het conglomeraat dan deze zou hebben gehad als stand-alone acti
viteit. Dit wijst op corporate socialism of cross-subsidiering. De verlieslatende
activiteit kan schijnbaar op steun rekenen; een soort ‘throwing good money
after bad money’-effect.
Deze initiële analyses hebben een groot effect gehad op het onderzoek in de
daarop volgende jaren, dat evenzeer vergelijkbare negatieve effecten liet zien.
Zo laten Shin en Stulz (1998) en Lamont (1997) zien dat in een gediversifi
eerde onderneming investeringen vaak minder gevoelig zijn voor de mate van
attractiviteit (geanticipeerde winstgevendheid) van de activiteiten dan het geval
is bij meer gespecialiseerde bedrijven. Dit komt sterk overeen met de inefficiën
ties waar Berger en Ofek (1995) op wijzen.25
Meer recentelijk is men gekomen tot een aanzienlijke nuancering op het moge
lijke waardevemietigende effect van diversificatie. In het algemeen kan worden
gesteld dat de diversificatie van de jaren 1960 en 1970 een hoge mate van
inefficiënties had, en door de aandeelhoudersrevolutie in de VS in de jaren
1980 (de vijandige overnames, en dreiging hiervan) is gecorrigeerd. Sindsdien
is er mede door het grotere aandelenbelang in de handen van Amerikaanse
managers een mindere evidente neiging tot waardevemietigende diversificatie
(Ozbas en Scharfstein, 2007; Roberts, 2004). Dit is een ietwat voorzichtige
formulering, omdat er wel degelijk vele studies zijn die inefficiënties blijven
aantonen.
25 Enige voorzichtigheid is geboden. Maksimovic en Philips (2002) zijn, gebmikmakend
van andere Amerikaanse data, positiever en vinden grosso modo dat er wel efficiënt
wordt geïnvesteerd in een conglomeraat. Concentratie van eigendom lijkt één van de
belangrijkste elementen voor het tegengaan van inefficiënties in de interne kapitaalallocatie, zie Glaser et al. (2008). Dit bevestigt theoretische inzichten van Wulf (2008).
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Lessen uit fusies

Kijken naar fusies biedt weer een andere invalshoek. Een fusie heeft immers
gevolgen voor de scope en schaal. Een gangbare invulling hiervan is dat geke
ken wordt naar de effecten (‘announcement effects’) van een aankondiging van
een fusie op de aandelenkoersen van de betreffende bedrijven. Deze koersreactie geeft een inschatting van ‘hoe de markt er over denkt’.26
Studies die hebben gekeken naar de koerseffecten van diversificatie verhogen
de overnames laten meestal een negatief koerseffect zien voor de overnemende
partij, maar een positief koerseffect voor de overgenomen partij. Dit duidt erop
dat de overnemende partij te veel betaalt. De invloed op de beurswaarde van
beide partijen samen was in studies over overnames in de jaren 1990 meestal
positief (Schoar, 2002; en Campa en Kedia, 2002). Onderzoek wijst nadrukke
lijk uit dat de potentiële waardecreatie afhankelijk is van de mate waarin sprake
is van gerelateerde diversificatie dan wel niet-gerelateerde diversificatie. Nietgerelateerde diversificatie staat veelal op gespannen voet met waardecreatie.
De negatieve waarderingseffecten gelden nog sterker voor de aandelenkoers
van het overnemende bedrijf. Een niet-gerelateerde overname betekent min of
meer per definitie dat elk voordeel voor de ovememende partij verdwijnt in
een hogere te bieden prijs.27
Er is gemiddeld genomen een positieve koersreactie op de aankondiging van
afstotingen zoals ‘spin-offs’ en ‘equity carve-outs’.28 De positieve reactie van de
aandelenkoers op aankondigingen van ‘spin-offs’ is groter naarmate de activi
teiten van een afgestoten divisie minder gerelateerd zijn aan die van de rest van
de onderneming. Dit is consistent met de hierboven uitgesproken zorg over het
samenvoegen van heterogene activiteiten.29
26 Merk op dat marktmacht hierbij een rol kan spelen. Als twee bedrijven fuseren en daar
mee een monopolie verkrijgen (marktmacht) dan is een positief effect op de aandelen
koers te verwachten, terwijl dit niets zegt over de vraag of de gecombineerde bedrijven
beter gaan functioneren.
27 Ook hier spelen verdere complicaties. Het is bijvoorbeeld wat arbitrair om naar overna
mes te kijken als losstaande gebeurtenissen. Vaak worden na een overname delen door
verkocht. Maksimovic et al. (2005) laten bijvoorbeeld zien dat veertig procent van de
productiefaciliteiten van een overgenomen partij binnen een periode van vier jaar wordt
doorverkocht. In het algemeen zijn dit de minder gerelateerde delen. Schoar (2002)
spreekt over een verstorend ‘new toy’-effect omdat de overblijvende activa van de over
genomen partij zorgen voor een productiviteitsverhoging, terwijl de productiviteit van
de bestaande assets van de ovememende partij achteruit gaat.
28 Zie Schipper en Smith (1986), Daley et al. (1997) en Dittmar en Shivdasani (2003). In
het geval van een spin-off worden de aandelen van de verzelfstandigde divisie geplaatst
bij de bestaande aandeelhouders van de onderneming. In het geval van een equity carveout worden de aandelen van de divisie rechtstreeks geplaatst in de markt (via een parti
ele publieke emissie), maar behoudt het moederbedrijf veelal een meerderheidsbelang.
29 Overigens kunnen de koerseffecten van diversificatie-vergrotende of diversificatieverkleinende beslissingen niet het spiegelbeeld van elkaar zijn als aangenomen wordt
dat het management gemiddeld genomen beslissingen neemt in het belang van waardemaximalisatie. Er is dan sprake van een selectie-effect, dat wil zeggen dat er geen sprake
is van een willekeurige steekproef. Hier moet terdege rekening mee worden gehouden.
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Pas op voor simplificerende consultants

Een kernbegrip bij veel corpora te finance-consultants over de mogelijke onderprestaües van ondernemingen is het begrip ‘conglomerate discount’. Hierbij is
de onderneming als geïntegreerd geheel minder waard dan de som der delen.
Empirisch onderzoek leek tot voor kort eenduidig te wijzen op het bestaan
van een dergelijke discount. De eerder genoemde studies van Berger en Ofek
(1995) en Lang en Stulz (1994) wezen hier ook op. Een conglomerate discount
van rond de 13 a 15% ten opzichte van een identieke portefeuille aan zelfstan
dige activiteiten leek tot voor kort onomstotelijk vast te staan en te wijzen op
het bestaan van inefficiënties.
Over de discounts zelf bestaat weinig controverse. Die zijn er vaak. Wat inmid
dels wel controversieel is, is of het bestaan van een discount duidt op ineffi
ciënties die zijn veroorzaakt door de diversificatie —het conglomeraat dus. Hoe
plausibel het ook mag klinken (er is toch een discount?), een veel scherpere
analyse is nodig om tot een dergelijke conclusie te komen. Het meer abstracte
economisch denken komt nu van pas.
Er zijn (ten minste) drie redenen waarom het bestaan van discounts niet op
inefficiënties hoeft te duiden die ook maar iets te maken hebben met het func
tioneren van de onderneming zelf. Een eerste reden is dat de financiële markt
alleen maar een hele enge scope van ondernemingen ‘leuk’ vindt, en dus hoe
dan ook de onderneming afstraft met een lage aandelenkoers. Dit is ongetwij
feld relevant. De markt lijkt focus buitengewoon belangrijk te vinden. Maar
deze reden is ietwat tautologisch. De vraag is waarom de markt dat zo nodig
moet vinden. De andere redenen zijn informatiever.
De tweede reden is dat het concept discount een verkeerde maatstaf is. Dit kan
als volgt worden ingezien. Als onderneming kan ik door het bestaan van een
interne kapitaalmarkt (door de bredere scope) meer investeren, tenminste als
er enige frictie is in het extern verkrijgen van fondsen. Laten we aannemen dat
er optimaal wordt geïnvesteerd; dus er is geen verspilling of disciplineringsprobleem. Aangezien de meeste investeringen afnemende meeropbrengsten heb
ben, maak ik per geïnvesteerde euro gemiddeld een lager rendement (dit lijkt
op de discount). Maar als geheel ga ik erop vooruit zolang ik zorg dat de laatste
euro die ik investeer nog steeds bij draagt aan een hogere netto contante waarde
van de gehele investering.
De fout met de discount is dat het gemeten wordt met een breuk, namelijk
het rendement per euro geïnvesteerd kapitaal. Op een kleine investering kun
je mogelijk een heel hoog rendement maken, maar een lager rendement op
een veel grotere investering kan toch beter zijn. Dus er is een conceptueel pro
bleem. Box 3.5 werkt dit verder uit.
Maar zelfs als er echt sprake is van een inefficiëntie, en dit is de derde reden,
dan nog is er een mogelijkheid dat dit niets met problemen bij de betreffende
onderneming van doen heeft. Recent onderzoek laat namelijk zien dat inef
ficiënt opererende ondernemingen juist in een conglomeraat terecht kunnen
komen. Dus de inefficiëntie was er al, en is dus niet veroorzaakt door de diver

68

DE ONTWORTELDE ONDERNEMING

sificatie. Graham et al. (2002) laten zien dat bij overnames vaak activiteiten
worden opgekocht met een gebrekkige performance, en dat de discount die
wordt gemeten na de overname grotendeels te verklaren is uit de discount die
gold voor het overgenomen bedrijf voordat sprake was van overname. Met
andere woorden, de discount is niet noodzakelijkerwijze veroorzaakt door de
inefficiëntie van het conglomeraat, maar was er al in de overgenomen activi
teit en/of in de overnemende partij (Campa en Kedia, 2002). Judith Chevalier
(2004) kwam tot een vergelijkbare conclusie in termen van het investeringsge
drag. De mogelijke inefficiënties in investeringsgedrag die werden gemeten na
de fusie bestonden al voordat sprake was van de fusie!
Het bovenstaande is een belangrijke waarschuwing. Het is buitengewoon
gemakkelijk om plausibele conclusies te trekken die niet juist hoeven te zijn.

Box 3 .5 D en kfouten over ‘co n glom erate d isc o u n ts’

Er is een belangrijk conceptueel probleem met het concept ‘conglomerate dis
count’. De discount verwijst naar een verschil tussen ratio’s. Namelijk, afhanke
lijk van hoe het wordt gemeten, het verschil tussen de marktwaarde in relatie
tot de boekwaarde van het conglomeraat ten opzichte van die van afzonderlijke
gefocuste bedrijven (die gezamenlijk een samenstelling hebben die lijkt op het
conglomeraat), dan wel verschillen in winstmarges of rendement op geïnvesteerd
vermogen. Laten we aannemen dat het conglomeraat net zo efficiënt en waardemaximaliserend is als de afzonderlijke bedrijven. Dit nemen we niet aan omdat dit
noodzakelijkerwijs zo is. We veronderstellen dit om te kunnen bewijzen dat een
discount kan bestaan zonder inefficiënties. Dit laatste is belangrijk omdat het aan
toont dat uit het bestaan van een discount niet de conclusie mag worden getrok
ken dat er sprake is van inefficiënties. Dit is typisch voor wat economen doen: met
simpele abstracties helder krijgen wat wel en niet een juiste gevolgtrekking is.
In de situatie die nu wordt bezien is er dus geen sprake van een verschil in effi
ciëntie. Waarom kan het dan toch zo zijn dat een geïntegreerd bedrijf (‘conglo
meraat’) een discount heeft? Hiervoor moet er sprake zijn van beperkingen bij
het verkrijgen van externe financiering. Het combineren van activiteiten binnen
een onderneming kan dit opvangen. Immers, de revenuen van een activiteit kun
nen worden gebruikt voor de financiering van andere activiteiten. Dit creëert een
soort interne kapitaalmarkt. Een activiteit waarin niet optimaal kan worden geïn
vesteerd als sprake is van een stand-alone-organisatie kan door het binnen een
onderneming te combineren met een of andere ‘cash cow’ wel tot volledige was
dom komen. Stel nu dat de activiteit waar het om gaat (uiteindelijk) te maken
heeft met afnemende meeropbrengsten. Dit is niet zo gek, weinig investeringen
hebben onbeperkte schaalvoordelen; op een gegeven moment kalven de extra
revenuen van verdere schaalvergroting af.
Het cruciale inzicht is nu dat het rendement op de investeringen op een gegeven
moment terug gaat lopen, maar dat dit niet betekent dat er op dat moment niet
verder moet worden geïnvesteerd. Immers, zolang het marginale rendement van
een euro investering de kostenvoet van kapitaal (‘het geëist rendement’) overtreft
is er geen reden om te stoppen met investeren. Door de effectieve interne kapitaal
markt investeert het conglomeraat meer tegen deze afnemende meeropbrengsten.
Hierdoor neemt de waardecreatie toe, maar door de afnemende meeropbrengsten
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loopt het gemiddeld rendement op het geïnvesteerd vermogen wel terug. Dit laat
ste betekent dan dat er een ‘discount’ wordt gemeten ten opzichte van een investe
ringsniveau dat gestopt was op het moment dat het hoogste gemiddeld rendement
was bereikt. We weten dat dit laatste niet optimaal is, het gaat niet om het hoogste
rendement, maar om de hoogste waardecreatie in euro’s. Een 100% rendement
maken op een investering van 1 euro, is stupide als er een bijna even hoog ren
dement kan worden gemaakt op een veel grotere investering. En dit laatste is dan
wat binnen het conglomeraat in dit voorbeeldje mogelijk wordt gemaakt. Dus de
discount in dit conglomeraat - het iets lagere rendement - mag geenszins negatief
worden geïnterpreteerd.
De misvatting (‘fallacy’) die dreigt door het plausibel lijkende argument van ‘dis
count betekent inefficiëntie’ is identiek aan de fout die ontstaat als ondernemin
gen sturen op rendement op geïnvesteerd vermogen in plaats van op waardecre
atie. Het laatste is wat telt, het eerste kan tot volstrekt verkeerde beslissingen
leiden. Het behoeft waarschijnlijk geen toelichting dat deze fout zeer vaak wordt
gemaakt. Het is gewoon erg voor de hand liggend om hiermee de fout in te gaan.
Het gekke is dat een zelfde fout eigenlijk nooit wordt gemaakt bij de investerings
beslissingen zelf. Hierin staat eigenlijk altijd de netto contante waarde van de
investering centraal (dus waardecreatie). De reden hiervoor is evident. Beschouw
een hele kleine investering van zeg 0,1 die 10 oplevert. Er is dan sprake van een
ratio marktwaarde ten opzichte van boekwaarde van maar liefst 100 (of een ren
dement, een andere ratio, van 990% als dit in een jaar wordt gerealiseerd). Maar
er is zeker niet te stellen dat deze investering een investering van omvang 1 die
50 oplevert domineert. Deze laatste heeft ‘maar’ een ratio van 50 (de helft) maar
een netto contante waarde ('waardecreatie’) van 49; veel meer dan de 9,9 van het
eerste project. Het werken met ratio’s is dus in principe verkeerd, en het (auto
matisch) gelijkstellen van een conglomerate discount aan inefficiënties daarmee
ook.

Echt in de onderneming kijken

Het voorgaande laat zien dat veel te gemakkelijk conclusies worden getrok
ken zonder echt naar de onderneming te kijken. Het echte vernieuwende in
het meest recente onderzoek is dat er nu inspanningen worden geleverd om
op een gedegen manier informatie te verzamelen over het interne functione
ren van ondernemingen. Hoewel veel bestaande studies suggereren dat zij in
de onderneming kijken, doen ze dat niet. Berger en Ofek (1995) trokken bij
voorbeeld wel conclusies over het investeringsgedrag in de onderneming, maar
gebruikten als maatstaf van winstgevendheid van investeringen in een divisie
een kunstmatige extern bepaalde marktwaarde ten opzichte van boekwaarde
voor elk van de verschillende divisies van de onderneming. Dit was nodig
omdat de ‘echte’ marktwaarden van de divisies niet waarneembaar zijn (alleen
de marktwaarde van de gehele onderneming is waarneembaar). Om dit op te
lossen werd in de aandelenmarkt gezocht naar ondernemingen die vergelijk
baar zouden moeten zijn met de verschillende divisies, en die marktwaarden
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werden dan gebruikt. Uiteindelijk bleek deze procedure dus niet onschuldig te
zijn, en zijn conclusies mogelijk met te grote stelligheid getrokken.30
Overigens is de focus van onderzoekers op aandelenrendementen eenvoudig te
verklaren: voor aandelenkoersen zijn goede databases beschikbaar. Gegevens
over het interne functioneren van ondernemingen zijn daarentegen veel moeilijker te verkrijgen, en voorzover ze dat wel zijn is veelal sprake vertrouwelijk
heid. William Carlton, een voormalig president van de Financial Management
Association, duidde hierop toen hij naar voren bracht dat “Much of what is
relevant to financial decision making is not capital-market revealed”.
Recent onderzoek van Gopalan et al. (2007), Glaser et al. (2008) en Cremers
et al. (2008) zijn min of meer de eerste studies die wel echt in de onderne
ming kijken. Zij bekijken hoe kapitaal in het bedrijf wordt ingezet en wie daar
invloed op heeft, en dus welke invloed lobbyen en andere politiek gemanoeu
vreer heeft. Deze studies komen tot een relatief positief beeld over de efficiën
tie van het interne allocatieproces. Cremers et al. (2008) wijzen zelfs op een
positief effect van intern lobbyen; de meest efficiënte units hadden de meeste
‘bargaining power’ en zorgden voor een efficiënte allocatie van middelen. Het
is moeilijk om hier echte conclusies uit te trekken, omdat telkens slechts één
conglomeraat wordt bestudeerd. Ook is het zeer wel mogelijk dat de bereid
heid van deze bedrijven om mee te doen aan een studie gerelateerd is aan hun
succes. In die zin is er dus per definitie een selectie-bias. In de onderzochte
gevallen leken de interne procedures sterk gericht op het bewerkstelligen van
efficiëntie, en was er slechts bij uitzondering een kleine afwijking. De studies
bieden (nog) geen directe aanknopingspunten voor best practice, maar kunnen
uiteindelijk wel een handvat bieden voor wat bepalend is voor een efficiënt
allocatieproces.
En verder?

Een belangrijke conclusie uit het besproken onderzoek is dat dataproblemen
het moeilijk maken om overtuigende conclusies te trekken. Het eerdere ‘over
30 In interessant recent onderzoek wijzen Whited (2001) en Colak en Whited (2007)
op meetfouten in de bepaling van Tobin’s q (dit is de verhouding tussen marktwaarde
en boekwaarde) in bestaand empirisch onderzoek. Na correctie komen zij tot de con
clusie dat niet is aangetoond dat een verstoorde interne allocatie van middelen (met
dienovereenkomstige investeringsinefficiënties) de diversificatiediscount verklaart. Een
parallelle lijn van onderzoek claimt dat de gevonden conglomerate discounts een gevolg
zijn van endogeniteit en zelf-selectie, met een verstoring in het identificeren van de
matchende ondernemingen die representatief zouden moeten zijn voor de divisies (Villalonga, 2004a; Maksimovic en Philips, 2007). Deze complicaties leiden ertoe dat het
buitengewoon ingewikkeld is om tot statistisch significante resultaten te komen, gezien
de gebrekkige beschikbaarheid van data over het interne ondememingsgebeuren. De
evidente tekortkomingen van de meer indirecte benadering via koersinformatie en de
matching van de divisies maken dit een moeizaam alternatief. Billet en Mauer (2003)
ontwikkelen overigens een maatstaf van de omvang van de interne kapitaalmarkt die
niet onderhevig is aan Whited’s kritiek.
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weldigende’ empirische bewijs voor de inefficiënties van de allocatie van kapi
taal in gediversifieerde ondernemingen was te extreem. Een goed georganiseerd
intern kapitaalallocatieproces kan leiden tot waardecreatie. In ieder geval een
deel van de ondernemingen kan hierin slagen.
Gegeven de verre van frictieloze toegang tot extern vermogen, is het dus zeer
wel mogelijk een netto voordeel te creëren uit interne kapitaalmarkten. Tegelij
kertijd mag de geweldige complexiteit die ontstaat door een bredere scope van
de onderneming nooit worden onderschat. Ongetwijfeld slagen veel onderne
mingen er niet in om dit goed te managen, en grote inefficiënties zijn dan te
verwachten.
Waar wel een duidelijker empirisch houvast voor is, is het belang van gere
lateerde diversificatie. Zoals aangegeven moet dit zorgvuldig worden geïnter
preteerd. Activiteiten kunnen weinig gerelateerd lijken, terwijl ze wel degelijk
gebruik maken van dezelfde onderliggende onderscheidende kwaliteiten van
een onderneming. Het optimaal benutten van wat wij ‘complementarities’ heb
ben genoemd ligt daaraan ten grondslag.

3.8 Belang van intangible assets
Het voorgaande laat zien dat de scope van de onderneming zó moet worden
gekozen dat de complementarities worden uitgebuit, maar dat tegelijkertijd
rekenschap moet worden gegeven aan de complexiteit van het managen van een
bredere organisatie. Bijna alle voordelen die aan scopeverbreding kunnen wor
den toegerekend hebben te maken met intangible assets. Wat zijn immers die
complementarities waar een onderneming op moet inspelen? Dit zijn onderlig
gende kwaliteiten van een onderneming, corporate culture-achtige elementen,
maar ook bepaalde innovatieve capaciteiten.
Dit betekent dat het optimaal gebruiken en tot ontwikkeling laten komen van
intangible assets een belangrijke reden kan zijn voor een relatief brede scope
van de onderneming. Neem bijvoorbeeld de kennis die een organisatie gene
reert, toch ook een intangible asset. Het gebruik van de kennis, en daarmee
de toegevoegde waarde ervan voor de organisatie, is veelal groter als er meer
dere activiteiten zijn die baat zouden kunnen hebben bij deze kennis. Een zeer
extreem voorbeeld is meer fundamentele R&D. Als het werkelijk fundamentele
R&D is die tot resultaten leidt die zonder dit van tevoren goed te kunnen
inschatten een breed gebied kunnen bestrijken, dan maakt een hele nauwe
focus van een onderneming het erg onwaarschijnlijk dat de onderneming zelf
iets aan die kennis heeft. Aangezien het moeilijk is kennis te verkopen tegen de
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volledige commerciële waarde betekent dit dat een dergelijke organisatie meer
fundamentele R&D zal ontmoedigen.31
Vooral met het oog op het laatste hoofdstuk in dit boek - de interne organi
satie en de plaats van werknemers —is het belangrijk te wijzen op het toene
mende belang van mensellijk kapitaal. Het in een onderneming opgesloten
menselijk kapitaal is meer dan de som der individuen. Het is juist de kracht
van een organisatie om haar werknemers tot een optimale ontplooiing te laten
komen. Dit is ook een intangible asset. De mate waarin ondernemingen erin
slagen om een omgeving te creëren waarin menselijk kapitaal zich optimaal
kan ontwikkelen is ongetwijfeld onderscheidend. Dit hangt ook samen met
corporate culture-achtige elementen. In essentie zijn dit moeilijk meetbare, en
moeilijk repliceerbare, kwaliteitskenmerken van een onderneming. De grotere
transactieoriëntatie in ondememingsland kan betekenen dat dergelijke ondernemingsbrede intangible assets onder druk staan omdat de samenstelling van
ondernemingen telkens verandert. Het is moeilijk in te schatten in hoeverre dit
het geval is, maar de mogelijkheid bestaat. Dit is ook een element dat nadruk
kelijk centraal moet staan in discussies over de invloed van aandeelhouders. De
problematiek van intangible assets laat zien dat enige mate van diversificatie of
scopeverbreding, optimaal kan zijn.32

3.9 Conclusies
Dit hoofdstuk heeft enige richting gegeven aan de optimale afbakening van
de ondernemingsactiviteit. Een belangrijk gezichtspunt in dit hoofdstuk is dat
intangible assets —bijvoorbeeld menselijk kapitaal en investeringen in innova
tie - een relatief brede scope van de ondernemingsactiviteit vereisen. Tegelij
kertijd moeten de complexiteit en daarmee de fricties en coördinatiekosten van
een bredere scope niet worden veronachtzaamd. Zij moeten worden afgewogen
tegen de mogelijke voordelen.
Er zijn verschillende empirische studies besproken die laten zien dat eerder
onderzoek dat consequent leek te wijzen op waardevemietiging door scope31 Recent onderzoek laat zien dat het toegenomen belang van kennis als key asset van een
onderneming leidt tot meer joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Het
speciale aan kennis is dat ‘eigendom’ van kennis een minder absoluut gewicht heeft dan
eigendom van een fysiek asset omdat iemand die ooit toegang tot bepaalde kennis heeft
gehad deze achteraf nooit (helemaal) kan worden ontzegd. Economen noemen kennis
voor die reden een ‘non-rival’ goed. Bijvoorbeeld, als kennis is opgeslagen in het brein
van bepaalde werknemers dan kunnen deze werknemers de kennis meenemen. Paten
ten en andere contractuele regelingen bieden hiertoe nooit een volledige bescherming.
Deze specifieke eigenschappen van ‘kennis’ maken dat niet alleen het eigendom van
kennis van belang is, maar ook de toegang er toe. Samenwerkingsverbanden zijn vor
men waarin naar een optimum tussen deze twee wordt gezocht (Subramanian, 2008).
32 Eerder ging ik in op strategische redenen om een bredere scope te kiezen. Het opbouwen
van een positie in een verwante markt kan optimaal zijn, omdat dat in de toekomst mis
schien cruciaal wordt voor de bestaande marktpositie. Dit is in wezen ook een intangible
asset, namelijk een optie voor de toekomst die is veiliggesteld.
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verbreding herijking behoeft. Recent onderzoek wijst erop dat de scope van de
onderneming geen systematisch verband heeft met waardecreatie. Het mogelijk
toenemende belang van intangible assets kan hiervoor een verklaring zijn. Dit
biedt ook een nuancering op de versmalling in focus van de ondernemingsac
tiviteit waar aandeelhouders vaak op aandringen. Vanuit efficiëntie is dit vaak
gewenst, er is echter een mogelijke keerzijde door het belang van intangible
assets. Dit komt terug in de komende hoofdstukken.
Een ander belangrijk aspect is de grotere dynamiek in ondernemingsland.
Ondernemingen veranderen frequenter hun samenstelling van activiteiten
(‘kwartetten’), en schaal en scope van de activiteiten staan vaker ter discussie.
Aangegeven is dat autonome veranderingen in informatietechnologie en dere
gulering veel van deze dynamiek verklaren. Tegelijkertijd is er een groeiende
transactiegeneigdheid rond ondernemingen. De grotere transactieoriëntatie in
ondernemingsland kan betekenen dat ondememingsbrede intangible assets
onder druk staan omdat de samenstelling van ondernemingen telkens veran
dert. Ook hier gaan de komende hoofdstukken verder op in.

4

Financiers als molensteen:
het belang van speelruimte en
mandaat
4.1 Inleiding
Financiering heeft te maken met macht. Partijen die geld verstrekken aan de
onderneming willen een bepaalde invloed om hun eigen belangen veilig te
stellen. Financiering is dus veel meer dan het ter beschikking stellen van mid
delen: het is de geldstroom die van financier naar onderneming loopt, maar
tegelijkertijd ook een transfer van invloed en zeggenschap in precies de tegen
overgestelde richting. Fhermee beïnvloedt de geldstroom de speelruimte en het
mandaat van het management. En dit is het centrale thema van dit hoofdstuk.
Hoofdstuk 2 benadrukte dat financiële markten via analisten, beleggers en
ook media een grote invloed hebben verworven, vooral op beursgenoteerde
ondernemingen. Dit hoofdstuk bouwt hierop voort door allereerst de plaats
van financiële markten, en de prijsvorming op deze markten te bespreken. Wat
is hier goed aan? En waar gaat het mis? Hoofdstuk 2 is al uitgebreid ingegaan
op hoe management de financiële markt tracht te beïnvloeden, en dat dit kan
leiden tot een beleid dat veel te veel gericht is op de korte termijn.33 Dit hoofd
stuk benadrukt dat financiële markten ook een rechtstreekse invloed hebben
op het beleid van ondernemingen.
De dominantie van financiële markten kan leiden tot een ondernemingsbeleid
dat de aandelenkoers als input neemt in plaats van als uitkomst ziet. Een veel
zeggend voorbeeld in box 4.2 is dat zowel een hoge als een lage aandelenkoers
de onderneming kan aanzetten tot een (paniekerige) zoektocht naar groei via
overnames. Een te lage koers wijst er op dat de onderneming achterblijft; een te
hoge koers dat de markt heel veel van de onderneming verwacht. In het gefor
ceerde denken van het management zijn in het laatste geval overnames nodig
om te voldoen aan de groeiverwachtingen, en in het eerste geval om het achter33 Gewezen is op de informatiefricties tussen onderneming en markt. Doordat de markt
vaak minder weet over de onderneming en niet alles kan waarnemen, kan er een verlei
ding zijn aan de kant van het management om zaken beter voor te stellen dan ze zijn. Of
om bijvoorbeeld bepaalde beslissingen te nemen die op korte termijn de winst verhogen,
maar een negatief effect hebben op de winstontwikkeling op de lange termijn. Als dit
laatste niet observeerbaar is, bestaat er een verleiding om op de korte termijn te gaan
sturen.
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blijven teniet te doen. Meestal is een dergelijke zoektocht niet echt zinvol, en
zou de onderneming veel beter af zijn met een verantwoorde organische groei.
Hoewel in dit boek de rol van aandeelhouders centraal staat, is een ietwat bre
dere kijk op de financieringskeuzes van ondernemingen van belang. Dit heeft
direct te maken met de al genoemde transfer van invloed en zeggenschap: of
financiering nu van aandeelhouders komt of van verschaffers van vreemd ver
mogen, in beide gevallen gaat dit hand in hand met een overdracht van invloed
of macht aan deze financiers. Financieringskeuzes hebben daarmee invloed op
de speelruimte van de onderneming. Een mooi voorbeeld is de hoge leverage
(schuldfinanciering, vreemd vermogen dus) die door bepaalde private equitypartijen is toegepast bij overnames (NXP bijvoorbeeld). De gekozen hoeveel
heid vreemd vermogen kan invloed hebben op het gedrag en de keuzes van
de private equity-investeerders. En de verschaffers van vreemd vermogen zelf
hebben ook bepaalde rechten en daarmee invloed op de onderneming. Enig
gevoel hiervoor is belangrijk omdat het de speelruimte van het management
kan beïnvloeden.
Dit laatste staat centraal in het laatste deel van het hoofdstuk, dat gaat over het
mandaat van het management. Dat minder speelruimte voor het management
disciplinerend kan werken (‘er is minder ruimte voor verspilling’) was tot voor
kort de dominante invalshoek, en ook de kern van hoe gedacht werd vanuit het
corporate finance-perspectief. Inmiddels weten we dat dat niet het hele verhaal
kan zijn. Ondernemerschap vereist speelruimte, en dus mandaat. Ik zal aange
ven dat ondernemingen wel degelijk speelruimte moeten krijgen ten opzichte
van financiers. Dit kan ook het belang verklaren van interne financiering (zie
hoofdstuk 2). Een te grote afhankelijkheid van externe financiers kan haaks
staan op ondernemerschap en schadelijk zijn voor benodigde investeringen in
intangible assets in de onderneming, zoals ook benadrukt in hoofdstuk 3.

4.2 Verdere gedachten over de verleidingen van financiële markten
Een fixatie op de aandelenkoers kan tot grote verstoringen leiden. Vooral als
aandelenkoersen als een soort input voor beleid worden gebruikt, ontstaan
problemen omdat ze juist een outputmeting van beleid zijn.
4.2.1 Eerst het positieve over de financiële markt
Wat is er positief aan financiële markten? Het is natuurlijk een soort wonder
dat de financiële markt er in slaagt zo ongeveer elke seconde te bepalen hoeveel
een aandeel waard is. Eerder is genoemd dat er toch sprake is van een bepaald
rapportcijfer. Dit heeft hoe dan ook enige waarde. De zichtbare waardering in
de markt onderwerpt ondernemingen aan een vorm van markt discipline, en
geeft mogelijk ook richting aan. Een onderneming ziet op elk moment hoe haar
prestaties en toekomstperspectief door de markt worden getaxeerd. Deze posi
tieve invalshoek is onderdeel van het zogenaamde neoklassieke gedachtegoed,
en is verder uitgewerkt in box 4.1.
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Box 4 .1 H el n e o k la ssie k e w on der van fin an ciële m arkten

In de financiële markten vindt een continue evaluatie plaats van het onderne
mingsbeleid door een groot aantal beleggers. Ten gevolge hiervan reflecteert de
beurskoers van een onderneming op elk moment de geaggregeerde informatie
en opinies van beleggers met betrekking tot de vooruitzichten van de onderne
ming en de verwachtingen over het ondernemingsbeleid. Voor zover deze infor
matie niet volledig bekend is bij het management heeft de beurskoers derhalve
een belangrijke ‘feedback’-rol die de beslissingen van het management aan een
toets onderwerpt. Hiermee worden ook prijssignalen afgegeven die de allocatie
van vermogen in de economie kunnen verbeteren (Allen, 1993). Dit klinkt wat
abstract maar voor diegenen die echt op de markt vertrouwen biedt het feit dat de
aandelenkoersen van ondernemingen in een bepaalde bedrijfstak gaan oplopen
waardevolle informatie, over hoe ‘de markt’ aankijkt tegen de toekomstperspectie
ven van die bedrijfstak. Aangenomen dat deze informatie inderdaad juist is zal dit
extra investeringen in deze richting uitlokken en dus de allocatie van kapitaal in
de economie positief beïnvloeden.
Dergelijke prijssignalen zijn vooral belangrijk voor ondernemingen in bedrijfstak
ken waarin nieuwe informatie doorlopend beschikbaar komt maar snel verou
dert, bijvoorbeeld ondernemingen die actief zijn in sterk concurrerende activi
teiten met snel veranderende marktcondities, of ondernemingen die opereren in
bedrijfstakken met nieuwe en snel veranderende technologieën. De voorspoedige
ontwikkeling van de Nasdaq-aandelenmarkt in de VS wordt hier vaak aan toegeschreven. Het nagenoeg afwezig zijn van dergelijke markten in Europa wordt
soms genoemd als verklaring voor het achterblijven van vernieuwing hier.

De zichtbare waardering maakt het ook mogelijk om het gedrag van managers
te sturen met aan marktprijzen gerelateerde beloningscontracten (Holmström
en Tirole, 1993; Tirole, 2006). Zoals in hoofdstuk 2 is gebleken is dit niet
zonder risico, en kan het zelfs leiden tot manipulatie. Hoewel de beurskoers
van het aandeel van een onderneming nuttige informatie kan bevatten over
de prestaties van het topmanagement, is een belangrijke complicatie dat de
verwachtingen van beleggers de beurskoers in hoge mate beïnvloedenen. Dit
geeft allerlei complicaties. Als de verwachtingen bijvoorbeeld heel hoog liggen,
en de beurskoers dus stijgt tot astronomische hoogtes, dan wordt het buiten
gewoon lastig om het management af te rekenen op het verdere verloop van de
beurskoers. Uitstekende prestaties kunnen dan nog steeds achterblijven bij de
astronomische verwachtingen, en leiden tot een daling van de beurskoers. Dit
verkaart waarom het topmanagement van ondernemingen veel tijd stopt in het
‘managen van verwachtingen’.
4.2.2 Beurskoers gerelateerde performancemeting: beloning verstorend
Voor zover er toch een kloof is tussen marktverwachtingen en het werkelijke
perspectief van de onderneming is een beurskoers gerelateerde performance
meting (en beloning) problematisch. Zoals eerder aangegeven kan dit het
management aanzetten tot ‘rare sprongen’ om toch invulling te geven aan de
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marktverwachtingen. Dit kan leiden tot manipulatie en fraude. Vanuit dit per
spectief kan het van belang zijn om toch ook accountingmaatstaven te gebrui
ken; deze zijn immers niet bepaald door verwachtingen van beleggers. Grote
omzichtigheid is echter nodig. Zo hebben banken zich de laatste j aren volledig
gericht op het maximeren van het boekhoudkundig begrip ROE (return on
equity). Vanuit de corporate finance-theorie is dit met afschuw bekeken, omdat
ROE geen rekening houdt met de risico’s die de onderneming loopt. Veelal is
er een positief verband tussen ROE en risico: met meer risico wordt gemid
deld genomen een hogere ROE bereikt. Maar dit risico is niet ‘gratis’. Beleggers
eisen een dienovereenkomstige hogere beloning zodra zij meer risico lopen.
Dit betekent dat gewerkt moet worden met een voor risico gecorrigeerde (dus
verlaagde) ROE. Gebeurt dit niet, dan is het een uitnodiging aan management
om het risico op te schroeven omdat zij hierdoor extra wordt beloond. De
voor risico gecorrigeerde ROE moet dus centraal staan, biet in paragraaf 2.5.1.
besproken voorbeeld van Barings is hiervoor een mooie illustratie; als een orga
nisatie wordt aangestuurd zonder de verschillen in risico tussen activiteiten
adequaat in beschouwing te nemen, worden de riskante activiteiten kunstmatig
bevoordeeld.
Managers hebben zich echter verre van ongevoelig getoond voor het verloop
van de beurskoers. Sturen op de beurskoers, en hier strategische beslissingen
aan koppelen, is niet ongebruikelijk. Hier kan enige logica in zitten, omdat de
beurskoers waardevolle informatie kan bevatten. In de praktijk gaat dit echter
veel verder, en gaat management onder druk van consultants en analisten vaak
over tot drastische acties, bijvoorbeeld overnames om groei te verwezenlijken.
Zo kan een lage beurskoers worden gezien als een teken dat de markt ver
wacht dat de onderneming een achterblijvende (winstgevende) groei zal ken
nen. Immers, hoe beter de groeivooruitzichten, hoe hoger de aandelenkoers.
Ondernemingen worden in die omstandigheden opgejaagd om ‘op zoek te
gaan’ naar groei. Meestal zijn dit overnames, organische groei vereist immers
tijd. Er is weinig fantasie voor nodig om in te zien dat dit grote risico’s heeft.
Gezochte groei is immers meestal niet de beste! Zo laten ondernemingen zich
‘gek maken’ door de financiële markten.
Paradoxaal genoeg leidt een te hoge beurskoers vaak tot hetzelfde recept. De
consultants of analisten komen dan de onderneming bezoeken met de opmer
king dat de ondernemingsplannen tekortschieten, dat slechts een deel, zeg
70%, van de beurskoers kan worden verklaard uit wat de onderneming op
stapel heeft staan. Hun advies is dan voorspelbaar: “de markt verwacht veel
meer van U, U moet op zoek naar groei.” Juist dit zelfde advies, maar dan voor
het omgekeerde probleem, moet alarmbellen doen rinkelen. De consultants
gebruiken de hoge beurskoers letterlijk om juist succesvolle bedrijven ‘over
de kling te jagen’. Een kloof tussen marktverwachtingen (gereflecteerd in de
aandelenkoers) en het werkelijke perspectief van de onderneming heeft dus
grote consequenties.
Box 4.2 analyseert aan de hand van een op Ahold geïnspireerde casus een ver
gelijkbare situatie. Ahold was een bedrijf met een buitengewoon hoge koers-
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winstverhouding eind jaren negentig. Consultants en het management van
Ahold zelf speelden hier op in, en het sturen hierop werd een van de redenen
voor de grote problemen die toen bij dat bedrijf ontstonden.

Box 4 .2 G ro e istrate g ie en k o ersw in stv e rh o u d in g

Ga uit van een onderneming (vooralsnog met de naam STAR) die 100% met eigen
vermogen is gefinancierd.
Z o n d e r g r o e i: Stel de winst (kasstroom) van STAR is jaarlijks 50 euro, zonder
groei. De disconteringsvoet is 10%. De waarde van STAR zonder groei (neem aan
dat de kasstroom van 50 euro tot in het oneindige jaarlijks wordt ontvangen) is
dan gelijk aan 50/0,1 = 500 euro. Let op! Deze verkorte formule geldt alleen voor
het disconteren van gelijke bedragen die jaarlijks tot in het oneindige worden
ontvangen. Merk op dat de kasstroom 50 euro per jaar is, naar nu te halen tegen
de disconteringsvoet van 10%. De koerswinstverhouding is dus 500/50 = 10.
Met g r o e i: Stel dat de enige verwachte groei voortkomt uit tien geplande overna
mes die elk een waarde van 100 creëren voor STAR. Dit wordt ook wel de Netto
Contante Waarde (NCW) van de overnames genoemd. Dus elke overname levert
100 meer op dan dat die kost (dit is cruciaal, groei zonder dat er een positieve
NCW wordt gerealiseerd is waarde vernietigen!). Aangezien de markt weel dal
deze overnames in het verschiet liggen is de marktwaarde van STAR geen 500
euro maar 500 plus ruwweg 10 x 100, is 1500 euro. De koerswinstverhouding is
dan dus 1500/50 = 30. Merk op dat de huidige winst of kasstroom de toekomstige
overnames nog niet reflecteert, maar de koers van het aandeel wel. De markt weet
in dit voorbeeld namelijk alles over deze overnames, en weet dus zeker dat deze
overnames eraan komen.
Stel dal elk van deze overnames een kasstroom (‘winst’) per jaar toevoegt van 30
euro. Bij een disconteringsvoet van 0,1 is elk van de overnames van STAR 300
euro waard (namelijk: 30/0,1). Aangezien de winsttoevoeging van 30 mede wordt
veroorzaakt door de unieke skill van STAR en mogelijke synergieën hoeft STAR
maar 200 euro te betalen voor elke overname. Vandaar dat de NCW per overname
100 euro is (300 minus 200).
S te l, d e o v e r n a m e s v in d e n in e en h ele k o r te p e r io d e p l a a t s , z o d a t w e d isc o n te r e n tu sse n

Kies het moment net na vijf gereali
seerde overnames, en neem aan dat alles volgens plan verloopt, er is dus geen
goed noch slecht nieuws te melden. Er zijn vijf overnames geweest, en er moeten
er nog vijf komen. De vijf voltooide overnames zijn gefinancierd door 5 x 200
aan nieuw aandelenkapitaal uil te geven. De waarde van de oude aandelen van
STAR zijn nog steeds 1500 euro bij elkaar (de waarde van de ‘oude’ aandelen,
onveranderd op 1500 omdat er noch goed, noch slecht nieuws is te melden). De
nieuwe aandelen zijn 5 x 200 = 1000 euro waard, dus STAR als geheel is 2500
euro waard. De winst is nu 50 + (5 X 30) (de al gerealiseerde overnames), totaal
200 euro.
De koerswinstverhouding is nu 2500/200 = 12,5. Deze verhouding is dus afge
nomen! Dii komt doordat vijf van de tien overnames hebben plaatsgevonden en
deze al ‘bijdragen’ aan de winst (nog vijf overnames liggen in het verschiet). De
nog te realiseren groei is dus afgenomen. Dit is geen slecht nieuws, alles loopt
immers volgens plan. De oude aandeelhouders zijn er dan ook niet op achteruit
gegaan; hun aandelen zijn nog steeds 1500 waard.

d e m o m e n te n v a n o v e r n a m e s k u n n e n n eg e ren .
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Nadat ook de laatste vijf overnames zijn voltooid geldt dat er nog een keer vijf
maal 200 aan nieuw aandelenkapitaal is bijgekomen, de waarde van STAR is dan
3500. De totale winst is nu 200 plus nogmaals 5 maal 30, is 350 euro. De koerswinstverhouding is dan 3500/350 = 10. Dit is precies wat het moet zijn: de koerswinstverhouding die geldt als er geen groei (meer) is (zie hierboven onder het
kopje ‘Zonder groei’).
Waar het in de praktijk fout loopt, en het bij Ahold in 2000 ook fout liep (zoals
aangegeven, staat STAR hier model voor Ahold), is dat bestuurders gaan sturen
op de koerswinstverhouding. Als na vijf overnames de koerswinstverhouding is
teruggelopen van 30 naar 12,5 en men ziet dit als achteruitgang, omdat men er
om een of andere reden van overtuigd is dat de oude verhouding van 30 moet
worden “behouden’, dan kan dit alleen maar als er weer extra nieuwe groei wordt
gevonden, en wel winstgevende groei (dus groei met positieve NCW!). Een der
gelijke zoektocht naar groei is gevaarlijk. Immers, de ‘makkelijke’ groei (de tien
acquisities) is al gevonden; het vinden van nog meer lucratieve overnames is
lastig. In het geval van Ahold betekende dit dat men ging zoeken buiten wat
men oorspronkelijk verstandig vond. Er werden acquisities gezocht in Spanje en
Argentinië, landen die men in een eerder stadium als minder aantrekkelijk had
gekarakteriseerd. Ook ging men zoeken buiten de eigen c o re b u s in e s s , meestal
ook niet verstandig. De uiteindelijke overname van U.S. Foodservice, een nietsupermarkt, en later het blok aan het been voor Ahold, kwam hier uit voort.
Om de markt te overtuigen van voldoende verdere lucratieve groei (om al doende
de koerswinstverhouding op 30 te houden) moest dit betekenen dat Ahold de
markt voorhield dat naast de nog te verrichten vijf overnames met een NCW van
100 nog eens een extra nieuwe groei zou worden gevonden die de koerswinst
verhouding op 30 zou houden. Er moet dan gelden (na de eerste vijf overnames),
30 = koers (KVwinst (W) = 7 / 2 0 0 . Dus K = 6000. De koers na vijf overnames was
2500, dus daar moest maar liefst een extra 3500 euro in NCW bij komen, dus
voor dat bedrag moest nieuwe groei worden gevonden!
Dit soort fixatie op koerswinstverhoudingen kan niet anders dan op een gegeven
moment vastlopen. Steeds meer groei moet worden gevonden, en ook nog eens
in een versneld tempo (zie de 3500 aan NCW die moet worden gevonden om de
koerswinstverhouding op 30 te houden nadat de eerste vijf overnames met een
totale NCW van (‘slechts’) 500 euro hadden plaatsgevonden). In het geval van
Ahold liep dit vast op ondermeer U.S. Foodservice en de tegenvallende resultaten
in Spanje en Argentinië.

Kern van het probleem is dat de aandelenkoers (of koerswinstverhouding)
input van het beleid is geworden. Ondernemingen laten zich dan opjagen en
uit evenwicht brengen. Dit gebeurt vaak sluipenderwijs. In de voorbeelden
hierboven is het proces overduidelijk. In veel gevallen zal sprake zijn van een
veel meer impliciete beïnvloeding, bijvoorbeeld via het aanwakkeren van de
angst om achter te blijven.

80

DE ONTWORTELDE ONDERNEMING

4.3 Overwegingen bij de keuze van financieringsvormen door onder
nemingen
De fixatie op financiële markten beantwoordt niet de vraag hoe ondernemingen
zich zouden moeten financieren. In hoofdstuk 2 is gebleken dat financiering
uit de financiële markt relatief bescheiden is, zowel voor eigen vermogen (aan
delen) als vreemd vermogen (obligaties). Interne financiering en vervolgens
bancaire financiering zijn de belangrijkste financieringsbronnen van onderne
mingen.
Maar welke handvatten zijn er voor het gewenste financieringsgedrag van
ondernemingen? Wat voor type financiering is in het belang van de onder
neming? Welke afwegingen moet een onderneming maken bij de keuze tus
sen financieringsvormen? Aangezien het verkrijgen van financiering hand in
hand gaat met een bepaalde overdracht van invloed en zeggenschap aan finan
ciers, is het belangrijk om de financieringskeuzes van ondernemingen nader te
bestuderen. Ze hebben direct invloed op de speelruimte van het management.
Het financieringsvraagstuk van ondernemingen is verre van uitgekristalliseerd.
Naast de specifieke keuze van een bepaald vermogenstype bevat dit vraagstuk
nog een groot aantal andere vragen. Moet een onderneming bijvoorbeeld wel of
niet kiezen voor een beursnotering? En moet zij winst uitkeren als dividend, of
deze juist gebruiken voor interne financiering? Deze vragen raken allemaal aan
de problematiek van speelruimte en mandaat van het management. Er is haast
geen eenduidig antwoord te geven.
Er zijn een aantal evidente vuistregels voor de vraag met hoeveel eigen en
vreemd vermogen een onderneming zich moet financieren. De belangrijkste is
wel datje niet zó veel vreemd vermogen moet lenen d atje door een tegenval
ler in de financiële problemen komt en de schuld niet meer kunt terugbetalen.
Maar moet je wel vreemd vermogen nemen, of alleen eigen vermogen? En van
wie kun je het beste vreemd vermogen aantrekken? Dit lijken allemaal vragen
voor financieel specialisten, maar toch zijn het vragen die juist ook bij ande
ren moeten leven. Dit heeft te maken met de invloed en zeggenschap waar we
het al over hadden. In het Angelsaksische taalgebied wordt dit wel aangeduid
met ‘control’. Dus: financiering is tweerichtingsverkeer, geldmiddelen gaan de
ene kant op, invloed en zeggenschap de andere. En de wijze van financiering
onderscheidt zich in het type invloed en zeggenschap dat naar de financier
gaat. Financiering raakt daarmee de speelruimte van ondernemingen op allerlei
manieren. Dit betekent niet dat meer speelruimte altijd beter is. Zoals de Ame
rikaanse econoom Michael Jensen al aangaf, kan teveel speelruimte voor het
management uitnodigen tot verspilling (Jensen, 1986).
Daarom is het voor het bestuur van een onderneming van groot belang dat
zij haar financieringskeuzes begrijpt. Een bestuurder die dit delegeert aan een
financieel specialist, om het geld zo goedkoop mogelijk aan te trekken, vergeet
het belangrijkste: de financieringswijze heeft invloed op de zeggenschap en
invloed die naar de financiers gaat, en daarmee invloed op de zeggenschap en
invloed die ‘overblijft’ voor het management. Vanuit dit machtsdenken in rela
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tie tot het managementmandaat is financiering dus van groot belang. Hoe aan
te kijken tegen verschillende financieringsmogelijkheden vanuit het perspectief
van invloed en zeggenschap?
4.3.1 Rol van extern eigen vermogen versus vreemd vermogen
Een goed begrip van het basale onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen
is van groot belang. Het hogere risicoprofiel van eigen vermogen creëert grote
verschillen met vreemd vermogen. Aandeelhouders krijgen bij financiële pro
blemen immers pas iets als de verschaffers van vreemd vermogen zijn terugbe
taald. Belangrijker nog, als aandeelhouder is de upside in wezen onbegrensd;
hoe beter de onderneming het doet, hoe meer je krijgt. Voor verschaffers van
vreemd vermogen ligt dit anders. In hun geval is de upside begrensd tot het
couponrendement. Hierdoor richten zij zich meer op de downside. Dit verschil
in oriëntatie komt terug in de populaire notie dat banken (vreemd vermo
gen) altijd op zoek zijn naar zekerheden; banken willen immers het neerwaarts
risico indammen. Dit maakt vreemd vermogen voorspelbaarder dan eigen ver
mogen.
Voor eigen vermogen speelt het wispelturige karakter van de upside. Deze is
afhankelijk van de toekomst, en dus van de groei van de onderneming. Hier
over bestaat per definitie grote onzekerheid. Verwachtingen spelen hierbij een
cruciale rol. Sterker nog, de waarde die aandeelhouders op de beurs bereid zijn
toe te kennen aan een aandeel is nadrukkelijk afhankelijk van het geloof dat
aandeelhouders hebben in het management. Een dergelijke notie van ‘geloof’
kan zwaar ‘momentum-gedreven’ zijn. Je ziet dit terug in de aandelenkoer
sen op de beurs. Kleine tegenvallers kunnen grote gevolgen hebben voor de
beurskoers, omdat ze het vertrouwen (geloof) van beleggers in de onderneming
onderuit kunnen halen. Bij ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn speelt
dit veel minder. In dat geval is er, net als bij bancaire financiering met vreemd
vermogen, vaak een veel grotere concentratie van vermogenstitels bij een paar
grote aandeelhouders. Deze zijn veel directer betrokken bij de onderneming en
hebben daardoor betere informatie. Hierdoor is het gedrag van deze aandeel
houders minder beïnvloedbaar door geruchten, en dus meer voorspelbaar. Dit
type overwegingen en gedachten komt nadrukkelijk terug in hoofdstuk 5, dat
public equity (beursgenoteerd eigen vermogen) vergelijkt met private equity.
Bovenstaande overwegingen bieden enig houvast voor de keuze tussen eigen
en vreemd vermogen op ondernemingsniveau. De verhouding hiertussen
wordt wel de vermogensstructuur genoemd, ofwel de mate van ‘leverage’ - de
relatieve hoeveelheid vreemd vermogen. Zolang gefinancierd kan worden met
nagenoeg risicovrij vreemd vermogen, lijkt hier, ook gezien de mogelijke belas
tingvoordelen, iets voor te zeggen. De kans dat dit vreemd vermogen als een
molensteen om de nek van de onderneming hangt is klein. Het was immers
risicovrij, wat betekent dat er meer dan genoeg eigen vermogen is om tegenval
lers op te vangen. Het is dan dus ook relatief goedkoop en knelt niet. Ook spe
len er in dat geval geen informatieproblemen tussen uitgevende onderneming
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en financier. Als het duidelijk is dat het vreemd vermogen geen risico loopt,
heeft de onderneming geen informatievoordeel ten opzichte van de financier.
Dergelijke informatiefricties kunnen overigens een grote rol spelen in de finan
ciering van ondernemingen, zie de opmerkingen in box 4.3.

Box 4 .3 In fo rm atiefricties en h et ie m o n -p ro b le e m ’

Aan het contrast tussen eigen en vreemd vermogen kan nog iets worden toege
voegd. Het meer onzekere karakter van eigen vermogen maakt het informatiegevoeliger. Als er aandelen worden uitgegeven aan externe financiers kunnen deze
vaak maar heel moeilijk de juiste waarde inschatten. Het management heeft veelal
meer informaüe. Dit is niet makkelijk op te heffen, omdat een geloofwaardige
communicatie van informatie moeilijk is. Het management kan immers geneigd
zijn om een nogal rooskleurig beeld te schetsen, om een zo'n hoog mogelijke prijs
te krijgen voor de aandelen. Dit kan het aantrekken van extern eigen vermogen
zwaar bemoeilijken. Het uitgeven van nieuwe aandelen is door dergelijke infor
matieproblemen dus niet makkelijk. Hoe kan een nieuwe aandeelhouder immers
weten dat die hij de juiste prijs betaalt?
Dit probleem staat in de economische wetenschap bekend als het *lemon-probleem’. De Nobelprijs-winnaar Akerlof schetste in een bijdrage in 1970 (Akerlof,
1970; zie ook Tirole, 2006) het probleem in zijn meest extreme vorm, namelijk
aan de hand van de markt voor tweedehands auto’s. Als de verkoper de kwaliteit
van de te verkopen auto kent en de koper niet, dan kan er mogelijk geen markt
bestaan. Want als de koper een gemiddelde prijs biedt, die geldt voor een auto
die niet goed is en niet slecht, zal de verkoper enthousiast instemmen met die
prijs als de auto slecht is, en niet instemmen met verkoop als de auto goed is.
De koper heeft dan nog steeds teveel betaald! Aangezien hij zich dit van te voren
realiseert is hij niet bereid een gemiddelde prijs te bieden. De uitkomst van dit
kat-en-muisspel is dat er alleen een markt is voor de slechtst mogelijke auto’s:
kopers zijn immers altijd bereid de laagst mogelijke prijs te bieden, en verkopers
zijn bereid dergelijke slechte auto’s te verkopen tegen deze prijs. De empirische
implicatie van deze gedachtegang is dat een aandelenemissie een drukkend effect
op de koers zal hebben, en dit wordt inderdaad waargenomen (Eckbo en Masulis,
1995).
Voor vreemd vermogen kan hetzelfde gelden. Zodra het evident is dat het risico
loopt, speelt ook een ‘lemon-probleem’. Als het geen risico loopt, en iedereen
weet dit, heeft de verstrekker van vreemd vermogen een volstrekt zekere positie
en ervaart hij geen informatieprobleem. Wel is eigen vermogen altijd riskanter en
dus informatiegevoeliger, doordat vreemd vermogen prioriteit heeft ten opzichte
van het eigen vermogen.

Dit sluit ook aan bij de door Michael jensen verwoorde ‘free cash flow-theorie’
(Jensen, 1986). Als er sprake is van een zeer voorspelbare activiteit met hoge
kasstromen, kan het optimaal zijn om af te dwingen dat een deel van deze kas
stromen wordt uitgekeerd om te voorkomen dat ze inefficiënt worden geïnves
teerd. Het verhogen van de leverage, dus extra vreemd vermogen aantrekken,
en vervolgens deze middelen met een eenmalig hoog dividend dan wel terug
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koop van aandelen uitkeren is hiertoe een methode. De hoge leverage zorgt in
de toekomst voor een automatische vermindering van de ‘vrije’ kasstromen,
omdat er rente moet worden betaald.
Vreemd vermogen knelt ongetwijfeld wel in het geval van een onderneming
die actief is in een zeer riskante en onzekere markt. Eigen vermogen heeft dan
ongetwijfeld de voorkeur, en vreemd vermogen kan alleen op zeer beperkte
schaal een rol spelen.
Deze inzichten lijken op gespannen voet te staan met de hoge leverage (vreemd
vermogen) die in zogenaamde leverage buy outs (LBO’s) wordt waargenomen.
Dit betreft vaak verre van risicovrije en voorspelbare situaties, waarbij een onder
neming van de beurs wordt gehaald. Voor het moment is belangrijk om in te
zien dat hier heel andere overwegingen aan ten grondslag kunnen liggen. In een
LBO-situatie kan de hoge leverage een gevoel van urgentie creëren om bijvoor
beeld vaart te zetten achter een reorganisatie. Ook biedt het de verschaffers van
eigen vermogen een buitengewoon hoog rendement op hun zwaar geleveragede
vermogen, en daarmee een grote prikkel om snel verbeteringen door te voeren.
Cruciaal in deze interpretatie is dat de hoge leverage tijdelijk is.

4.4 Belang van mandaat voor het management
4.4.1 Overwegingen
Dat een te veel aan vreemd vermogen belemmerend werkt voor de onderneming
is bijna een ‘no brainer’. Een verschaffer van vreemd vermogen, bank of anders
zins, heeft nu eenmaal weinig upside (niet meer dan de afgesproken couponrente), en wel veel downside; als het tegenzit krijgt hij mogelijk zijn geld niet terug.
In het algemeen heeft een verschaffer van vreemd vermogen dan ook belang bij
weinig risico, en dat betekent meestal een rem op meer ‘enterpreneurial’ strate
gieën. Een teveel aan vreemd vermogen, wat niet vrij is van risico’s, werkt dan
ook belemmerend. Het is dan ook niet voor niets dat ondernemingen de hoeveel
heid vreemd vermogen beperken, tenzij sprake is van zeer stabiele kasstromen of
een overvloed aan onderpand dat als zekerheid kan dienen.
Eigen vermogen dat nadrukkelijk wel deelt in de upside (als het meevalt krij
gen aandeelhouders extra veel) wordt dan ook vaak gezien als meer ondememingsvriendelijk vermogen. Het is risicodragend en kan profiteren van risico’s
die goed uitvallen. Toch kunnen er ook tussen aandeelhouders- en managementproblemen ontstaan die het mandaat en daarmee de speelruimte van het
management ondermijnen. Zo kunnen management en buitenstaanders funda
menteel van mening verschillen over zaken. Aandeelhouders (of de financiële
markt in het algemeen) kunnen op elk moment een andere inschatting maken
dan het management. Juist bij meer ondernemende en innovatieve strategieën
zijn meningsverschillen mogelijk. Een belangrijke reden hiervoor is dat het
voor dergelijke beslissingen moeilijk is om van tevoren consensus te bereiken.
Een onderneming leiden betekent dat er beslissingen moeten worden genomen
in onzekerheid, en zonder dat iedereen dezelfde informatie heeft. Ook is het
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mogelijk dat informatie op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Dit
potentieel gebrek aan overeenstemming kan reden zijn voor aandeelhouders
om het management te vervangen. Maar het kan juist ook betekenen dat het
management enige speelruimte (‘mandaat’) moet krijgen voor een eigen beleid.
Heeft ze geen mandaat, dan is het maar de vraag of een onderneming ooit inno
vatieve en meer op de lange termijn georiënteerde beslissingen kan nemen.
Juist dit soort beslissingen zijn mogelijk onderhevig aan grotere meningsver
schillen en verschillen in ‘visies’. Dit komt zeker gedeeltelijk door het feit dat
dergelijke beslissingen ‘uniek’ zijn, en dat er dus moeilijk op ervaringsgegevens
kan worden afgegaan.
Als er wordt aangestuurd op een continue overeenstemming (‘alignment’) met
aandeelhouders, met ten alle tijden de mogelijkheid voor aandeelhouders om
terstond in te grijpen, dan is het, zeker in het geval van steeds wisselende
aandeelhouders, voor een beursgenoteerde onderneming nagenoeg onmoge
lijk om vast te houden aan een bepaalde innovatieve strategie. Dan wordt het
erg onwaarschijnlijk dat een dergelijke strategie ooit zal worden gekozen.34 De
onderneming zou dan wel eens de voorkeur kunnen geven aan meer voorspel
bare, minder innovatieve en vaak ook meer op de korte termijn georiënteerde
acties. Dit soort acties leidt minder snel tot meningsverschillen en afstemmings
problemen. Maar waardecreatie lijkt hier uiteindelijk niet mee gediend.
Meer innovatieve, en dus meer ondernemende, keuzes vereisen enige speel
ruimte voor het management. Een beleid dat zich uitsluitend oriënteert op
consensus is vaak niet ondernemend of innovatief. Dergelijke voor de hand
liggende keuzes zijn immers niet uniek in de markt, en dus naar alle waar
schijnlijkheid onderhevig aan grote concurrentie, met dito lage toegevoegde
waarde. Dit betekent dat het management van ondernemingen voldoende
speelruimte moet hebben, dus een mandaat, om tot meer ondernemende keu
zes te komen.
Deze nadruk op de noodzaak voor een mandaat is niet hetzelfde als de speel
ruimte die ‘de markt’ weigert te geven aan management zonder reputatie. Zoals
in hoofdstuk 2 is besproken is het volstrekt logisch dat de markt in een derge
lijk geval geen speelruimte geeft. De markt verwacht verspilling, dus waarom
zou ze daar ooit mee instemmen? De markt zal in die gevallen niet geneigd zijn
veel ruimte te geven voor een meer op de lange termijn georiënteerd beleid. De
bereidheid om in te stemmen met een langetermijnbeleid vereist vertrouwen in
het management. Een management dat niet presteert zal dus niet veel ruimte
krijgen voor innovatieve langetermijnstrategieën, zelfs als er overeenstemming
is over de wenselijkheid van de strategieën. Bij weinig vertrouwen is er meestal
een voorkeur voor een meer korte-termijnbeleid dat makkelijker in de gaten te
houden is door de financiers. Dit betekent dat een dergelijk management moet
verdwijnen.
34 Dit betekent dat aandeelhouders dus tegen zichzelf in bescherming moeten worden
genomen. Geen innovatieve strategieën kiezen of steeds weer wijzigen van strategie kan
niet in hun belang zijn.
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De mandaatproblematiek draait ergens anders om. Hier draait het om verschil
len van inzicht. Innovatieve, ondernemende beslissingen kunnen niet per defi
nitie rekenen op consensus, en dat kan geheel los staan van de vraag of er
wel of geen vertrouwen is in het management. Hieraan gerelateerd zijn de in
hoofdstuk 2 genoemde frequente ingrepen van aandeelhouders, die een lange
termijnbeleid onmogelijk maken. Een te grote wispelturigheid onder aandeel
houders kan erg verstorend zijn, en tast het managementmandaat aan. Eerder
hebben we ook gewezen op de mogelijk excessieve transactieoriëntatie waar
dan sprake van kan zijn, en de schadelijke gevolgen hiervan voor de intangible
assets.
4.4.2 Enige enquêteresultaten
Hoe ervaren bestuurders van ondernemingen het mogelijke conflict met finan
ciële markten (en aandeelhouders)? Ervaren zij voldoende speelruimte en
mandaat? En wat zien zij als doelstelling van de onderneming? Hoe gaan ze
met andere belangen om? Om hier enig gevoel voor te krijgen bespreek ik
drie enquêtes die iets zeggen over het belang van speelruimte en mandaat.
Eén enquête (Thakor, 2009) is nauw gerelateerd aan deze studie, en tracht het
in de theoretische literatuur ontwikkelde belang van mandaat te testen (Boot
et al., 2006 en 2008). De twee andere enquêtes zijn van Graham en Harvey
(2001) en Brounen et al. (2004). Zij ondervroegen respectievelijk Amerikaanse
en Europese bestuurders over financierings- en investeringskeuzes van onder
nemingen.
De enquêtes (overigens allemaal gehouden vóór de kredietcrisis) laten zien
dat Nederland duidelijk in het Angelsaksische (VS en Groot-Brittannië) kamp
hoort, met een relatief hoge ondersteuning van waardemaximalisatie voor aan
deelhouders als belangrijke ondememingsdoelstelling. Bestuurders in Neder
land en Groot-Brittannië geven een twee keer zo hoge score aan deze doelstel
ling dan bestuurders uit Duitsland en Frankrijk (Brounen et a l, 2004). Dit
betekent overigens niet dat aandeelhouderswaardemaximalisatie wordt gezien
als de belangrijkste doelstelling van de onderneming. Zelfs onder Amerikaanse
managers scoort de doelstelling ‘ensuring reliable growth and stability for all
stakeholders’ hoger dan aandeelhouderswaardemaximalisatie (Thakor, 2009).35
Dit was zowel het geval voor beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde onder
nemingen. Ook door bestuurders in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en
Frankrijk worden hoge scores gegeven aan continuïteit en ‘sustainable’ groei.
Hoewel de enquêtes niet helemaal vergelijkbaar zijn, blijkt het werknemersbelang in Europa hoger te scoren dan in de VS. Dit neemt niet weg dat een grote
35 De enquête van Thakor (2009) is uitgevoerd onder 2081 Amerikaanse ondernemingen
en had een responspercentage van 15%. Brounen et. al. (2004) hebben een enquête
gedaan onder ongeveer 6000 ondernemingen in Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland
en Frankrijk, met een responspercentage van 5%. De enquête van Graham en Harvey
(2001) werd gestuurd naar 4000 Amerikaanse ondernemingen en had een responsper
centage van 9%.
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meerderheid van bestuurders van Amerikaanse ondernemingen het bewaken
van het werknemersbelang ziet als een cruciale voorwaarde voor het succes
vol opereren van een onderneming. Dit sluit aan op recent onderzoek dat
heeft benadrukt dat de stakeholderoriëntatie en aandeelhouderoriëntatie zeker
niet haaks op elkaar staan. Zie ook de opmerkingen hierover in hoofdstuk 2.
Samen met het waargenomen scherpere vizier op de aandeelhouder in de Euro
pese stakeholdercontext, is het aannemelijk dat de internationale verschillen
in oriëntatie en ondernemingsbeleid kleiner zijn geworden. Dit nuanceert de
gepercipieerde frictie tussen de Angelsaksische doelstelling van aandeelhouderswaardemaximalisatie, en de stakeholderdoelstelling die aan continentaal
Europa wordt toegeschreven.
De enquête van Thakor (2009) onderzoekt expliciet het belang van speelruimte.
Een belangrijk element hiervan is de vraag: wie is het belangrijkst om overeen
stemming mee te hebben? Wiens ‘endorsement’ is cruciaal? Drie partijen sprin
gen eruit: de board of directors (RvC), de belangrijkste aandeelhouders en de
werknemers. Maar er bestaat een groot verschil tussen beursgenoteerde en nietbeursgenoteerde ondernemingen. Voor niet-beursgenoteerde ondernemingen
zijn de aandeelhouders verreweg de belangrijkste partij, terwijl voor beursge
noteerde ondernemingen het belang van aandeelhouders lager scoort dan dat
van werknemers en helemaal in het niet valt bij het belang van overeenstem
ming met de RvC. Dit resultaat is niet zo verrassend als het lijkt. Hoofdstuk 2
wees al op de beperkte invloed van aandeelhouders bij beursgenoteerde onder
nemingen in de Amerikaanse context, en de enquête van Thakor richt zich op
Amerikaanse bestuurders. Aandeelhouders hebben meestal alleen achteraf de
mogelijkheid om in te grijpen, en de board of directors is bijna almachtig, of
kan zich althans voor lange tijd zo gedragen.
Hieraan gerelateerd is de vraag wat het management kan doen om (eerder)
instemming te krijgen voor haar beslissingen. De enquête van Thakor (2009)
laat zien dat het trackrecord samen met reputatie en vertrouwen in het manage
ment de allerbelangrijkste factoren zijn. Financiële beslissingen, zoals een ver
antwoorde financieringsstructuur en het investeren in investor relations, zijn
van belang, maar niet zo belangrijk als het trackrecord en de reputatie van het
management.
In diezelfde enquête worden financieringsbeslissingen gezien als faciliterend en
gericht op het behoud van flexibiliteit. De financieringskeuzes moeten volgens
de respondenten vooral bijdragen aan het kunnen uitvoeren van de strategie.
Dit blijkt ook duidelijk uit de enquête van Graham en Harvey (2001), in de
context van het aantrekken van vreemd vermogen. Ondernemingen beperken
dit om optimale financiële flexibiliteit te behouden. Dit betekent enerzijds dat
zij streven naar een behoudend niveau van rentelasten. Zo voorkomen ze dat
deze lasten moeilijk te dragen zijn bij tegenvallers. Anderzijds spelen ze in op
het behouden van flexibiliteit (debt capacity). Zo kunnen ze in de toekomst
fondsen aantrekken. Dit laatste vergroot de speelruimte van de onderneming.
In het verlengde zien ondernemingen, conform de inzichten in de vorige
hoofdstukken, interne financiering als belangrijk, te meer daar zij het als ‘duur’
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ervaren om extern vermogen aan te trekken (zie ook Brounen et al., 2004).36
De enquêtes bevestigen ook het belang dat managers hechten aan het bewerk
stelligen van enige diversificatie, om hiermee een soort interne kapitaalmarkt
te doen ontstaan.
De belangrijke conclusie uit deze bespreking van enquêteresultaten is dat het
bewerkstelligen en behouden van mandaat en speelruimte inderdaad als cruci
ale elementen worden gezien voor het beleid van een onderneming. Het biedt
ook een waarschuwing tegen allerlei vormen van ‘financial engineering’, zoals
belastinggedreven financieringsgedrag. Proberen om te profiteren van belas
tingvoordelen op vreemd vermogen lijkt voordelig, maar kan grote negatieve
gevolgen hebben voor de financiële flexibiliteit, en daarmee speelruimte van de
onderneming. Het is geruststellend dat ondernemingen dit lijken te onderken
nen.37 Verder blijkt uit de enquêtes dat Amerikaanse en Europese ondernemin
gen qua doelstelling veel minder ver uiteen liggen dan wel eens wordt gedacht.
De enquêteresultaten bieden dan ook redelijk grote overeenkomsten.

4.5 Conclusies
Financiële markten kunnen grote invloed hebben op het beleid van onder
nemingen. Het belangrijkste gevaar is dat de aandelenkoers als input wordt
gezien voor het beleid, in plaats van als uitkomst. Wij hebben laten zien dat
sturen op de aandelenkoers tot (te) veel transacties zal leiden. Dit leidt ertoe dat
het ondernemingsbeleid te zeer wordt gekoppeld aan de wispelturigheid van
de financiële markten, en dit gaat ten koste van waardecreatie. Deze inzichten
zijn complementair aan het corporate finance-perspectief dat in hoofdstuk 2
centraal stond. In zekere zin biedt dit hoofdstuk dan ook een verdieping van
de financieringsproblematiek.
Financieringskeuzes hebben invloed op de speelruimte van de onderneming.
Financiering is enerzijds een transfer van financiële middelen (van financier
naar onderneming), maar anderzijds een transfer van invloed en zeggenschap
in de tegenovergestelde richting. De financier krijgt invloed en zeggenschap in
ruil voor het ter beschikking stellen (en hopelijk weer een keer terug krijgen!)
van financiële middelen. Dit geeft al meteen aan dat financiering te maken heeft
met de speelruimte die het management ervaart.
Dit raakt het mandaat van het management. Dat minder speelruimte voor het
management disciplinerend kan werken (‘er is minder ruimte voor verspilling’)
36 De verwatering van de winst per aandeel wordt gezien als het belangrijkste nadeel van
het aantrekken van nieuw aandelenkapitaal. Hoewel geheel ‘ingeburgerd’ als argument in
de praktijk, blijft het vanuit de flnancieringstheorie een twijfelachtig argument. Immers,
als een onderneming aandelen uitgeeft tegen een juiste koers, hoe kan het dan zo zijn
dat de bestaande aandeelhouders er op achteruitgaan? Brealey et al. (2009) spreken dan
ook over een ‘fallacy’.
37 Graham en Harvey (2001) rapporteren dat managers het belastingvoordeel op vreemd
vermogen als beperkt zien, en slechts indirect hun financieringsgedrag hierdoor laten
beïnvloeden.
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was tot voor kort de dominante invalshoek van corporate finance. Inmiddels, zie
ook de analyses in de eerdere hoofdstukken, weten we dat dat niet het hele ant
woord is. Ondernemerschap vereist speelruimte, en dus mandaat. Dit is verder
onderzocht in dit hoofdstuk, aan de hand van een aantal empirische studies onder
managers, met gedetailleerde enquêteresultaten. De belangrijkste conclusie uit de
enquetes is dat het financieringsbeleid van ondernemingen bovenal faciliterend
moet zijn en flexibiliteit moet verschaffen, of deze moet (helpen) behouden.
Ook komt uit de enquêtes naar voren dat de verschillen in ondememingsdoelstelling tussen Amerikaanse en Europese ondernemingen veel kleiner zijn
dan vaak wordt gedacht. Amerikaanse managers achten de ‘stakeholderachtige’
doelstelling ‘ensuring reliable growth and stability for all stakeholders’ belangrijker dan de maximalisatie van aandeelhouderswaarde. Een verklaring hier
voor is dat de op stabiliteit en groei gerichte doelstelling wordt gezien als een
noodzakelijke voorwaarde om te komen tot aandeelhouderswaarde. Daarnaast
blijkt ook dat Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen aandeelhouders
redelijk op afstand kunnen houden. De board of directors heeft veel macht.
Aandeelhouders kunnen meestal pas achteraf ingrijpen.

FINANCIERS ALS MOLENSTEEN: HET BELANG VAN SPEELRUIMTE EN MANDAAT

89

Appendix: enige overwegingen bij de keuze van bancaire financiering dan
wel financiering uit de financiële markt
In deze bijlage vergelijk ik directe financiering met vreemd vermogen uit de
financiële markt met de meer indirecte financiering via bancaire leningen. Om
de consequenties van mogelijke verschuiving hiertussen beter te begrijpen is
het wenselijk om eerst de voor- en nadelen van bancaire financiering en finan
ciering uit de financiële markt nader te bekijken. Een belangrijk aandachtspunt
hierbij is dat beide vormen elkaar complementeren.
Het is allereerst belangrijk om op te merken dat de relevantie van de (vermeen
de) voor- en nadelen van bancaire financiering en financiering uit de financiële
markt haar oorsprong vindt in het bestaan van marktimperfecties. In perfecte,
dat wil zeggen frictieloze, markten is geen plaats voor een dergelijk onder
scheid. Economen verwijzen dan naar de Walrasiaanse veilingmeester die met
die perfecte omstandigheden per definitie een ‘Pareto-optimale allocatie van
middelen’ in de economie kan bewerkstelligen. Dit klinkt heel mooi, maar wat
betekent het? Pareto-optimaal betekent dat het kapitaal dat beschikbaar wordt
gesteld op de markt via het prijsmechanisme terechtkomt bij de beste, meest
waarde creërende mogelijkheden. De markt werkt dan dus heel goed, en er is
niemand die de marktuitkomst kan verbeteren, althans niet op een manier dat
niemand erop achteruitgaat. In een dergelijke perfecte wereld is ook geen plaats
voor belangentegenstellingen of andere besturings- en toezichtproblemen op
ondernemingsniveau. Een onderneming is per definitie waarde-maximaliserend, en zowel de onderneming als de markt kunnen conform de Neoklassieke
analyse geanalyseerd worden als een ‘black box’. Dit ‘black box’-perspectief op
de onderneming is ook besproken in hoofdstuk 2. Hier gaan we nader in op de
consequenties van het wel aanwezig zijn van fricties.
In dit boek staat de aanwezigheid van imperfecties —vooral op ondernemings
niveau — centraal. Deze imperfecties betreffen mogelijke belangentegenstel
lingen en de aanwezigheid van ongelijke (‘asymmetrische’) informatie, tussen
onderneming en financiers. Dit laatste zorgt ervoor dat er mogelijk een bestu
rings- en toezichtsprobleem ontstaat tussen onderneming en financiers. Zowel
de kwaliteit van de onderneming als haar beslissingen zijn niet (altijd) obser
veerbaar, en het optimale ondernemingsbeleid kan veelal niet (of niet volledig)
contractueel worden vastgelegd. Vanwege deze onzekerheid over de toekomst
is het niet mogelijk dat de onderneming (management) en financier vooraf
volledige contractuele afspraken maken over welke keuzes het management
in al die mogelijke situaties zal maken. Dit is natuurlijk in een notendop de
reden waarom je als financier invloed en zeggenschap wilt hebben. Er doen
zich natuurlijk situaties voor die van tevoren niet te voorzien zijn, en juist in
die situaties wil je invloed kunnen uitoefenen op de besluiten van het manage
ment. Dit vormt de achtergrond van de financiële intermediatieliteratuur. Deze
probeert de comparatieve voordelen van indirecte financiering via banken en
directe financiering via financiële markten bloot te leggen, aan de hand van het
type invloed en zeggenschap dat wordt verworven. Banken en financiële mark
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ten hebben een verschillende rol in het omgaan met informatieproblemen tus
sen onderneming en financiers. Beide financieringsbronnen hebben daardoor
comparatieve voordelen in het financieren van bepaalde soorten ondernemin
gen en/of activiteiten in bepaalde omstandigheden. In deze appendix bespreek
ik achtereenvolgens de verschillende inzichten.
Als financiële intermediairs hebben banken een dubbele rol bij het verstrek
ken van kredieten aan ondernemingen: zij doen een kredietbeoordeling vooraf
(‘screening’), dus voordat de lening is verstrekt, en houden toezicht achteraf
(‘monitoring’), dus nadat de lening is verstrekt, maar tijdens de looptijd van de
lening. Banken kunnen in deze activiteiten een comparatief voordeel hebben
ten opzichte van de veelal gefragmenteerde individuele financiers in de financi
ële markt, die onderhevig zijn aan coördinatie- en ‘free rider’-problemen.38 Het
concept ‘free rider’ slaat op de neiging van elke individuele (kleine) financier
om anderen ‘de kastanjes uit het vuur te laten halen’; dus: “waarom zou ik als
een van de vele obligatiehouders de onderneming in de gaten houden als een
van de vele anderen dit net zo goed kan en het mij verlost van de benodigde
inspanning (waar overigens iedereen van mee zou profiteren, zonder mij te
belonen voor de inspanningen)?”. Als iedereen zo denkt, dan doet niemand
het, en dat is precies het probleem waar het begrip ‘free rider’ op slaat. In zekere
zin is dit ook een van de mogelijke redenen van de kredietcrisis: allerlei vermogenstitels zijn verkocht in de financiële markt, en schijnbaar ging iedereen
ervan uit dat iemand anders aan het opletten was.
Het door banken laten verstrekken van leningen kan —mits de bank een aan
zienlijk belang behoudt bij de lening — het Jree rider-probleem voorkomen.
Naast dit voordeel, zijn er nog een aantal andere voordelen bij het laten lopen
van de financiering via een bank. Bij de interacties met ondernemingen krijgen
banken vaak exclusieve en ondememingsspecifieke informatie over de inves
teringsmogelijkheden en vooruitzichten van die ondernemingen. Onderne
mingen zijn in het algemeen eerder bereid ondememingsspecifieke informatie
bloot te geven aan een bank dan aan financiers in de financiële markt, vooral
wanneer er sprake is van strategische en concurrentiegevoelige informatie
(Bhattacharya en Chiesa, 1995; Yosha, 1995; Hauswald en Marquez, 2006).
Dit wijst ook op voordelen van de relatie die bank en onderneming kunnen
aangaan. Een dergelijke relatieoriëntatie kan de uitwisseling van informatie ver
gemakkelijken.
De voor- en nadelen van relatiegeoriënteerd bankieren
Een belangrijk gevolg van de informatierol van banken is de vorming van
langdurige relaties tussen bank en onderneming. Juist in het geval van meer
langdurige relaties is het voor banken aantrekkelijk om informatie te produce38 In belangrijke artikelen in het economische toptijdschrift, T h e R e v iew o f E c o n o m ie S tu d ie s ,
hebben Diamond (1984) en Ramakrishnan en Thakor (1984) deze rol van banken the
oretisch ontwikkeld.
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ren; zij kunnen de informatie dan namelijk hergebruiken, hetgeen kan leiden
tot aanvullende kostenbesparingen. Ook kunnen ‘meenperiodenrelaties’ meer
bereidheid creëren bij een bank om aanloopverliezen te nemen als deze later
gecompenseerd kunnen worden. Banken kunnen bijvoorbeeld ondernemingen
in de beginfase van de relatie subsidiëren met gunstige leenvoorwaarden, mits
deze subsidies later kunnen worden terugverdiend. Een dergelijke ‘intertemporele’ dimensie kan het voor banken mogelijk maken om ondernemingen te
financieren die in hoge mate onderhevig zijn aan informatieproblemen, en die
vanuit een puur korte-termijnperspectief mogelijk geen aantrekkelijke klan
ten zijn.39 Te denken valt vooral aan ondernemingen die door tegenvallende
marktomstandigheden in een financieel krappe positie zijn geraakt, maar die
op termijn wel degelijk perspectief hebben. Voor nieuwe startende onderne
mingen met een hoog risicoprofiel en een nog te bewijzen toekomstperspec
tief is veelal risicodragend vermogen (bijvoorbeeld Venture Capital’) een meer
geschikte financieringswijze. De reden hiervoor is dat er voor vreemd vermo
gen te weinig zekerheden zijn.
Ook is de relatie tussen banken en ondernemingen in het algemeen minder
rigide dan die in de financiële markt, omdat over de contractvoorwaarden van
bankleningen ge makkelijker opnieuw onderhandeld kan worden.40 Deze flexi
biliteit maakt het voor banken mogelijk om enerzijds meer invloed te hebben
op de debiteur en anderzijds beter in te kunnen spelen op gewijzigde omstan
digheden. De vertrouwensrelatie tussen bank en onderneming kan de uitwis
seling van ‘zachte’ informatie vergemakkelijken. Hierdoor worden impliciete
lange termijnafspraken (impliciete contracten) mogelijk.41
Een ander contractueel voordeel dat voortvloeit uit de heronderhandelbaarheid van contractvoorwaarden is dat deze voorwaarden (‘covenants’) effec
tiever expliciet gebruikt kunnen worden in bankleningen (Berlin en Mester,
1992). Bancaire financiering maakt het banken mogelijk om meer stringente
bepalingen op te leggen aan ondernemingen. Deze bepalingen werken extra
disciplinerend, maar kunnen heronderhandeld worden zodra dat in het weder
zijds belang is van bank en onderneming. In het verlengde hiervan ligt ook de
mogelijkheid om juist bij bancaire financiering zekerheden te vragen. Hier
bij moet er toezicht zijn op het beheer (en het niet verdwijnen...) van deze
zekerheden. Contractuele voorwaarden (covenants) en zekerheden kunnen
financiering mogelijk maken in omstandigheden waarin anders geen middelen
39 Voor een analyse hiervan zie Petersen en Rajan (1995), Allen en Gale (1997) en Tirole
(2006).
40 Zo kunnen ondernemingen die obligaties hebben uitgegeven conservatieve investerin
gen die op korte termijn een veilig rendement laten zien prefereren boven risicovollere
investeringen die op lange termijn beter zijn voor de onderneming. Dit omdat obligatie
leningen in geval van insolventie moeilijker heronderhandelbaar zijn (Dewatripont en
Maskin, 1995).
41 Zie Boot et al. (1993) en Schmeits (2001). Het werk van Stein (2002) en Berger et al.
(2005) benadrukt het belang van ‘zachte’ informatie in het bancaire kredietproces. Dit
moet geplaatst worden naast het meer mechanische gebruik van informatie bij analisten
en beleggers in de financiële markt.
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hadden kunnen worden verkregen. Een bank heeft hierbij een voordeel ten
opzichte van financiële markten: enerzijds vanwege de nabijheid van partijen
en anderzijds vanwege de relatieve concentratie van vermogensverstrekking
die bancaire financiering karakteriseert. Dit laatste geeft de bank een duide
lijke prikkel om een onderneming daadwerkelijk actief in de gaten te houden.
De effectiviteit van banken in het heronderhandelen van contractvoorwaarden
wordt ook beïnvloed door de prioriteit die banken hebben ten opzichte van
andere crediteuren. Een bank heeft meestal een prioriteitsclaim, en dit geeft
haar een sterkere positie in deze onderhandelingen.42
Er zijn echter ten minste twee nadelen verbonden aan (exclusieve) relaties tus
sen banken en ondernemingen. In de eerste plaats kan het geconcentreerde
karakter van bancaire financiering (en de hieruit voortvloeiende heronderhandelbaarheid van bankleningen) banken in een moeilijke positie brengen
als hard ingrijpen nodig is. De kernvraag is of de bank op een geloofwaar
dige manier kan ingrijpen als er zich financiële moeilijkheden voordoen bij de
onderneming. Zo kan de bank huiverig zijn om de kredietkraan dicht te draai
en, omdat dit kan leiden tot een onafwendbaar faillissement. Dit omdat het
dichtdraaien van de kredietkraan een soort ‘trigger’-mechanisme is waardoor
iedereen zijn handen aftrekt van de onderneming. Ook is het denkbaar dat de
bank baat heeft bij het verschaffen van aanvullende financiering, bijvoorbeeld
omdat het verstrekken van een extra lening de kans op terugbetaling van een
eerder verstrekte lening vergroot. Dit wordt ook wel aangeduid als het ‘soft
budget constraint’-probleem (Dewatripont en Maskin, 1995). Hoewel achteraf
mogelijk optimaal, kan dit vooraf leiden tot ongewenst gedrag van onderne
mingen omdat zij zich, hierop anticiperend, mogelijk minder zullen inspannen
om financiële problemen te voorkomen.43
Een tweede nadeel is dat de uitwisseling van informatie tussen onderneming en
bank kan resulteren in een informatiemonopolie voor de bank (Sharpe, 1990).
Dit maakt het voor de bank mogelijk om de onderneming te exploiteren door
het opleggen van ongunstige leningvoorwaarden (Rajan, 1992). In de econo
mische literatuur staat dit bekend als een ‘hold-up-probleem’: een partij (de
bank in dit geval) heeft de ander in zijn macht, althans achteraf, en kan op
die manier voordelen naar zich toetrekken. Hoewel dit op het eerste gezicht
een voordeel lijkt voor de bank is het toch een nadeel, omdat ondernemin
42 Zie Gertner et al. (1994), Diamond (1993), Berglöf en Von Thadden (1994), en Gorton
en Kahn (2000).
43 Dit probleem is groter naarmate de claim van de bank een lagere prioriteit heeft (Boot,
2000). Een bank met hogere prioriteit kan zich harder opstellen, en dit kan in het belang
zijn van iedereen (onderneming én andere crediteuren). De extra onderhandelingskracht
die banken in geval van prioriteit hebben kan als volgt worden toegelicht. Stel dat de
bank onder dreiging met kredietopzegging probeert om de debiteur te dwingen tot een
andere strategie. Als de bank geen prioriteit heeft zal de debiteur dit dreigement niet echt
geloofwaardig vinden, omdat de bank veel te verliezen heeft als de onderneming door
het opzeggen van het krediet ten onder gaat (de ‘junior claim’ van de bank is dan slechts
ten dele gedekt). Als de bank prioriteit heeft is de positie van de bank veel zekerder,
waardoor haar dreigement aan geloofwaardigheid wint.
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gen hierop anticiperen en bancaire financiering minder aantrekkelijk zullen
vinden. Ondernemingen kiezen ook wel voor meerdere bankrelaties om het
hold-up-probleem tegen te gaan. Dit lijkt een verstandige strategie, maar het
kan tegelijkertijd de bereidheid van elke individuele bank om te investeren in
de relatie ondermijnen. Het informatiemonopolie wordt dan wel voorkomen,
en daarmee het hold-up-probleem, maar tegelijkertijd is er door de afgenomen
relatie-oriëntatie minder informatie beschikbaar, dus kunnen de financieringsfricties groter zijn. De economen Carletti et al. (2007) en Ongena en Smith
(2000) hebben hier op gewezen. Zij hebben ook empirisch aangetoond dat
dit verschijnsel zich kan voordoen. Het hold-up-probleem kan dus leiden tot
welvaartsverliezen omdat ondernemingen die hierop anticiperen door af te zien
van bancaire financiering minder goede investeringen kunnen doen, of zich
minder zullen inspannen om goede investeringsmogelijkheden te creëren.
Banken enfinanciële markten zijn ook complementair

De voorgaande paragrafen leggen nogal sterk de nadruk op bancaire financie
ring en financiering uit de financiële markt als substituten. Toch zijn er —zoals
ook al eerder benadrukt —argumenten om deze financieringsbronnen als com
plementair te zien. Bancaire financiering kan bijvoorbeeld een rol spelen als
een vorm van certificering, die financiering uit de financiële markt mogelijk
maakt.44 In het moderne bankieren spelen banken steeds nadrukkelijker een
certificerende rol, meestal echter zonder zelf financiering te verstrekken. Ban
ken verstrekken bijvoorbeeld back-upfaciliteiten en liquiditeitsgaranties voor
ondernemingen die ‘commercial paper’ in de markt willen plaatsen. Ook door
securitisatie verminderen banken hun rol in het verschaffen van financiering,
maar wederom behouden zij vaak een niet onaanzienlijk deel van het risico. Dit
laatste is overigens in de recente kredietcrisis onvoldoende gebeurd, hetgeen
heeft bijgedragen aan de vertrouwenscrisis. Maar hoe dan ook, de toegenomen
interacties tussen bank en financiële markt betekenen dat het te simplistisch
is om banken en financiële markten louter als alternatieven naast elkaar te
plaatsen.
Er zijn ontwikkelingen die het comparatieve voordeel van banken bij de finan
ciering van ondernemingen aantasten. Ten eerste zou de toegenomen concur
rentie het moeilijker kunnen maken voor banken om zich te profileren als
relatiegeoriënteerde financiers. Ondernemingen kunnen vaker geneigd zijn om
van financier te veranderen, en hierdoor kunnen banken minder geneigd zijn
om te investeren in relaties met ondernemingen. Als een ‘selfulfilling prophecy’
vermindert dan het belang van relatiegeoriënteerd bankieren.
Ten tweede maakt de toegenomen transparantie en beschikbaarheid van infor
matie het voor banken moeilijker om te profiteren van hun informatiemonopo
lie. Ook dit kan de bereidheid tot het investeren in een relatie-oriëntatie aan-

44 Zie bijvoorbeeld Diamond (1991), Hoshi et al. (1991) en Gande et al. (2005).
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tasten. Hoewel het maar de vraag is of dit een optimale reactie is van banken45,
is de toegenomen transparantie en beschikbaarheid van informatie wel een
directe inbreuk op de concurrentiepositie van bancaire financiering. Bancaire
financiering ontleent haar bestaansrecht immers aan informatiefricties tussen
onderneming en markt. Zodra deze fricties minder worden, kunnen banken
minder waarde toevoegen.46 Dit geldt vooral ook voor hergebruik van informa
tie, en dus voor de waarde van het aanknopen van relaties. Zodra informatie
sneller publiekelijk beschikbaar komt, ontlenen banken minder waarde aan het
hergebruik van informatie, met een dienovereenkomstig negatief effect op de
bereidheid om informatie te produceren.47
De paradoxale situatie die zich voor kan doen, is dat er door de grotere trans
parantie en toegankelijkheid van informatie minder informatie wordt gepro
duceerd en minder wordt geïnvesteerd in relaties. Hierdoor nemen informa
tiefricties juist toe, en wordt de financiering van bedrijven bemoeilijkt. Dit
is een variant op de paradox die de economen Grossman en Stiglitz (1980)
omschrijven: als informatie te makkelijk voor iedereen toegankelijk is, dan zal
niemand meer moeite doen dergelijke informatie te produceren. Het is verre
van denkbeeldig dat we in een dergelijke situatie zitten, met de moderne infor
matietechnologie en snellere verspreiding van informatie. Vooral middelgrote
en kleinere ondernemingen klagen in toenemende mate over de afnemende
relatie-oriëntatie van banken. Het netto-effect kan zijn dat er minder informatie
over deze ondernemingen voorhanden is, en dat er dus grotere fricties bestaan
bij hun financiering.
De algemene conclusie is dat financiële markten aan belang winnen. Hierbij
moet worden aangetekend dat de lange termijneffecten van de kredietcrisis
(2007-2009) niet zijn in te schatten. De grotere concurrentie in de financiële
sector, die in ieder geval ten dele door de kredietcrisis is gemitigeerd, is zeker
niet alleen nadelig. Een gebrek aan concurrentie tussen banken leidt tot aller45 Boot en Thakor (2001) laten zien dat dit een averechtse strategie is van banken. Juist
in een concurrerende omgeving zou een relatie-oriëntatie aan belang kunnen winnen
om pure prijsconcurrentie te ontlopen. Empirisch onderzoek van Degryse en Ongena
(2007) bevestigt dit.
46 Een belangrijk vraagstuk is hoe wordt omgegaan met de steeds grotere omvang van
publiekelijk beschikbare informatie. In de traditionele financieringstheorie wordt ervan
uitgegaan dat publiekelijk beschikbare informatie ‘automatisch’ wordt verwerkt en in
marktprijzen tot uitdrukking komt. Het recentere onderzoek laat dit automatisme los
en onderkent dat dergelijke informatie verwerkt en geïnterpreteerd moet worden. In dit
proces zouden banken als ‘processors’ van informatie een belangrijke rol kunnen gaan
spelen (Boot en Thakor, 2001).
47 Het zal ook moeilijker voor banken zijn om ondernemingen met gunstige leningvoorwaarden te subsidiëren. Immers, met meer concurrentie en transparantie is het lastiger
om subsidies later terug te verdienen. Partijen die eigen vermogen verstrekken kunnen
dit in principe wel. Eigen vermogen deelt namelijk in de opbrengsten die verbonden zijn
aan goede uitkomsten (dit in tegenstelling tot vreemd vermogen; bij deze financieringsvorm is de vergoeding begrensd). Dit kan betekenen dat financiers die zich oriënteren
op de verschaffing van eigen vermogen, bijvoorbeeld private equity firma’s, aan belang
zullen gaan winnen.
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lei inefficiënties. Rajan en Zingales (2001) hebben een ander mogelijk nade
lig effect van een te sterke positie van banken naar voren gebracht. Zij laten
zien dat banken zich voornamelijk richten op ‘incumbents’, en deze bestaande
ondernemingen bevoordelen ten opzichte van potentiële nieuwe toetreders.
Dit kan helpen te verklaren waarom traditioneel bankgeoriënteerde systemen
minder open staan voor vernieuwing. Sapienza (2002) komt met gerelateerd
empirisch materiaal. Zij laat zien dat fusies tussen banken nadelig zijn voor
kleinere corporate debiteuren. Deidda and Fattouh (2008) nuanceren het beeld
enigszins. Zij laten zien dat zowel de mate waarin de bancaire sector is ontwik
keld als de mate waarin de financiële markten zijn ontwikkeld de economische
groei positief beïnvloeden.

5

Wel of geen beursnotering?
Activistische aandeelhouders en
de keuze tussen private equity of
public equity
5.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de invloed en zeggenschap van aandeelhouders en hun
invloed in het geheel van de machtsverhoudingen in ondernemingsland.48 Wie
heeft het te vertellen, en welke rol spelen private equity-partijen, hedgefondsen
en activistische aandeelhouders? En wat betekent dit voor beursgenoteerde,
dan wel private niet-beursgenoteerde ondernemingen? De vennootschap staat
centraal en niet zozeer - wat juristen zo mooi noemen - de aan haar (lees: de
onderneming) verbonden onderneming. Het gaat in dit hoofdstuk dus om de
verhouding tussen management (Raad van Bestuur), commissarissen en aan
deelhouders. De interne problematiek van de onderneming, met bijvoorbeeld
de plaats van werknemers ten opzichte van aandeelhouders, komt aan bod in
het volgende hoofdstuk.
Wie de perikelen bij bijvoorbeeld ABN AMRO, Stork en eerder VNU heeft
gevolgd ziet een machtsvraagstuk tussen bestuurders en aandeelhouders. De
vraag is hoe de corporate govemance van ondernemingen te regelen. Welke
macht of invloed hebben aandeelhouders? Dit raakt de analyse in hoofdstuk
4 over het mandaat van de ondernemingsleiding. Hoe passen private equity
en activistische aandeelhouders bij dit vraagstuk? Private equity is in de meest
letterlijke zin aandelenvermogen in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn.
Maar in de praktijk wordt de term private equity gebruikt voor risicodragend
kapitaal dat ingebracht wordt door participatiemaatschappijen. In dit speci
fieke governancemodel gebruiken participatiemaatschappijen hun positie als
aandeelhouder om aanzienlijke invloed en controle op het management uit te
oefenen, vaak gecombineerd met de inbreng van kennis en expertise.
Activistische aandeelhouders zijn een categorie aandeelhouders in het beurs
genoteerde —public equity —governancemodel die met ‘snelle acties’ verande
ringen proberen af te dwingen. Private equity-investors vallen niet in een der
gelijke categorie ‘activisten’ omdat zij voor een relatief lange periode betrokken
48 Dit hoofdstuk bevat delen van het preadvies voor de Koninklijke Vereniging voor de
Staathuishoudkunde dat ik heb geschreven met Kees Cools, zie Boot en Cools (2007).
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blijven bij een onderneming, in de meerderheid van de gevallen meer dan vijf
jaar (WEF, 2008).
Michael Jensen wees in zijn fameuze artikel, ‘The eclipse of the public Corpora
tion’ (Jensen, 1989) op de grote vrijheid van het management van beursgeno
teerde ondernemingen om zich door gebrek aan controle te kunnen uitleven op
eigen prestige-objecten of anderszins aan ‘empire building’ te kunnen doen. De
grote afstand tussen aandeelhouders en onderneming en de moeilijkheid om
de sterk gespreide aandeelhouders te mobiliseren zouden dit govemancemodel
ineffectief maken.
Dit hoofdstuk heeft drie doelstellingen. Ten eerste duidelijkheid verschaffen
over de rol van private equity als govemancemodel, en de rol en toegevoegde
waarde van activistische beleggers in het public equity-govemancemodel. Ten
tweede komen tot een vergelijking tussen public (beursgenoteerd) en private
equity. En ten derde aanbevelingen formuleren over manieren om het public
equity-model te versterken. Centraal staat hoe een sterkere band met aandeel
houders is te verwezenlijken, om zo een mogelijke kloof tussen management
en financiers te dichten.

5.2 Het speelveld
Allereerst volgt een beschrijving van het speelveld, met aandacht voor de plaats
en ontstaansgeschiedenis van public equity, de opkomst van activistische aan
deelhouders in dat model en het belang van private equity.
5.2.1 Public equity

’s Werelds eerste onderneming met gespreid aandelenkapitaal is van Nederlandse
origine, de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Frentrop (2002) laat
zien hoe groot de agency-problemen bij de VOC waren vanaf de oprichting in
1602 tot het einde van haar bestaan bijna twee eeuwen later. Het bestuur (de
Heeren XVII) was oppermachtig en maakte daar voortdurend misbruik van, de
aandeelhouders hadden nauwelijks zeggenschap. Onder meer door de erva
ringen met de VOC en enkele andere (scheepvaart)ondernemingen en door de
wettelijke beperkingen (de zogenaamde Bubble Act) ten gevolge van de South
Sea Bubble beurskrach in 1720 waren aandeelhouders van beursgenoteerde
ondernemingen in die tijd veelal kleine groepen ondernemende kapitaalver
schaffers, die als ‘insiders’ van de vennootschap konden worden beschouwd.
De belangrijkste reden voor een beursnotering was niet zozeer de behoefte om
kapitaal aan te trekken bij een groot publiek, maar om de verhandelbaarheid
van aandelen tussen de ondernemende grootaandeelhouders te kunnen vergro
ten en risico’s te spreiden. Genoteerde ondernemingen hadden doorgaans een
beperkte levensduur (Frentrop, 2002, Chandler, 1977).
Genoteerde aandelen leken in de zeventiende en achttiende eeuw door de rela
tief beperkte groep van aandeelhouders meer op het huidige private equity dan
op 21ste-eeuws gespreid public equity. Zowel in continentaal Europa als in
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Groot-Brittannië en de Verenigde Staten was ook het aantal genoteerde aande
len tot aan het einde van de negentiende eeuw gering. Het beperkte zich vrijwel
geheel tot handelsondernemingen in Europa en Spoorwegmaatschappijen in
de Verenigde Staten.49 Pas nadat het vennootschapsrecht in New Jersey het
in 1889 mogelijk maakte dat vennootschappen aandelen in andere vennoot
schappen mochten bezitten konden zogenaamde ‘holdings’ ontstaan. Na de
grote Amerikaanse fusiegolf rond de eeuwwisseling vonden industriële onder
nemingen, in het kielzog van de spoorwegmaatschappijen, in grote getale hun
weg naar de beurs. Public equity was definitief doorgebroken.
Ondernemingen waren in de negentiende eeuw voornamelijk entiteiten die de
overheid in staat stelden om hun (maatschappelijke) doelen te realiseren. Het
beperken van de economische macht van private personen of instellingen was
een belangrijke zorg. Of, zoals Millon (1990) schrijft over de private onder
neming uit die tijd: “.. .it owed its existence to the positive law of the state rath
er than to the private individual initiative of incorporators.” Dat betekende ook
dat ondernemingen werden geacht hun activiteiten te ontplooien in het belang
van alle stakeholders en niet slechts in het belang van de aandeelhouders. De
juridische norm die vorm gaf aan dat systeem was de ultra vires doctrine, die
zegt dat een onderneming zich strikt moet beperken tot haar maatschappelijke
en statutaire doelstellingen (Sundaram en Inkpen, 2004).50
De sterke groei van beursgenoteerde ondernemingen tegen het einde van de
negentiende eeuw betekende nog niet dat ook het aandeelhoudersdenken defi
nitief was doorgebroken. Dat gebeurde pas met de uitspraak in de zaak Dodge
versus Ford Motor Company, door het Hooggerechtshof van Michigan in 1919.
De broeders Dodge, die minderheidsaandeelhouders waren in Ford, eisten dat
niet alle winsten werden ingehouden, maar (deels) zouden worden uitgekeerd
aan de aandeelhouders. Het Hooggerechtshof stelde de gebroeders Dodge in
het gelijk, met de tekst “The business corporation is organized and carried
on primarily for the profit of stockholders. The powers of the directors are to
be employed for that end. The discretion of directors is to be exercised in the
choice of means to attain that end and does not extend to a change in the end
itself, to reduction of profits, or to the nondistribution of profits among stock
holders in order to devote them to other purposes.” Berle en Means (1932)
namen deze nieuwe juridische norm kort daarop over en onderbouwden haar
economisch.
Anders dan vaak wordt gedacht heeft het aandeelhoudersdenken uit de eerste
drie decennia van de vorige eeuw zich niet in een rechte lijn doorgezet tot
aan het aandeelhoudersprimaat dat de Verenigde Staten, en in toenemende
49 In 1896 bevatte de Dow Jones Industrials-index van de New Yorkse effectenbeurs twaalf
industriële ondernemingen. Daarnaast noteerde de Dow Jones 53 spoorwegmaatschap
pijen en zes nutsbedrijven (Frentrop, 2002).
50 Een private bank uit de staat New York kan bijvoorbeeld niet actief worden in de staal
sector in New York of bancaire activiteiten in Arizona ontplooien. Dat zou in strijd zijn
met de originele macht en het mandaat die de staat New York deze onderneming heeft
gegeven.
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mate Europa, vandaag (zeggen te) kennen. Sterker, de grote maatschappelijke
kosten die de beurskrach van 1929 veroorzaakte en een invloedrijk artikel in
de Harvard Law Review (Dodd, 1932) markeerden het begin van vier decen
nia stakeholderdenken in de VS. De redenering luidde als volgt: wanneer
een onderneming een afzonderlijke entiteit is, los van haar aandeelhouders,
dan heeft zij ook burgerlijke plichten, oftewel ‘corporate social responsibility’
(Dodd, 1932). De laatste twee decennia van de vorige eeuw zwaaide de slinger
weer terug richting het primaat van de aandeelhouders. De sterke stellingname
van Milton Friedman (1970) - zoals aangehaald in hoofdstuk 2 —dat de enige
maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderneming het maken van
winst is, het ontstaan van agencytheorie (Jensen en Meckling, 1976), de vijan
dige LBO’s in de jaren ’80 die een einde maakten aan de ondernemingspraktijken uit de jaren ’60 en ’70 (inefficiënte conglomeraatvorming, zie hoofdstuk 3),
de overnamegolven sinds de jaren ’80 (Holmstrom en Kaplan, 2001; Davis et
al., 1994), de economische politiek van Reagan en Thatcher en de val van het
communisme hebben sterk bijgedragen aan het geloof in een vrije markteco
nomie en het primaat van de aandeelhouder als de residual claimant in wiens
opdracht het management aandeelhouderswaarde moet maximaliseren.
Dit denken betekende niet dat aandeelhouders noodzakelijkerwijze ook veel
te zeggen hadden. In 1985 volgden namelijk de belangrijke uitspraken van
de Supreme Court of Delaware inzake Unical, Household, Van Gorkom en
Revlon die de ‘business judgment rule’ als sturend principe centraal stelden
(zie Lipton, 2008). Dit principe hield in dat de Board of Directors (de Ameri
kaanse one-tier variant van de Nederlandse RvB en RvC) het primaat kreeg over
de besluitvorming in de onderneming. De invloedrijke Amerikaanse econoom
John Kenneth Galbraith (1967) sprak in dit kader over managerial capitalism:
het management kreeg veel macht en rechters, zich baserend op de business
judgment rule, bleven aan de kant staan. De aandeelhouders konden proberen
hun gelijk te halen door de Board naar huis te sturen. Het aandeelhoudersprimaat bestond dus wel in termen van doelstelling - Delaware gaf inderdaad als
doel aandeelhouderswaarde —maar met het hands-off-beleid gebaseerd op de
business judgment rule betekende dit in essentie een primaat voor het manage
ment, met een correctiemogelijkheid achteraf voor aandeelhouders: de Board
wegsturen.
5.2.2 Opkomst van activistische aandeelhouders in het public equity-model
Sinds die eerste jaren van de VOC is er in het public equity-model altijd al
sprake geweest van actieve aandeelhouders, meestal in de vorm van grootaan
deelhouders. In veel gevallen betrof dat (afstammelingen van) de oprichter.
Actief is echter anders dan activistisch. De grootaandeelhouders konden veel
eerder gezien worden als een soort private equity-investors. Betrokkenheid over
langere periodes stond immers centraal. Vanaf de jaren 1980 werden nieuwe
categorieën activistische aandeelhouders actief. Zij spraken het management
aan op falende strategie, prestaties of governance. Een kleine, maar invloed
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rijke categorie betreft een aantal individuele maar vermogende beleggers die
op basis van een klein percentage van het aandelenkapitaal het management
aanspreken op het beleid en concrete eisen stellen met betrekking tot strategie
of (ontslag van) bestuurders. Voorbeelden zijn Carl Icahn, T. Boone Pickens en
Kirk Kerkorian. Een tweede categorie bestond aanvankelijk voornamelijk uit
één speler: ’s werelds grootste pensioenfonds CalPERS. In de jaren 1980 heeft
CalPERS een beleid ontwikkeld waarbij zij onderpresterende ondernemingen
uit hun portfolio selecteert, en actief het management aanspreekt op strategie
en de uitvoering ervan. Bovendien worden die ondernemingen gepubliceerd
op CalPERS’ beruchte annual focus list. Enkele initiële studies vinden dat de
korte-termijnrendementen van interventies door activistische niet-hedgefonds
aandeelhouders weliswaar positief zijn, maar niet statistische significant. Maar
Barber (2006) vindt dat CalPERS voor de ondernemingen op zijn annual focus
list over de periode 1992-2005 in totaal $3,1 miljard aan waardecreatie heeft
gerealiseerd. Met een statistisch significant rendement dat 26 basispunten hoger
is dan het marktrendement.
In de jaren 1990 stond een nieuwe activistische aandeelhouder op in de vorm
van activistische hedgefondsen. ‘Hedgefonds’ is een algemene benaming voor
ongereguleerde investeringsfondsen. De term komt uit de VS. Daar startte Alfred
Winslow Sloan in 1949 een investeringsfonds, met als strategie een ‘long’ posi
tie in te nemen in goed presterende bedrijven en tegelijkertijd ‘short’ posities in
te nemen in ondernemingen uit dezelfde sector waar hij minder vertrouwen in
had. Hiermee kon hij het sectorrisico effectief afdekken (Caldwell, 1995).
De oorspronkelijke hedgefondsen legden zich toe op het opsporen en benutten
van inefficiënties in de financiële markten (arbitrage). Hierbij gebruikten zij
veel short-posities en leverage (beleggen met geleend geld). Deze handelingen
worden onder de Amerikaanse effectenwetgeving —die na de crash van 1929
geleidelijk is ingevoerd - aan banden gelegd voor gereguleerde beleggingsin
stellingen. Om zich aan deze regelgeving te onttrekken moeten hedgefondsen
een aantal regels in acht nemen: niet adverteren bij het grote publiek en alleen
investeringen aannemen van ‘accredited investors’: diegenen die minimaal $5
miljoen in investeringen hebben. Beleggen in hedgefondsen was in principe
voorbehouden aan particulieren met aanzienlijke vermogens (Klein en Zur,
2006).Tegenwoordig wordt de term hedgefonds gebruikt voor investerings
maatschappijen die zich aan het toezicht en de regelgeving onttrekken. Door
hun ongereguleerde status zijn hedgefondsen in de VS beter in staat tot acti
visme dan andere (grote) institutionele beleggers. Beleggingsfondsen (mutual
funds) en pensioenfondsen in de VS mogen niet meer dan 10% van het aan
delenkapitaal van een bedrijf verwerven, noch meer dan 5% van hun kapitaal
in een individueel bedrijf investeren. Ze zijn vrijer in constructies om zeggenschapsrechten te verwerven zonder economisch bezit (empty voting) en de
beloning van hedgefondsmanagers biedt meer vrijheidsgraden.
In de jaren 1990 kwamen hedgefondsen sterk in de mode, maar door de toe
vloed van kapitaal kwamen hun rendementen de laatste jaren onder druk te
staan (van jaarlijks 17% in 1990-1999 naar 7% in 2000-2004). Dat leidde tot
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een zoektocht naar nieuwe bestemmingen voor hun kapitaal. Sinds eind jaren
1990 richt een beperkt aantal hedgefondsen zich op ‘reële’ inefficiënties, zoals
falend management van beursfondsen. Recent activistische hedgefondsen in
ons land zijn ondermeer TCI, Centaurus, Paulson en Knight Vinke. Hun aantal
blijft echter relatief klein, slechts 1% van de hedgefondsen heeft een activisti
sche strategie (Thompson, 2007).
Activistische hedgefondsen richten hun pijlen veelal op winstgevende onder
nemingen met een positieve cashflow die een achterblijvende performance
hebben en ondergewaardeerd zijn binnen hun sector (Brav et al., 2008, Klein
en Zur, 2006). In plaats van passief af te wachten tot deze onderwaardering ver
dwijnt, ondernemen zij actief stappen om deze te doen verdwijnen. In volgorde
van belangrijkheid stellen zij eisen aan het management met betrekking tot:
1. Verkoop van (delen van) de onderneming aan een andere partij (ABN
AMRO);
2. Het teruggeven van cash aan de aandeelhouders met extra dividenden of
het terugkopen van aandelen (ABN AMRO);
3. De te voeren strategie (Stork, ABN AMRO, Ahold), inclusief het verijdelen
van overnames (Deutsche Börse, VNU, ABN AMRO);
4. Samenstelling van het bestuur (Deutsche Börse in tweede instantie, en Stork
in tweede instantie);
5. Corporate governance (Shell) en/of de financiële structuur.
Door in te grijpen in één of meerdere van deze elementen mikken activistische
hedgefondsen op een koersstijging op korte termijn. Zij gaan daarbij veelal zeer
grondig en professioneel te werk en verrichten uitvoerige analyses, inclusief
gesprekken met (ex-)werknemers en klanten, voordat zij hun eisen aan het tar
get publiek maken. Meestal is hun aandelenbezit beperkt tot maximaal enkele
procenten, maar verwachten zij dat andere aandeelhouders, zowel hedgefond
sen als ook institutionele beleggers hun eisen ondersteunen. Wanneer eenmaal
de eisen op tafel en op straat liggen worden soms weinig middelen geschuwd
om het (rendements)doel te bereiken, zoals ‘concerted action’, koersmanipulatie, de media bewerken en geruchten verspreiden.
De categorie activistische aandeelhouders is geen nauwkeurig omschreven
groep spelers. Daarom is het lastig om volumina en rendementen in kaart te
brengen, laat staan deze te analyseren. Ons baserend op schattingen van ande
ren is er voor hedgefondsen sprake van een gemiddelde 24% jaarlijkse groei
sinds 2000 (Thompson, SDC) met een totaal geïnvesteerd vermogen eind 2006
van naar schatting $1.500 mrd, verdeeld over ruim 8000 hedgefondsen. Over
de hele periode 1988-2006 bedroeg het jaarlijkse rendement volgens de Greenwich Global Hedge Fund Index 15,4%, versus 12,2% van de S&P 500 index
over dezelfde periode. Het rendement laat een dalende trend zien: van jaarlijks
17% in 1990-1999 naar 7% in 2000-2004. Het toegenomen aanbod lijkt hier
voor de verklaring.
Niettemin worden voor individuele fondsen soms buitengewone positieve ren
dementen gerapporteerd. Becht et al. (2006) vinden voor het Britse Hermes-
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fonds een netto abnormaal positief rendement (risico gecorrigeerd en na kosten
ten opzichte van een vergelijkbare marktportefeuille) van 4,9%. Twee andere
studies vinden abnormaal positieve rendementen (exclusief kosten en zonder
risicocorrectie) van rond de 10% op de investeringen van activistische hedgefondsen in de VS (Klein en Zur, 2006; Greenwood en Schor, 2007). Met het
volwassener worden van deze bedrijfstak wordt het steeds minder duidelijk of
er gemiddeld buitengewone rendementen worden gehaald. Een recente studie
van Fung et al. (2008) vindt een gemiddelde performance die nagenoeg over
eenkomt met die van public equity, maar er zijn fondsen die consistent beter
scoren.
De effecten van activistische hedgefondsen variëren sterk, afhankelijk van het
soort eisen dat wordt gesteld en de mate van vijandigheid. Ook zien we het
toenemend volume annex afnemend rendement van niet-activistische hedge
fondsen in de jaren negentig nu ook terug bij activistische hedgefondsen. Er
is blijkbaar sprake van arbitrage binnen en tussen verschillende modellen van
hedgefondsen. Dit blijkt onder meer uit Brav et al. (2008), vooralsnog de meest
omvattende studie naar de karakteristieken en prestaties van hedgefondsen. Op
basis van 888 acties in de Verenigde Staten van 131 activistische hedgefond
sen gedurende de jaren 2001-2005 laten Brav et al. (2008) zien dat activisme
gericht op de verkoop van de onderneming de hoogste buitengewone rende
menten (10,9%) genereert, gevolgd door veranderingen in de business-strategie (4,4%). Acties met betrekking tot de financiële structuur (schuldherstructurering, vermogensverhoudingen, aandeleninkoop) leveren daarentegen geen
significant rendement op. Ook vinden Brav et al. (2008) dat vijandige acties
hogere rendementen genereren dan niet-vijandige en dat de operationele pres
taties van de beursondernemingen in de periode na het activisme doorgaans
verbeteren. De resultaten zijn gebaseerd op korte-termijn aankondigingseffecten, maar de rendementen verdwijnen niet in het daaropvolgende jaar. Het
gemiddeld abnormaal rendement dat Brav et al. (2008) rapporteren ligt tussen
de 5% en 7%. Dit is echter het gemiddelde van een neergaande beweging die
begint bij 10,6% in 2001 en eindigt bij 4,8% in 2005. Tegelijkertijd is het jaar
lijkse aantal acties van activistische hedgefondsen over de bestudeerde periode
sterk toegenomen. Dit wijst erop dat ook aandeelhoudersactivisme gewoon een
andere vorm van arbitrage is. Geen arbitrage via koop en verkoop van finan
ciële titels, maar arbitrage door invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering
zelf. Niettemin suggereren Brav et al. (2008) dat het activisme van hedgefond
sen toch een blijvend instrument voor corporate governance zal blijven, maar
tegen lagere rendementen dan direct na de eeuwwisseling.
Al met al wijzen de resultaten van empirisch onderzoek erop dat ingrijpen door
activistische aandeelhouders significante waarde voor aandeelhouders kan creeren. Weliswaar is het rendement groter naarmate het aantal activistische spe
lers en acties kleiner is, maar er lijkt een renderende markt te bestaan voor
aandeelhoudersactivisme. Daar biedt het public equity-model door zijn eigen
zwaktes schijnbaar de ruimte voor. Dit betekent niet dat elke vorm van activis
me waarde heeft. Bhagat et al. (2008) zijn bijvoorbeeld nogal negatief over cor-
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porate governance ratings. Zij concluderen dat “...there is no consistent rela
tion between... .governance indices and measures of corporate performance...
the most effective governance institution appears to depend on context....” Op
zich is dit niet echt verrassend. Juist ondernemingen met een twijfelachtige
reputatie in de financiële markten worden gedwongen om de ‘juiste’ (of, beter
gezegd, de door beleggers gewenste) formele governance-structuur te kiezen.
Dit betekent ook dat formele structuren niet allesoverheersend zijn in het ont
wikkelen van goede corporate governance, maar dit is nu eenmaal wel waar
indexen zich toch primair op concentreren. De andere, hieraan gerelateerde,
conclusie die zij trekken is dat de ‘context’ van belang is. Hiermee bedoelen
zij onder andere dat optimale governancestructuren ondernemings- en omgevingsspecifiek zijn. Dit staat op gespannen voet met de ‘cookie cutter’-standaardisatie van corporate governance die een beursnotering met zich meebrengt.
5.2.3 Opkomst van private equity
Terwijl het begrip public equity heel helder is (beursgenoteerde ondernemin
gen met normaliter gespreid aandelenkapitaal) is de term private equity minder
eenduidig. Als we de term letterlijk nemen betreft private equity-aandelenbezit
in ondernemingen waarvan de aandelen niet beursgenoteerd zijn. Wij slui
ten echter aan bij het in de praktijk gegroeide gebruik van het begrip private
equity: risicodragend kapitaal, ingebracht door participatiemaatschappijen. De
twee belangrijkste categorieën zijn durfkapitaal (venture Capital en participa
ties in jonge, groeiende ondernemingen) en (leveraged) buy-outs. De discussie
over private equity, als alternatief of tegenhanger van public equity, heeft vooral
betrekking op buy-outs. Buy-outs zijn transacties waarbij ondernemingen, of
delen van ondernemingen, worden gekocht door private equity-fondsen, vaak
met een aanzienlijke inbreng van vreemd vermogen. In tegenstelling tot wat
vaak wordt gedacht is slechts in 6,7% van de gevallen sprake van het van de
beurs halen van een onderneming door een private equity-fonds; dit zijn de
zogenaamde public-to-private-transacties (WEF, 2008).
Een private equity-fonds kent ‘limited partners’ (de aandeelhouders) en ‘general
partners’ (het management van het fonds). De general partners, veelal instituti
onele beleggers, commiteren zich gedurende de looptijd van het fonds voor een
bepaald bedrag. Deze looptijd is doorgaans niet meer dan tien jaar (Barber en
Goold, 2007), waarna het fonds wordt geliquideerd. De globale fee-structuur is
een vaste vergoeding van 1,5% a 2% op het gecommitteerde belegde vermogen
voor de general partners, plus zo’n 20% performance fee over het rendement
per jaar. De bedragen die daarmee gemoeid zijn, zijn vaak aanzienlijk en kun
nen ook leiden tot serieuze agency-problemen tussen limited en general part
ners. Doorgaans is er sprake van een lead private-equity-fonds bij een bepaalde
participatie, waarbij zeker bij grotere acquisities in totaal drie tot vijf fondsen
gezamenlijk participeren. De looptijd van een participatie ligt gemiddeld tus
sen de vier en zes jaar (Renneboog et al., 2007).

104

DE ONTWORTELDE ONDERNEMING

Tabel 5.1 Beheerd vermogen van private equity fondsen, juni 2007
N aam

H oofd k an loor

B eheerd verm ogen
(U S D M LD )

Blackstone Group

New York

49,7

The Carlyle Group

Washington DC

39,8

Goldman Sachs Private Equity Group

New York

39

Credit Suisse Customized Fund
Investment Group

New York

34,1

Kohlberg Kravis Roberts

New York

32,9

Texas Pacific Group

Fort Worth

31,2

Permira

London

26,2

Warburg Pincus

New York

28,2

HarbourVest Partners

Boston

22,2

Apollo Management

New York

21,9

Bain Capital Partners

Boston

21,1

Oaktree Capital Management

Los Angeles

19,8

Apax Partners

London

19,2

CVC Capital Partners

London

18,1

Lehman Brothers Holdings

New York

17

Bron: BusinessWeek

De grootste en bekendste private equity-fondsen, waarvan de meeste ook in
Nederland actief zijn, zijn KKR, Permira, Cinven, Apax, CVC en 3i. Tabel 5.1
geeft een overzicht van de vermogens van de vijftien grootste private equityfondsen wereldwijd.
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Private equity is pas van de grond gekomen in de jaren 1980 en heeft daar
na - zoals gewoonlijk bij economische verschijnselen - flinke golfbewegin
gen gekend. Figuur 5.1 geeft de ontwikkeling weer van de jaarlijkse volumina
van public to private-transacties (een belangrijke deelverzameling van private
equity) tussen 1980 en 2002 in de Verenigde Staten. Figuur 5.2 geeft de ont
wikkeling in Europa weer. Meer recentelijk is er door de in de zomer van 2007
ontstane sub-prime problemen —de kredietcrisis —een sterke daling te zien.
De primaire focus van de transacties is in de loop van de tijd veranderd. De eer
ste grote golf in de jaren 1980 was gericht op herstructurering van inefficiënte
conglomeraten in de VS. Het verbeterpotentieel was groot, geconcentreerd
eigendom kon dat potentieel realiseren en een bloeiende markt voor high yield
(yunk) bonds was een belangrijke bron voor (disciplinerende) schuldfinanciering. De meest spraakmakende transactie was de leveraged buy-out van RJR
Nabisco, een conglomeraat dat zich vooral richtte op tabak en voedingsmid
delen, voor 25 miljard dollar door KKR in 1988 (beeldend beschreven in ‘Barbarians at the gate’, Burroughs en Helyar, 1990).
De hoge rendementen in de jaren 1980 zorgden voor een enorm aanbod van
private equity-vermogen. Hierdoor kwamen de rendementen onder druk te
staan, en liep de markt in het begin van de jaren negentig sterk terug (Wright
et.al., 2001). De sterke economische groei tijdens de jaren 1990 leidde tot
een tweede private equity-golf, dit keer meer gericht op financial engineering
en groei(financiering) dan op herstructureringen. Dit werd gestimuleerd door
een zeer gunstige markt voor beursintroducties. Door de economische stagna
tie, beperkte exitmogelijkheden en dalende aandelenkoersen zakte de private
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equity-markt na 1999 weer in tot de nieuwe economische groei vanaf 2002
een aanzet gaf tot de laatste private equity-boom (Smit en van den Berg, 2007;
McKinsey, 2006). Deze derde golf was veel sterker dan de eerdere twee gericht
op buy-and-build-stralegieën en consolidatie binnen sectoren. Een recent voor
beeld in Nederland is de acquisitie van de afvalinzamelaar Van Gansewinkel in
2007, door de in 2005 door KKR en CVC gekochte afvalverwerker AVR. Een
ander voorbeeld is de acquisitie in 2006 van de drie kabelbedrijven Essent
Kabelcom, Casema en Multikabel door Cinven en Warburg Pincus. Vanaf 2008
zijn de private equity-volumes drastisch teruggelopen, zelfs zozeer dat honder
den miljarden aan toegewezen maar niet geïnvesteerd private equity-kapitaal
boven de markt hangt (McKinsey, 2009).51
In tegenstelling tot de Verenigde Staten heeft private equity in Europa een meer
gestage groei doorgemaakt, van een (langdurige) inzinking in de jaren negentig
is geen sprake (zie figuur 5.2). Een andere indicatie van het toegenomen belang
van private equity is het aandeel in alle fusies en overnames. In 2001 bestond
5% van alle wereldwijde fusie- en overnamedeals uit private equity-transacties,
terwijl dat percentage in 2006 is gestegen tot 25%. Niet alleen het (relatieve)
volume, maar ook de dealgrootte is verder gestegen. Zo is het wereldwijde
volume van private equity buy-outs van meer dan $1 mrd gegroeid van $28
mrd in 2000 tot $502 mrd in 2006 (Barber en Goold, 2007). Een recent voor
beeld van de almaar grotere transacties is het bod van $45 mrd door een groep
private equity-fondsen onder leiding van KKR en TPG op het Texaanse ener
giebedrijf TXU.
De kredietcrisis die zich in de loop van 2007 openbaarde heeft een duidelijk
remmend effect op private equity. Over de eerste acht maanden van 2008 heeft
private equity slechts een marktaandeel van 10% in de wereldwijde M&Atransacties (data van Thomson Reuters, zie ook Lipton, 2008). Bovendien is de
‘deal size’ (dus omvang per transactie) sterk teruggelopen (Phalippou, 2009).
Sinds kort veranderen sommige private equity-fondsen hun wijze van opereren
door bijvoorbeeld ook minderheidsparticipaties te nemen in onderpresterende
beursfondsen.52
Voor wat betreft het risicoprofiel geven schattingen van het risico in de opbreng
sten van buy-out-fondsen aan dat de exposure aan het marktrisico beperkt is
(bèta 0,4-0,8, Kaplan en Schoar, 2005; Jones en Rhodes-Kropf, 2003). Dit is
consistent met het feit dat private equity zich doorgaans richt op bedrijven met

51 De werkelijke bedragen in potentieel (nog) te investeren private equity-kapitaal lopen
mogelijk in de biljoenen, als ook sovereign wealth-fondsen worden meegenomen. De
huidige drie biljoen dollar die sovereign wealth-fondsen beschikbaar hebben groeit naar
verwachting tot acht biljoen over de komende tien jaar (McKinsey, 2009).
52 Een andere ontwikkeling is het naar de beurs gaan van private equity-ondememingen
zelf. Zie bijvoorbeeld Fleischer (2007) over de redenen en gevolgen hiervan.
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een stabiele cashflow in een volwassen sector.53 Een andere factor die een verge
lijking tussen public en private rendementen bemoeilijkt is de illiquiditeit van
private equity, waardoor private equity een liquiditeitspremie vereist (Koeplin
et al., 2000). Gezien de aanzienlijke verschillen in risico’s is het niet verrassend
dat er, ook afgezien van meetproblemen, grote verschillen in reële rendemen
ten per jaar bestaan tussen individuele fondsen. Dat expertise in private equity
van groot belang is, blijkt uit de geboekte resultaten: de ‘goede’ fondsmanagers
behalen consequent betere resultaten (Kaplan en Schoar, 2005). De gemid
delde rentabiliteit van investeringen in private equity voor beleggers van buiten
(de limited partners, niet de general partners) is vaak minder dan voor public
equity. Gegeven de genereuze fee-structuur, en dus kosten voor investeerders
van buiten, is dit niet echt verrassend (Phalippou, 2009).

5.3 Over de voor- en nadelen van public versus private equity
Wat zijn de merites van private equity en activistische aandeelhouders in relatie
tot regulier public equity? Deze paragraaf zet de voor- en nadelen van de ver
schillende governancemodellen en spelers op een rijtje.
5.3 .1 De toegevoegde waarde van regulier public equity
De oorspronkelijke reden voor het bestaan van public equity was de behoefte
aan externe (groei)financiering en verhandelbaarheid tussen (groot)aandeelhouders. Daarmee werd echter de deur opengezet voor een horde agency-problemen (Jensen en Meckling, 1976; Jensen, 1989). Het belangrijkste agencyprobleem is de zwakke relatie tussen de verspreide ‘anonieme’ aandeelhouders
en het machtige en goed geïnformeerde management. Aandeelhouders zijn
de residual claimant en willen ‘een redelijk rendement op hun belegging vei
lig stellen’ (Shleifer en Vishny, 1997). Maar de informatieasymmetrie is groot
(de informatie is onvolledig en ontijdig, en soms zelfs onjuist), en aandeel
houders hebben - zeker individueel - weinig zeggenschap. Bovendien creëert
het grote aantal aandeelhouders aanzienlijke free rider-problemen. Aandeel
houders moeten de kosten die zij maken om het management te disciplineren
voor 100% dragen, terwijl de voordelen toekomen aan alle aandeelhouders.
Een actieve aandeelhouder heeft daardoor een relatief laag rendement op zijn
inspanningen en zou beter af zijn geweest als iemand anders die actieve rol op
zich had genomen. En zelfs als één van de aandeelhouders zich wel inspant,
zal deze aandeelhouder zich wellicht onvoldoende moeite getroosten omdat hij
maar van een klein deel van de voordelen profiteert.
53 Cochrane (2005) vindt dat in het geval van venture Capital het systematisch risico even
eens laag is, maar het idiosyncratische (ondememingsspecifieke) risico relatief hoog.
Dit laatste is begrijpelijk. Ondernemingen die met behulp van venture Capital worden
opgericht, kennen een nogal scheve rendementsverdeling. Sommige worden een groot
succes, andere gaan failliet.
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Agency-problemen
Deze fundamentele karakteristieken van public equity kunnen agency-problemen veroorzaken in de relatie tussen aandeelhouders en management. De
belangrijkste zijn:
1. De neiging tot inefficiënt management, doordat een grote hoeveelheid vrije
cashflow (ten minste afschrijvingen plus ingehouden winst) periodiek ter
beschikking staat. Hierdoor kan er onvoldoende discipline zijn op uitga
ven en investeringen. Dit uit zich bijvoorbeeld in empire building (onverant
woorde investeringen en overnames).
2. Perk consumptiom, het toe-eigenen van twijfelachtige secundaire arbeids
voorwaarden en faciliteiten, zoals de aanschaf van luxe bedrijfsvliegtuigen
of een door het bedrijf betaalde bruiloft in een ver oord, zoals bij World
com gebeurde. Jensen’s ‘free cashflow-theorie’ geeft hiervan een goede ana
lyse (Jensen, 1986). Het probleem van perk consumption zijn niet zozeer de
directe uitgaven van het topmanagement zelf, maar vooral het negatieve
uitstralingseffect op de rest van de organisatie.
3. Onderinvesteringen ten gevolge van risicoaversie van het management
(waarom risico’s nemen als daardoor de ‘comfortabele’ eigen positie in
gevaar kan komen?).
4. Maar ook het omgekeerde, het gevaar van excessieve risico’s (risk shifting)
wanneer de onderneming in financiële problemen raakt. In dergelijke
omstandigheden is het negatieve risico voor het management niet meer
relevant (failliet is failliet, of de schulden groot of klein zijn). Maar door te
gokken neemt de kans op overleven, en dus op succes voor het manage
ment, aanzienlijk toe.
5. Korte-termijnoriëntatie doordat het management dankzij haar informatie
voorsprong met korte-termijnsignalen de aandelenmarkt zal proberen te
beïnvloeden. Voorbeelden zijn een extreme focus op korte-termijnefficiëntie als signaal (‘massaontslag’-aankondiging als lokkertje voor aandeelhou
ders), snoeien in marketing en R&D, onvoldoende aandacht voor kwali
teit en veiligheid om kost wat kost aangekondigde leveringsdata te halen,
pogingen om buitengewone baten te genereren bij tegenvallende winst,
aandeleninkoop-programma’s als signaal, et cetera. Dit is wat hoofdstuk 2
uitgebreid bespreekt.
6. Zelfverrijking door het management of het ontbreken van een relatie tussen
beloning en prestaties (Bebchuck en Fried, 2004). Bebchuck en Fried laten
tevens zien dat dergelijk gedrag mogelijk wordt gemaakt door commissa
rissen die onvoldoende onafhankelijk zijn. Hierdoor kan het management
vooraf en achteraf haar eigen beloningscontract beïnvloeden.
7. Overmoed van managers, uitmondend in onverantwoorde overnames, ook
wel genaamd de ‘hybris-hypothese’ (Roll, 1986).
8. Narcistisch gedrag (eigenliefde) blijkend uit een overdreven positief zelf
beeld en dat voortdurend bevestigd willen zien. Dergelijke bestuurders
luisteren nauwelijks nog naar anderen en omringen zich met ja-knikkers.
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Hierdoor gaat kostbare informatie verloren en worden verkeerde beslissin
gen genomen (Cools, 2005; Chatterjee en Hambrick, 2006).
Al deze agency-problemen worden in essentie veroorzaakt doordat de gewens
te acties en handelingen van het management moeilijk van tevoren zijn vast
te leggen. Gedrag en doelstellingen zijn dus onvoldoende ‘contracteerbaar’.
Op zich niet vreemd, het besturen van een onderneming vindt plaats onder
onzekere omstandigheden en op basis van vaak niet te verifiëren informatie en
afwegingen, die zelfs achteraf lang niet altijd eenduidig en verifieerbaar zijn. De
genoemde agency-problemen in combinatie met de onmogelijkheid om effec
tieve en complete contracten af te sluiten tussen aandeelhouders en manage
ment vormen de essentie van het corporate governance-probleem.
De governance-structuur van de onderneming (inclusief het vastleggen van de
bevoegdheden van aandeelhouders) heeft als doel een krachtenveld te creëren
waarin de toekomstige - niet in contracten vast te leggen - gedragingen en
beslissingen leiden tot maximale waardecreatie. De bevoegdheden van aandeel
houders (het mogen ontslaan en benoemen van management, en afhankelijk
van het land —de jurisdictie —goedkeuring van de strategie en het vaststel
len van het dividend) zijn elementen van deze governance-structuur. Ook wat
eerder het (gewenste) mandaat van het management werd genoemd kan als
onderdeel van deze governance-structuur worden gezien.
Andere mechanismen in het public equity-model zijn ‘disclosure-regels’ (jaar
verslagen, kwartaalberichten etc.), de toezichthoudende rol van de raad van
commissarissen (of non-executive directors in een one-tier systeem), de dis
ciplinerende rol van financiële markten, de overnamemarkt, wetgeving en
de juridische structuur in het algemeen (in Nederland bijvoorbeeld de rol en
bevoegdheden van de Ondernemingskamer). Daarnaast zijn ook de structure
ring en uitvoering van beloningscontracten voor het management en de rol van
de ‘gate keepers’ (Coffee, 2002), zoals externe accountants, financieel analisten,
rating agencies en toezichthouders, onderdeel van de governance-structuur.
Al deze instrumenten kunnen de agency-problemen verkleinen, maar kunnen
ook onbedoelde, perverse effecten hebben. Zo is bijvoorbeeld een hoge mate
van schuldfinanciering mogelijk disciplinerend. Maar dit kan tegelijkertijd de
ruimte en flexibiliteit die het management nodig heeft om te kunnen inspelen
op marktontwikkelingen —en daarmee dus het mandaat —te zeer inperken
(Myers, 1977; Stulz, 1990).
De complexiteit is echter dermate groot dat het niet alleen moeilijk is om te
voorkomen dat er soms averechtse effecten zijn, maar het is ook zeer de vraag
of de agency-problemen voldoende kunnen worden beteugeld. Dat blijkt niet
alleen uit de constatering dat achterblijvende prestaties van sommige onder
nemingen soms wel heel lang kunnen voortduren voordat er wordt ingegre
pen, maar bijvoorbeeld ook uit de aanhoudende en wijdverbreide negatieve
gevolgen van prestatiebeloning die leiden tot gaming en fraude, en tot focus
op te beperkte (korte termijn) doelstellingen. Narcisme van CEO’s is moeilijk
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in te dammen en blijft negatieve effecten sorteren. Chatterjee en Hambrick
(2006) vinden bijvoorbeeld een sterk negatieve correlatie tussen de aankoop
van extreem grote huizen door CEO’s en de performance van de onderne
ming. Cools (2005) laat zien dat narcistisch ‘zonnekoninggedrag’ een van de
belangrijkste oorzaken was van de grote boekhoudschandalen van rond de
eeuwwisseling, zoals Enron, Worldcom, Parmalat en Ahold. Daarnaast blijken
overnames moeilijk te beheersen door de steeds weer terugkerende overmoed
(Bruner, 2005).
De agency-problemen tussen aandeelhouders en management worden verder
gecompliceerd door het reeds genoemde free rider-gedrag tussen aandeelhou
ders onderling, in combinatie met de hoge kosten en risico’s voor aandeelhou
ders als zij zich activistisch opstellen. Aandeelhouders kunnen zich op drie
manieren beschermen tegen achterblijvende prestaties en falend management:
verkoop van aandelen, gebruik maken van zeggenschap of naar de rechter stap
pen en het management aanklagen ( sell, vote or sue, Thompson, 2007). Veruit
de meeste aandeelhouders zijn uitsluitend beleggers en beperken zich tot het
stemmen met de voeten in geval van (dreigende) underperformance. Zij zijn
niet ‘ingericht’ om invloed uit te oefenen (‘vote’). Dit vereist namelijk grondige,
en dus kostbare en tijdrovende, analyses met de bijbehorende risico’s en free
rider-problemen, hoewel activistische aandeelhouders hebben laten zien dat zij
voor mobilisatie kunnen zorgen. Dit hangt overigens ook af van de mogelijk
heden die er zijn om te stemmen. De derde manier, naar de rechter stappen,
is sterk ontwikkeld in de VS, maar heeft voornamelijk betrekking op misbruik
van voorkennis, marktmanipulatie en fraude. En dat zijn niet de situaties van
underperformance of andere reële inefficiënties waar aandeelhoudersactivisme
zich typisch op richt.
Invloed van aandeelhouders
Dat het ontwerpen van een effectief govemancemodel buitengewoon lastig
is, blijkt onder meer uit de grote internationale verschillen in zeggenschap
van aandeelhouders versus zeggenschap van het management. Zoals eerdere
hoofdstukken al hebben benadrukt is de macht van aandeelhouders in de VS
bijvoorbeeld nogal beperkt, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd. Dit
komt ondermeer door staggered boards (alleen over de tijd trapsgewijs te ont
slaan), plurality voting en poison pills (Bebchuck en Cohen, 2005). Hier komt
Galbraith’s verzuchting vandaan dat er sprake is van managerial capüalism in
plaats van shareholder capüalism in de VS. Lipton (2008) ziet in de VS overigens
een verschuiving van director-centric governance naar aandeelhouder-centric
governance, waar aandeelhouders een grotere rol vooraf krijgen in de besluit
vorming. Traditioneel is dit in de VS bijna geheel onbekend; in de VS komt
een govemancesysteem met ingrijpen achteraf meer voor (en dat is dan weer
beperkt door de genoemde staggered boards, etc.).
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In de Nederlandse verhoudingen is moeilijk anders te concluderen dan dat
de macht van aandeelhouders groter is. Dit geldt op het eerste gezicht zowel
vooraf (er zijn meer formele rechten ten opzichte van de VS voor wat betreft
betrokkenheid bij besluitvorming), alsook achteraf. Beschermingsconstructies
en beschermende grootaandeelhouders zijn vaak maar beperkt aanwezig in
Nederlandse beursvennootschappen. Dit laatste kan wel eens het meest mate
riële verschil zijn. De invloed van aandeelhouders vooraf in Nederland blijkt in
de praktijk beperkt. Het lijkt erop dat bestuurders van Nederlandse onderne
mingen zich onder normale omstandigheden (en dit is vooraf) weinig gelegen
laten liggen aan aandeelhouders. Achteraf ligt het anders.
De toegenomen formele rechten van aandeelhouders, afbraak van bescher
mingsconstructies en de sterk gestegen percentages aandelen van grote beurs
fondsen in buitenlandse handen zorgen ervoor dat Nederlandse beursfondsen
relatief weinig beschermd zijn. De toegenomen formele rechten van aandeel
houders hebben betrekking op:
• ontmoediging van certificering en de vrijwillige toepassing van het struc
tuurregime;
• indamming van beschermingsconstructies in het algemeen;54
• de mogelijkheid voor aandeelhouders om de RvC te ontslaan in een struc
tuurvennootschap bij gewone meerderheid;
• agendarecht voor aandeelhouders;
• een redelijk brede invulling van het enquêterecht voor aandeelhouders door
de Ondernemingskamer;55
• de versterkingen in de Code Tabaksblat.
Box 5.1 gaat in op de sterk beschermende rol die het structuurregime in het
verleden speelde.

54 Dit is gedeeltelijk ingegeven door ‘Brussel’ en het Europese Hof (bijvoorbeeld beper
kingen op gouden aandelen in handen van de overheid, en de zeer recentelijk wat afgezwakte one-share-one vote doctrine in de Europese Commissie), maar ook de Neder
landse rechtspraak. Het eerder genoemde arrest van de Hoge Raad inzake RNA verbiedt
het opwerpen van een permanente beschermingswal bij een ovemamedreiging.
55 Via het enquêterecht kunnen aandeelhouders (naast de vakbonden) materiële ondernemingsbesluiten aanvechten en middels een voorlopige voorziening ongedaan laten
maken, dan wel te laten opschorten. Een dergelijke inspraak vooraf is ook te vinden bij
voorbeeld in Art BW2:107(a), waarin conform de aanbevelingen van Tabaksblat is opge
nomen dat materiele beslissingen moeten worden voorgelegd aan aandeelhouders. Het
is interessant om op te merken dat deze inspraak vooraf haaks staat op de Amerikaanse
praktijk die veeleer controlerend achteraf is. Dit bevestigt verder de relatief zwakke
positie van aandeelhouders in het Amerikaanse stelsel. De invloed van aandeelhouders
vooraf in de Nederlandse verhoudingen moet echter zeker niet worden overschat, zie
ook paragraaf 5.3.2.
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Box 5.1 Enige on tw ikkelin gen in h et stru ctu u rregim e

Nederland introduceerde begin jaren 1970 wetgeving waarin de Raad van Com
missarissen een overheersende rol kreeg in het corporale governance-systeem.
De aandeelhouder werd naar het tweede plan verwezen. Deze zogenaamde structuurwetgeving gold voor grotere Nederlandse ondernemingen met een meerder
heid van werknemers binnen Nederland. Deze ontwikkeling was echter ten prin
cipale ingegeven door zorgen omtrent een gebrek aan checks & balances rond
het ondernemingsbestuur. Aandeelhouders, zo werd geconstateerd, zorgden voor
onvoldoende disciplinering. Een krachtige RvC moest tegenwicht bieden. Bij de
standaarden van vandaag wordt dit gezien als onwenselijk, omdat de aandeelhou
ders feitelijk ook buitenspel werden gezet. In de jaren 1990 kwam er een omme
keer, en begin jaren 2000 werd de wetgeving aangepast en werd meer ruimte
ingebouwd voor de aandeelhouder.
De invulling van het structuurregime betekende onder andere dat de Raad van
Commissarissen zichzelf op basis van coöptatie in stand hield. Aandeelhouders
konden commissarissen niet kiezen of ontslaan. Aandeelhouders en werknemers
(OR) kunnen alleen enige invloed proberen uit te oefenen met juridische proce
dures, gebaseerd op aanwijzingen voor wanbeleid, of het aantekenen van bezwaar
bij de Ondernemingskamer. In 2001 is het structuurregime voor het eerst herzien.
Deze herziening gaf aandeelhouders (en indirect ook werknemers) invloed op de
samenstelling van de Raad van Commissarissen. Daarnaast is ook het belang van
de structuurregeling afgenomen omdat deze alleen (verplicht) van toepassing is
op grotere ondernemingen die hun primaire activiteiten (en werknemers) hebben
in Nederland. De internationale ‘reach’ van deze ondernemingen is echter toege
nomen, en hierdoor is het volledige structuurregime niet meer van toepassing.
Bovendien is het vrijwillig toepassen van de structuurregeling - wat gebruikelijk
was - sterk afgenomen, zeker ook vanwege de aanbevelingen van de Commissie
Tabaksblat in deze richting.

In andere Europese landen bestaan piramideconstructies (a la Heineken),
beschermende cross-holdings, overheidsaandeelhouderschap (bijvoorbeeld
Deutsche Post) en inmenging van de overheid (bijvoorbeeld de Franse bemoei
enis bij de overname van Arcelor, Aventis en recente overnamedreigingen in de
energiewereld; vergelijkbare praktijken zijn er in Spanje en Italië). Nederlandse
ondernemingen kennen dit veel minder en zijn daardoor mogelijk kwetsbaar.
De te bespreken noodzakelijke versterking van de aandeelhouderstructuur
tracht hierop in te spelen.
Een andere factor die recentelijk aanzienlijk is veranderd, is het percentage aan
delen van grote beursvennootschappen in buitenlandse handen. Tot het begin
van de jaren negentig was de meerderheid van de aandeelhouders van Neder
landse bodem, in de vorm van Nederlandse pensioenfondsen en institutionele
beleggers, de Nederlandse Staat (bijvoorbeeld DSM, KNP, TNT) en Nederlandse
particulieren. Alhoewel aandelen van Nederlandse beursfondsen niet op naam
staan, wijzen alle schattingen erop dat zo’n 60 a 70% van de aandelen van AEXfondsen in handen is van buitenlandse (institutionele) beleggers. Daarmee is
ook deze impliciete overnamebarrière feitelijk verdwenen. In Groot-Brittannië
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ontbreekt deze laatste factor. Daar zijn grote percentages aandelen in handen van
Britse pensioenfondsen en andere nationale institutionele beleggers. Omdat the
City een sterk beschermende rol speelt (Young en Scott, 2004) zijn zelfs Britse
beursfondsen de facto minder kwetsbaar dan hun Nederlandse buren voor ‘onge
wenst’ aandeelhoudersactivisme en vijandige overnames.
De open aandeelhoudersstructuur van Nederlandse ondernemingen (veel bui
tenlandse aandeelhouders, bijna geen cross holdings, nagenoeg geen piramidestructuren, en geen andere ‘beschermende’ Nederlandse aandeelhouders)
maakt Nederlandse ondernemingen in combinatie met de afbraak van juri
dische beschermingsconstructies erg gevoelig voor aandeelhoudersactivisme.
Dit betekent ook dat een onderneming snel ‘in play’ is na een (serieus) over
namebod, tenzij er sprake is van controlerende minderheidsaandeelhouders of
grootaandeelhouders, zoals bijvoorbeeld bij Heineken, Randstad of Sligro. De
conclusie is dan ook dat Nederlandse beursvennootschappen in internationaal
perspectief kwetsbaar zijn. De vraag hoe met deze kwetsbaarheid moet worden
omgegaan staat centraal in paragraaf 5.4.
Ten slotte, tegenover de vele genoemde nadelen van public equity staan uiter
aard ook enkele voordelen. De belangrijkste daarvan zijn een grote mate van
liquiditeit, met bijbehorende liquiditeitspremie voor beursfondsen (Koeplin et
al., 2000) en het kunnen aantrekken van extern eigen vermogen en naams
bekendheid, zowel in productmarkten als in de arbeidsmarkt. Ook kan (mits
goed gebruikt) het beschikbaar zijn van een aandelenkoers bepaalde voordelen
bieden. De onderneming kan wat ‘leren’ van haar aandeelkoers; de koersont
wikkeling is niet zonder informatieve waarde, zoals hoofdstuk 4 verwoordt
(Allen, 1993; Boot en Schmeits, 2001).
5.3.2 De toegevoegde waarde van activistische aandeelhouders
De belangrijkste kracht van activistische aandeelhouders is de disciplinering
van onderpresterend management die zij bewerkstelligen. Zij stellen twijfelach
tige strategieën, onverantwoorde overnames, slechte uitvoering van de strategie
en slechte corporate govemance aan de kaak. De druk die activistische aan
deelhouders op het management uitoefenen kan daarmee waarde creëren. De
boodschap is nog iets scherper. Hoe we ook aankijken tegen aandeelhouders
activisme, de macht van de aandeelhouder in een beursvennootschap wordt
bijna altijd pas achteraf gemobiliseerd. De opgenomen goedkeuringsrechten
in BW 2:107(a) en de enquêteprocedure bieden weliswaar enig houvast voor
invloed vooraf, maar dit is zoals al eerder aangegeven beperkt.
Toch is, zoals al aangegeven, activisme een uitzondering; het bestuur kan
‘besturen’. Er kan zelfs gezegd worden dat in de Nederlandse praktijk betwij
feld kan worden of de aandeelhoudersbelangen op ‘normale’ momenten wel
scherp genoeg op het netvlies van bestuurders staan. Maar de dreiging van
aandeelhoudersactivisme biedt wel een houvast voor het versterken van aandeelhoudersinvloed onder die normale omstandigheden. De mogelijkheid dat
aandeelhouders kunnen ingrijpen zal management ertoe zetten om beter reke
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ning te houden met die aandeelhouders. Vanuit dit perspectief is dan ook een
waarschuwing op zijn plaats tegen het ineffectief maken van dit mechanisme,
door bijvoorbeeld nieuwe beschermingswallen te bouwen. De aandeelhouder
buitenspel zetten mag niet een doelstelling worden. De mogelijk te grote kwets
baarheid van Nederlandse ondernemingen voor een directe ‘overval’ door acti
vistische aandeelhouders zal op een andere manier moeten worden opgelost.
Het verhaal is echter niet alleen maar positief. De dreiging van aandeelhoudersactivisme, vooral nadat er al het een en ander is fout gegaan, kan management
er toe aanzetten ‘rare sprongen’ te maken juist om zich ‘de activisten’ van het
lijf te houden. Een dergelijk in het nauw gebracht management kan er bijvoor
beeld voor kiezen om waardevernietigende, onomkeerbare acties te onderne
men die de activistische aandeelhouders op afstand kunnen houden. Dit speelt
vooral als activistische aandeelhouders aandringen op een ‘change of control’,
danwel een buy-out. Een voorbeeld hiervan is het plotseling en overhaast ver
kopen van bedrijfsactiviteiten om hiermee een buy-out minder aantrekkelijk te
maken. Dit is besproken in hoofdstuk 2.
Een fundamenteler nadeel van activistische aandeelhouders is ook dat het tot
sterke fluctuaties kan leiden in de aandeelhoudersbasis en daarmee instabiliteit
van de strategie kan veroorzaken. Wat dreigt is dat de ondernemingsleiding
voortdurend gedwongen wordt een andere strategie te kiezen en daardoor geen
rechte koers kan varen. Dit betreft het in hoofdstuk 4 bespoken mandaat van
de ondernemingsleiding. Uiteraard is de cruciale vraag of de huidige strategie
wel de goede is, maar die medaille heeft twee kanten.
Het opereren met een dergelijke instabiele aandeelhoudersbasis kan ontmoe
digend werken en de effectiviteit en zelfs de inzet van het management frustre
ren (Burkart et al., 1997). Ondernemen is het nemen van beslissingen onder
onzekere omstandigheden, met onvolledige informatie. Succesvol ondernemen
is mede afhankelijk van voldoende speelruimte, ofwel een mandaat. Zonder
overeenstemming over de strategie tussen aandeelhouders en management is
het buitengewoon lastig om speelruimte te verkrijgen voor het management.
De instabiele aandeelhoudersbasis die inherent is aan een beursvennootschap,
en versterkt wordt door activistische aandeelhouders, is een nadeel, omdat het
de noodzakelijke speelruimte van het management en het verkrijgen van een
mandaat beperkt (Boot et al., 2008).
Een ander potentieel nadeel van activistische aandeelhouders is dat, zodra acti
vistische aandeelhouders opstaan en een openbare brief sturen aan het manage
ment met eisen over strategie, uitvoering en/of management, het management
veelal met de rug tegen de muur staat. In de meeste gevallen ging er een langdu
rige periode van underperformance aan vooraf, of een (aankondiging van een)
ongeloofwaardige overname, waardoor het management fors aan geloofwaar
digheid heeft ingeleverd. In een dergelijk geval is er in wezen sprake van een
vertrouwensbreuk tussen management en aandeelhouders. Het management is
‘aangeschoten wild’ en er lijkt geen ruimte meer voor een objectieve afweging
tussen de mogelijke strategische plannen die de onderneming zelf kan entame
ren en de voorgestelde ingrepen van de activistische aandeelhouders.
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Aangezien de activistische aandeelhouders vrijwel altijd voorstellen om direct
in te grijpen in de strategie, bijvoorbeeld bedrijfsonderdelen verkopen, is een
objectieve vergelijking met de aangepaste langetermijnplannen van het manage
ment vaak niet langer mogelijk. Slechts een ingreep in het management —ont
slag en vervanging - kan een dergelijk probleem (deels) oplossen. Dat kan de
geloofwaardigheid van het management bij financiële markten herstellen, om
daarmee mogelijk ruimte te verschaffen voor de onderneming en haar (nieuwe)
plannen. Dit vereist een buitengewoon alerte houding van de Raad van Com
missarissen. Blijft dit ingrijpen in het management achterwege, dan dreigt een
zeer destructieve periode waar de zelfbeschikkingsmacht van de onderneming
geheel uit handen wordt gegeven en een eigen strategie niet meer als alterna
tief aan aandeelhouders kan worden voorgelegd (denk aan ABN AMRO). In
ieder geval is er dan geen ruimte meer voor een langetermijnbeleid. Gebrek aan
geloofwaardigheid in de markt zal een korte-termijnbeleid afdwingen (Stein,
1989; Eberhart et al., 2004).
Deze oriëntatie op de korte termijn kunnen we ook terug vinden bij activis
tische aandeelhouders zelf. Hun doelgedrevenheid kan een objectieve beoor
deling van de langetermijnplannen en -acties van het management in de weg
staan. De soms te sterke focus op de korte termijn wordt verder versterkt door
de doorgaans scherpe korte-termijn persoonlijke financiële prikkels van acti
vistische aandeelhouders. Dit zet zaken nog verder op scherp.
Een ander fenomeen in relatie tot het optreden van activistische aandeelhouders
is de scheiding van aandeelhouderschap en stemrecht (empty voting). Op vele
manieren, bijvoorbeeld het uitlenen van aandelen, is het mogelijk het stemrecht
van aandelen te krijgen zonder de aandelen zelf te bezitten, en dus te betalen.
Door deze scheiding van aandelenbezit en stemrecht wordt het extra eenvoudig
om tijdens een aandeelhoudersvergadering voor erg weinig geld zeggenschap
te kopen. Doordat de uitoefening van stemrecht geen financiële consequenties
heeft voor de stemmende partij is manipulatie veel eerder te verwachten.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de (preventief) disciplinerende werking
van activistische aandeelhouders functioneel is en waarde creëert, maar dat
hun feitelijke activisme en de mogelijke ‘rare sprongen’ van het management
om dergelijk activisme te ontwijken ook niet geringe nadelen kent. Mogelijke
ingrepen om die schaduwzijden te beperken zijn wet- en regelgeving gericht
op:
1. Het creëren van een grotere transparantie en duidelijkheid tussen aandeel
houders, maar in bredere zin ook de andere participanten in de onderneming.
Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld nadere verplichtingen (aanscherping) met
betrekking tot informatieverschaffing op te leggen aan aandeelhouders met
een belang boven een bepaald percentage (met name informatie over andere
aandelenbelangen die deze aandeelhouders mogelijk hebben56), informa
56 Een activistische aandeelhouder die tegelijkertijd een belang heeft in een andere concur
rerende onderneming kan belang hebben bij acties die tegen de aandeelhouderbelangen
in de eerste onderneming sec ingaan.
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tie over intenties, verbod op acting in concert, belemmeringen voor empty
voting en hogere straffen voor marktmanipulatie;57
2. Veel grotere beperkingen op handel in aandelen door partijen die in com
municatie staan met het management, of op andere wijze ‘privileges’
hebben;58
3. Het toestaan van tijdelijke beschermingsconstructies wanneer de onderne
ming ‘in play’ dreigt te komen (niet als bescherming maar als mechanisme
om de onderneming de ruimte te geven om orde op zaken te stellen, en ver
volgens te komen tot ordentelijke besluitvorming in de AvA waar eveneens
de (aangepaste) strategie van de onderneming zelf in discussie kan worden
gebracht);59
4. Gekwalificeerde (maar geen verbiedende!) meerderheidseisen bij ontslag
van management en/of commissarissen.
De laatste twee suggesties brengen het risico met zich mee dat ze onneembare
beschermingswallen optrekken. De wetgever moet met grote voorzichtigheid
bepalen hoe hier op een verantwoorde wijze mee om te gaan.
Ondanks de evidente nadelen zijn activistische aandeelhouders een verster
king van het reguliere public equity-model. Maar de mogelijke nadelen, vooral
de manipulatie die kan worden uitgelokt door de korte termijn horizon van
hedgefondsen in hun meest pure vorm, blijven problematisch. Het roept de
vraag op of het private equity-govemancemodel een systematisch beter alterna
tief biedt als correctiemechanisme op public equity, met hogere aandelenrende
menten op de lange termijn en beperktere nadelige effecten.
5.3.3 De toegevoegde waarde van private equity
Activistische aandeelhouders zijn aandeelhouders in het public equity-governancemodel. Private equity is vrijwel nooit activistisch, maar probeert via een
meerderheidsaandeelhouderschap controle uit te oefenen. De typische transac
tie is daarbij een buy-out. Kenmerkend voor private equity is dat het een buyto-seïl benadering kent in plaats van het lange termijn buy-to-keep (and manage)
model van een beursgenoteerde of familieonderneming. De laatste tijd zijn er
ook enkele voorbeelden van private equity-fondsen die minderheidsparticipaties nemen in beursfondsen. Hier gaat paragraaf 5.4. nader op in.
Het belangrijkste kenmerk van private equity is dat het geen ultiem langetermijngovernancemodel is. Het koopt een onderneming, verbetert de prestaties
gedurende een periode om de onderneming vervolgens weer af te staan aan een
57 Dit laatste vereist ook aanscherping van de definitie van ‘marktmanipulatie’.
58 Dit probleem is overigens breder. In het geval van ABN AMRO mochten de biedende
partijen in de open markt aandelen blijven kopen, ondanks hun ongetwijfeld betere toe
gang tot informatie. Hetzelfde speelt bij het uitoefenen van opties en verkoop van aande
len door het management zelf. Ook hier gelden grote vrijheden die niet in het belang zijn
van de liquiditeit van de markt, en zeker niet in het belang van derde aandeelhouders.
59 Dit is in lijn met het arrest van de Hoge Raad inzake RNA (Rodamco North America).
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ander model (al dan niet zelfstandig (1PO) dan wel doorverkoop aan public
equity, of verkoop aan een niet-beursgenoteerde vennootschap) of aan een vol
gende private equity-eigenaar. Private equity heeft echter wel degelijk een lange
termijn horizon. In 58% van de gevallen blijft private equity meer dan vijf jaar
in de onderneming (WEF, 2008). Overigens is niet uit te sluiten —zie later —dat
via minderheidsparticipaties private equity-fondsen min of meer permanent
actief blijven in een vennootschap.
De belangrijkste kracht, en dus het waardecreërend vermogen, van private
equity is dat het de belangrijkste zwakte van public equity compenseert: de
disciplinering van het management door private equity aandeelhouders is vele
malen groter dan die van public equity. Simpel gezegd, bij public equity lijkt
het management de macht te hebben, bij private equity zijn de aandeelhouders
de baas. Private equity-aandeelhouders hebben de macht omdat private equity
hooguit een paar grote aandeelhouders per participatie kent, die alle zeggen
schap hebben en bovendien heeft deze kleine groep aandeelhouders een opti
male toegang tot informatie.
De geconcentreerde zeggenschap impliceert dat een meer standvastige strategie
met een sterke focus op bijbehorende targets mogelijk is. De afstemming (alignment) tussen aandeelhouders en management is beter gewaarborgd. Bovendien
is er vanwege het kleine aantal aandeelhouders en de onderling goede afspra
ken nauwelijks sprake van free rider-problemen tussen de aandeelhouders
(Shleifer en Vishny, 1986). De betere toegang tot informatie betekent dat de
kleine groep aandeelhouders kan beschikken over alle relevante informatie,
desgewenst inclusief bijvoorbeeld begrotingen, cashflowprognoses en realisa
ties tot op elk gewenst detailniveau. Dit maakt een betere aansturing van de
onderneming mogelijk. Er kunnen vooral scherpere prestatieafspraken met het
management worden gemaakt.60 Deze twee factoren, maximale zeggenschap en
betere informatie, beperken de typische public equity-agency-problemen tus
sen aandeelhouders en bestuur tot een absoluut minimum. Daarnaast zijn er
sterke financiële prikkels om het gedrag van het management en de rest van de
organisatie optimaal te richten op de overeengekomen strategie en targets.
De keerzijde van de scherpe prestatiebeloning is een mogelijk te sterke, puur
financieel (cash, ebitda en marge) gerichte prikkel die meestal niet op de lange
termijn is georiënteerd, en niet gericht is op kwalitatieve doelstellingen. Daar
naast is er de fameuze hoge financiële leverage, waardoor extra disciplinering
(Jensen, 1989) en aanzienlijke fiscale voordelen kunnen worden gerealiseerd.
De potentiële keerzijde vinden we in een korte-termijnfocus, onderinvestering
(Myers, 1977) en mogelijke benadeling van bestaande verschaffers van vreemd
vermogen. Toch worden deze nadelen vaak overdreven. Een belangrijk gevolg
van de combinatie van invloed en informatie bij de aandeelhouders is name
lijk een aanzienlijk lager (faillissements)risico van hoge leverage voor private
60 Hahn et al. (2009) laten zien dat aan de meest waardecreërende private equity-transacties een verandering in management voorafgaat.

118

DE ONTWORTELDE ONDERNEMING

equity, in vergelijking met identieke niveaus van schuldfinanciering bij public
equity.
Deze elementen beperken de agency-problemen die inherent zijn aan public
equity aanzienlijk. Maar ook hier is geen sprake van een ‘free lunch’ en ont
staan er enkele nieuwe risico’s en belangenconflicten. De belangrijkste poten
tiële problemen zijn:
1. Teveel focus op cashgeneratie op de korte termijn en daardoor te lage inves
teringen in langetermijngroei;
2. Mogelijke veronachtzaming van cultuur en motivatie van medewerkers. Dit
bevat ook het mogelijk veronachtzamen van intangible assets;61
3. Te sterke en te eenzijdige financiële incentives;
4. Onvoldoende macht of speelruimte (mandaat) voor het management;
5. Instant gratification (beloning vooraf voor nog te leveren prestaties, bijvoor
beeld in het geval van een herstructurering);
6. Soms onduidelijke rolverdeling tussen RvC en aandeelhouders;
7. Mogelijke problemen die de hogere leverage kan veroorzaken (met name
als de banken de risico’s verkeerd inschatten);
8. De focus op exit kan in de periode daaraan voorafgaand tot allerlei perverse
en korte-termijnprikkels leiden;
9. ‘Spelletjes’ net voor een management buy-out (medegefinancierd door
private equity). Bijvoorbeeld verlaging van toekomstverwachtingen waar
door de koers daalt voorafgaand aan de transactie. Dit pakt gunstig uit
voor participerend management en private equity, maar gaat ten koste van
derde (m.n. kleinere) aandeelhouders, of vervreemding van aandeelhou
ders (disenjranchisment) voorafgaande aan de public-to-private transactie
door bijvoorbeeld leveraged recapitalisatie (bijvoorbeeld Colt Industries,
zie Stein, 1988).
10. Ook kunnen managers en grootaandeelhouders tegen minderheidsaan
deelhouders samenspannen vóór een management buy-out. Zij kunnen
excessieve severance packages voor het management bij instemming met
een overname toezeggen. Hierdoor accepteert het management een te lage
prijs en is dus ‘omgekocht’ (merk op dat dit niet exclusief is voor private
equity, zie de fameuze Vodafone/Mannesmann casus waarbij het manage
ment van Mannesmann € 60 miljoen toucheerde nadat het zijn verzet had
gestaakt tegen het overnamebod van Vodafone);
11. Benadeling van verschaffers van vreemd vermogen door verhoging van het
risicoprofiel (Schmeits, 2007);
12. Bait en switch-probleem waarbij bestaande verschaffers van vreemd vermo
gen door het aantrekken van nieuw vreemd vermogen worden benadeeld.
Hierdoor daalt hun claim (lening) in waarde;

61 Een recente studie voor het World Economie Forum laat zien dat innovatie mogelijk niet
wordt aangetast (WEF, 2008).
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13. Benadeling van werknemers door bijvoorbeeld salarisconcessies, een beper
king van de pensioenaanspraken of een beperking/opheffing van ontslag
bescherming af te dwingen. Dit zijn vormen van mogelijke impliciete dan
wel expliciete contractbreuk met werknemers, waar ik verder op inga in
hoofdstuk 6.
De laatste genoemde problemen duiden op mogelijk nadelige externe effec
ten voor andere stakeholders, vooral crediteuren, werknemers en derde aan
deelhouders.62 Het netto-effect is echter sterk afhankelijk van het soort private
equity-fonds en vooral van de verkopende partij. Een primaire rol bij de verko
pende partij ligt bij de RvC. Deze zal de verschillende belangen moeten veilig
stellen. Het management participeert vaak zelf in de buy-out-transactie of heeft
op andere manieren een eigen belang. Een algemeen eindoordeel over deze
nadelen van private equity is daarom moeilijk te vellen.
Naast deze problemen zijn er ook binnen de private equity-fondsen agencyproblemen te onderkennen, vooral tussen de aandeelhouders onderling (limited partners versus general partners). Deze hebben vooral betrekking op de
beloningstructuur van de general partners (het management van het private
equity-fonds) die ertoe kan leiden dat te sterk wordt gestuurd op het realiseren
van deals en het (te) snel verkopen van participaties. Zekere cash vandaag telt
in de beloningstructuur zwaarder dan onzekere participatiewaarde morgen.
Ook voor de genoemde problemen en belangenconflicten bij private equity is in
de loop van de tijd een aantal oplossingen ontwikkeld. De belangrijkste oplos
singen hebben te maken met transparantie, een meer geordend biedproces en
de toezichtsstructuur. De suggesties in paragraaf 5.3.2 over hedgefondsen zijn
grosso modo ook hier van toepassing. In het bijzonder kan gedacht worden aan
de volgende oplossingen:
1. Bij een buy-out meer transparantie en gelijke informatie aan alle aandeel
houders, niet alleen over de resultaten en strategie, maar ook over de beloningspaketten van het management;
2. Een competitief biedingsproces faciliteren bij een buy-out, inclusief transpa
rantie over de aandeelhouders en bieders, keuze voor het goede biedingsproces
(marktmeester, etc.) en gelijke due diligence voorwaarden voor alle bieders;
3. Eventueel tijdelijke beschermingsconstructies, gericht op het waarborgen
van een ordelijke besluitvorming;
4. Change of control-clausules ter bescherming van verschaffers van vreemd
vermogen. In de ‘boom market’ van midden 2000 was ‘no strings attachedvreemd vermogen’ zeer populair; de beschikbaarheid ervan was moeilijk te
verklaren;
62 Merk op dat enkele van de genoemde problemen ook spelen bij public equity. Zo kan
een beursvennootschap (te) sterk met vreemd vermogen zijn gefinancierd, en is bij het
genoemde voorbeeld van Vodafone en Mannesmann geen private equity betrokken
geweest. Soms is het een kwestie van gradatie.
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5. Transparantie van private equity-fondsen betreffende performance, leverage,
incentives van management, incentives van general partners en vooral
kasstromen van de onderneming naar private equity;
6. Verduidelijking of versterking van de verantwoordelijkheden van de Raad
van Commissarissen. Dit geldt vooral in de pre-transactiefase waarin belan
genconflicten rond het management en ten koste van derde aandeelhouders
moeten worden voorkomen. Ook heeft de RvC verplichtingen aan andere
stakeholders, zoals werknemers, voor wie een buy-out transactie grote con
sequenties kan hebben.
Samengevat is de essentie van het private equity-governancemodel als volgt te
omschrijven. Private equity creëert waarde dankzij goed geïnformeerde aan
deelhouders met effectieve zeggenschap die zorgen voor een consistente, meer
standvastige strategie en focus. Tevens kunnen zij op basis van hun vollediger
informatie beter omgaan met risico’s, waardoor ze een hogere financiële leverage
aankunnen. Die schuldfinanciering zorgt ook voor een aanzienlijk belasting
voordeel en scherpe financiële prikkels.
Het belastingvoordeel verbonden aan financiering met vreemd vermogen ver
dient overigens nadere discussie. Juist private equity buy-out-transacties tonen
de verkeerde prikkels die uitgaan van het belastingsysteem aan. Veelal investe
ren private equity-partijen met achtergesteld vreemd vermogen, wat in wezen
bijna gelijk staat aan eigen vermogen (bijvoorbeeld geen opeisbare rente, die
accumuleert gewoon met de uitstaande schuld). De fiscale facilitering die hier
op zit ten nadele van ‘echt’ eigen vermogen heeft geen rationale.63 Wat wel
‘financial engeneering’ wordt genoemd moet worden tegengegaan.
De sterke leverage, de sterke focus op de exit en sterke financiële incentives
hebben een mogelijke keerzijde: te sterke focus op de korte termijn en op
louter financiële targets. Dit tast het langetermijnpotentieel aan, bijvoorbeeld
door het mogelijk verwaarlozen van intangible assets. Door de dominantie van
de aandeelhouder kunnen negatieve effecten ontstaan voor de cultuur van het
bedrijf. Mogelijk is er ook onvoldoende speelruimte voor het management.
Dit laatste is echter sterk afhankelijk van de alignment tussen management en
private equity. Meestal is deze hoog, waardoor er wel degelijk een aanzienlijk
mandaat is voor het management.
5.3.4 De voor- en nadelen opgeteld: publiek, privaat of activistisch?
De stelling Eclipse of the public corporation is misschien wat zwaar aangezet,
maar de vraag hoe public equity te versterken is acuut. Activistische aandeel63 Dit probleem is niet veel anders dan de algemene constatering dat moderne financiële
innovaties het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen doen vervagen, of beter
gezegd doen overgaan in een continuüm. Het belastingstelsel kan hier slecht mee uit de
voeten. Bovendien, zoals aangegeven in de hoofdtekst, is het zeker vanuit economisch
gezichtspunt duister waarom het ene type vermogen wél fiscaal wordt gefaciliteerd en
het andere type niet.
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houders versterken het public equity-model door haar inherente zwaktes op
te vangen (een tekort aan disciplinering van het management door te beperkte
bemoeienis van, en informatie bij, gespreide aandeelhouders, en free riderproblemen).
De dreiging van aandeelhoudersactivisme kan productief werken, maar daad
werkelijk ingrijpen door activistische aandeelhouders heeft negatieve kanten.
Snelle en vaak korte-termijnaanpassingen staan centraal. Een langetermijnstra
tegie heeft dan vaak geen kans meer. De balans kan positief doorslaan als de
dreiging van activistisch ingrijpen de onderneming op scherp houdt, en een
sturing op langetermijnwaardecreatie afdwingt. Hierdoor hoeft daadwerkelijk
activisme zich niet te manifesteren. Maar het is een illusie om te denken dat
zo’n dreiging een dergelijk perfect verschonend effect heeft. Management kan
‘rare sprongen’ gaan maken, en de activisten die op onmiddellijke korte-termijnacties aandringen krijgen het in de praktijk voor het zeggen, of zorgen in
ieder geval voor een patstelling.
Een alternatief reparatiemiddel om aanvullende waarde te creëren die bij public
equity is blijven liggen, is de overstap maken van een public equity-model naar
private equity. Private equity geeft aandeelhouders informatie en macht, en
daarmee de mogelijkheden om focus en discipline te creëren. Dit gaat dan veelal
samen met sterke financiële incentives voor het management. Het belangrijkste
nadeel is de (te) sterke korte-termijnfocus gericht op rendementsverbetering,
en het genereren van cash in combinatie met sterke en eenzijdige financiële
prikkels voor het (top-) management. Prestatiebeloning prikkelt en zet mensen
aan om harder te lopen, maar het gevaar is dat zij onbezonnen hard gaan lopen
in de verkeerde richting.
Ook dit is niet kosteloos, en bovendien is private equity een tijdelijk reparatiemodel en geen structureel alternatief. Dit roept de vraag op of het public
equity-model niet rechtstreeks kan worden verbeterd. Vertoont het public
equity-model slechts scheuren die te repareren zijn, of is er sprake van een
structureel probleem vanwege te grote agency-problemen, met als resultaat
een ‘eclipse of the public corporation’? In dat geval hebben we een serieus
probleem, want private equity is als tijdelijk reparatiemodel geen structureel
alternatief.

5.4 Versterking van de aandeelhoudersstructuur van public equity
De verbetering van het governancemodel van public equity zou zich kunnen
vertalen in een versterking van de Raad van Commissarissen. Boot en Cools
(2007) gaan hier nader op in. In deze studie staat de gewenste versterking van
de stabiliteit van de aandeelhouderstructuur centraal. Dit kan de onderneming
ook beschermen tegen een te grote wispelturigheid onder aandeelhouders.
De instabiliteit onder aandeelhouders zit voor een groot deel vast aan de hoge
mate van spreiding. Het lijkt uitgesloten dat volledig gespreid aandelenbezit
optimaal kan zijn. Ondernemingen moeten op zoek naar relatief vaste groepen
grote minderheidsaandeelhouders met daarnaast een free float die liquiditeit
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in het aandeel garandeert (Bolton en Von Thadden, 1998). Die grote minder
heidsaandeelhouders verschaffen stabiliteit en zetten meer druk en discipline
op de onderneming, en zorgen dat aandeelhouders serieus worden genomen.
Dit zal ook een betere informatie-uitwisseling mogelijk maken, en uitnodigen
tot een meer vruchtbare dialoog. Een disproportionele invloed van deze aan
deelhouders is te verwachten.64
Voor deze minderheidsbelangen is mogelijk een rol weggelegd voor participa
tiemaatschappijen. Deze moeten bereid worden gevonden om minderheids
posities te nemen in zowel beurs- als niet-beursgenoteerde ondernemingen.
Voor niet-beursgenoteerde ondernemingen kunnen participatiemaatschap
pijen ontstaan die met off-the-exchange minderheidsaandeelhouderposities niet
beursgenoteerd eigendom tot een valide langetermijnpropositie omtoveren. In
een dergelijk model specialiseren participatiemaatschappijen ‘nieuwe stijl’ zich
in het ter beschikking stellen van eigen vermogen via minderheidsbelangen in
ondernemingen. Dit wordt een soort ‘bank’ voor aandelenkapitaal.
Het private, niet naar de beurs stromende kapitaal is alsmaar groeiende en
naar het zich laat aanzien van een omvang die ver uitstijgt boven wat geplaatst
kan worden bij het op buy-outs gerichte private equity. Bovendien is er dan
sprake van een betere onderhandse verhandelbaarheid van minderheidsaandelenposities, hetgeen de aantrekkingskracht van niet-beursgenoteerd eigendom
vergroot.
Het voordeel van een dergelijk model is dat het voor ondernemingen eenvou
diger wordt om met haar aandeelhouders te communiceren. De aandeelhoudersinvloed is sterker georganiseerd en beter gemobiliseerd. Het aandeelhou
derschap is dan ook verder geprofessionaliseerd. De betere afstemming tussen
onderneming en (grote) minderheidsaandeelhouders zou waarde moeten kun
nen creëren. Meer op de lange termijn georiënteerde beleggers zien hier moge
lijk de voordelen van in.
De voordelen zijn tot op zekere hoogte makkelijker te duiden in het geval van
minderheidsbelangen in beursgenoteerde ondernemingen. In dat geval zouden
de grotere minderheidsaandeelhouders kunnen zorgen voor de gewenste dis
ciplinering van en betere afstemming met het management. Dit zou uitkomst
64 Het is mogelijk om bijvoorbeeld via het UK dual class shares-systeem extra zeggenschapsrechten toe te kennen aan deze aandeelhouders. De one-share-one-vote-doctrine,
die vooral in de EU-bureaucratie in Brussel grote populariteit geniet, stoelt niet op eco
nomische optimaliteit, zoals bekend uit het vakgebied corporate finance. Het is een
politiek en juridisch gemakkelijk te verdedigen en populaire notie die ‘eerlijkheid’ sug
gereert. Dit is overigens recentelijk afgezwakt door de Europese Commissie. Het is dus
zeker niet zo dat one-share-one-vote per definitie optimaal is. De wetenschappelijke
literatuur is hierover niet eenduidig. Theoretisch bezien valt onder bepaalde omstan
digheden af te leiden dat one-share-one-vote optimaal is. Maar er zijn evenzeer omstan
digheden denkbaar waarbij dual class shares optimaal kunnen zijn. De uitstervende
Nederlandse praktijk van certificering, waarbij stemmen terechtkwamen bij een admi
nistratiekantoor dat geen kapitaalbelang had in de onderneming, kan niet als optimaal
worden afgeleid. Het op een of andere manier koppelen van stemmen aan een kapitaalinbreng in de onderneming is noodzakelijk.
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bieden voor het versterken van public equity, waarbij een ‘free float’ gecom
bineerd wordt met een aantal grote minderheidsaandeelhouders. Zo ontstaat
een grotere stabiliteit onder de aandeelhouders, en ook een meer effectieve
zeggenschap. Merk op dat de minderheidsaandeelhouders een belangrijke rol
gaan spelen, omdat de onderneming graag zal willen luisteren naar deze aan
deelhouders. Zij bieden namelijk bescherming tegen ongewenste activisten.
Die ‘bescherming’ zal uitsluitend worden geboden als deze minderheidsaan
deelhouders het gevoel hebben zeer serieus te worden genomen.
Dus een (toenemende) rol voor grotere minderheidsaandeelhouders in beurs
genoteerde ondernemingen is te verwachten, maar juist ook buiten de beurs.
Ook de keuze tussen wel of geen beursnotering zal een dynamischer proces
worden; inderdaad ook mede door private equity via buy-outs. Deze herschik
kingen zullen ook meer in het algemeen de vraag oproepen voor welke onder
nemingen en in welk stadium van hun ontwikkeling een beursnotering opti
maal is (zie Boot et al., 2006). Of er minder bedrijven in de toekomst op de
beurs genoteerd zullen zijn valt niet zeggen. Wel zullen ondernemingen vaker
de beurs betreden en weer verlaten, en later mogelijk weer betreden, afhanke
lijk van de specifieke omstandigheden en levensfase waarin de onderneming
zich bevindt.

5.5 Conclusies
Het versterken van public equity is de uitdaging voor het corporate governancevraagstuk. Aandeelhoudersactivisme is ten principale een symptoom van de
relatief zwakke governance van beursgenoteerde ondernemingen. De spreiding
van aandeelhouders creëert free-rider-problemen, waardoor aandeelhouders
zich te weinig in het wel en wee van de onderneming verdiepen. Deze sprei
ding vergroot daarmee de kloof tussen onderneming en aandeelhouders. In dit
‘niemandsland’ opereren activistische aandeelhouders. Hun ingrijpen en aan
wezigheid werken disciplinerend, maar brengen evenzeer aanzienlijke kosten
met zich mee.
Een stabielere aandeelhouderstructuur, met ook een aantal grotere minder
heidsaandeelhouders, vergroot de communicatiemogelijkheden en daarmee de
alignment tussen bestuur en aandeelhouders. Dit raakt ook het in hoofdstuk 4
besproken belang van mandaat. Tegelijkertijd werkt de aanwezigheid van deze
grootaandeelhouders disciplinerend voor de onderneming.
Boot en Cools (2007) benadrukken ook dat een verdere versterking van de
RvC wenselijk is. Voor wat betreft de RvC valt op dat de focus op control en
risicomanagement, die voortkomt uit de boekhoudschandalen en de daarop
volgende wetgeving (met name SOX maar ook de Code Tabaksblat), commis
sarissen handen vol aan compliance gerelateerd werk heeft gegeven. Maar de
focus op compliance suggereert nog steeds afstand en hoogstens een contro
lerende betrokkenheid. En dit wordt juist niet meer geaccepteerd in het meer
activistische aandeelhoudersklimaat.
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De activistische aandeelhouder eist meer van de commissarissen. Commissa
rissen zullen nadrukkelijker bij het wel en wee van de onderneming worden
betrokken, juist ook als het gaat om strategische vraagstukken en de uitvoering
op hoofdlijnen. De activistische aandeelhouder staat niet toe dat commissaris
sen louter een afstandelijke en controlerende rol blijven spelen. Dus een vol
gende verzwaring van de werklast komt eraan. Het agressievere klimaat waar
beursgenoteerde ondernemingen zich in bevinden vraagt dus om een actieve
betrokkenheid van commissarissen bij de strategie. Hierbij moet tegelijkertijd
onafhankelijkheid ten opzichte van het management worden gegarandeerd. De
RvC ziet zich daarbij geplaatst voor de ogenschijnlijke paradox om tegelijker
tijd het management voldoende speelruimte en flexibiliteit te bieden om in te
kunnen spelen op zich wijzigende omstandigheden. De RvC moet ook nadruk
kelijk een evenwicht verschaffen ten opzichte van de druk (en verleidingen)
van de financiële markt. De ‘tone at the top’ is van groot belang voor het bin
dend vermogen (’social fabric’) van de organisatie. De perceptie van bestuur
ders als huurlingen en passanten ondermijnt het social fabric. En dit betreft in
het bijzonder de financiële markt en transactiefocus van het management.
Met betrekking tot de gewenste stabiliteit onder aandeelhouders is het wen
selijk dat ondernemingen ‘vaste’ minderheidsaandeelhouders aantrekken.
Een beursnotering kan hand in hand gaan met het hebben van enkele min
derheidsaandeelhouders naast een free float. De grote hoeveelheid geld die
beschikbaar is voor private equity zou via participatiemaatschappijen nieuwe
stijl —als een soort ‘bank’ voor eigen vermogen —een uitweg kunnen vinden
in minderheidsbelangen. Dit biedt grotere stabiliteit voor de onderneming en
haar strategie. Paragraaf 5.3.2 geeft aan dat de mogelijkheden hiervoor zijn
toegenomen, zodat ondernemingen die belang hebben bij behoud van deze
stabielere aandeelhouders hier invulling aan kunnen geven, en hiermee zullen
worden aangezet tot een betere dialoog. Ook zou het toe te juichten zijn als bui
ten de beurs een ‘nieuw’ privaat model ontstaat, gebaseerd op financiering via
minderheidsparticipaties door participatiemaatschappijen. Dit lijkt iets meer
op de aandeelhouderstructuur van familiebedrijven, maar uiteraard zonder de
specifieke ontstaansgeschiedenis die familiebedrijven kenmerkt.65
Een vastere aandeelhouderstructuur kan ook de grotere gevoeligheid voor aandeelhoudersactivisme van Nederlandse ondernemingen in goede banen leiden.
Hierbij moet wel worden bedacht dat we, zeker ten dele, te maken hebben met
een overgangssituatie. Het ondernemingsbestuur moet leren hoe om te gaan
met aandeelhouders en met financiële markten. Nederlandse ondernemingen
zijn weliswaar mogelijk gevoeliger voor financiële markten, maar het is abso
luut niet zo dat ondernemingen automatisch de speelbal zijn van de markten.
Voor een heel groot deel hebben ondernemingen het zelf in de hand. Het lijkt
65 Dit is onderdeel van een algemener vraagstuk, namelijk in hoeverre verschuivingen
zullen ontstaan in de relatieve populariteit van een beursnotering (‘public equity’) ten
opzichte van alle soorten niet-beursgenoteerde financiering (met name private equity,
familiebedrijven en coöperaties).
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dan ook onwenselijk om financiële markten in te dammen. De onderneming
moet zelf aan de slag via een vastere band met aandeelhouders en een bestuur
dat beter kan omgaan met financiële markten (en aandeelhouders). En er is
niets dat zegt dat een onderneming per se op de beurs genoteerd moet zijn. Dit
is een keuze.
Uit de internationale praktijk is duidelijk dat ondernemingen enige mate van
bescherming mogen hebben; dit mag echter niet betekenen dat aandeelhou
ders zo maar kunnen worden genegeerd. Op het niveau van de onderneming
is verdere finetuning van statutaire regelingen te verwachten die het evenwicht
tussen bestuur en aandeelhouders ten goede kan komen.66
Dit neemt niet weg dat de grotere dynamiek in ondernemingsland, die ook in
de andere hoofdstukken van dit boek centraal staat, zich nadrukkelijk zal blij
ven manifesteren, ook op het punt van eigendomsverhoudingen. De dynamiek
leidt tot meer momenten waarop wijzigingen in governancemodellen oppor
tuun kunnen zijn. Het lijkt waarschijnlijk dat ondernemingen veel vaker zul
len switchen tussen wel of geen beursnotering, afhankelijk van de levensfase
en omstandigheden waarin ze zich bevinden. De consequenties van de grotere
dynamiek voor het interne gebeuren staan centraal in het komende hoofd
stuk.

66 Cremers et al. (2007) laten zien dat een bepaalde minimale bescherming van de onder
neming ook in het belang is van aandeelhouders, juist om een grotere stabiliteit in stra
tegie mogelijk te maken. Dit is ook in lijn met de door ons aangeven noodzaak van
stabiliteit in de aandeelhouderstructuur.

6

Interne organisatie: cultuur,
commitment en samenwerking

6.1 Inleiding
Het begrip ‘interne organisatie’ klinkt wat abstract, maar de vraag die in dit
hoofdstuk centraal staat is: wat zijn de effecten van de meer nadrukkelijke
aanwezigheid van aandeelhouders en financiële markten op het functioneren
van ondernemingen aan de binnenkant? In het bijzonder: welke invloed op
het commitment van werknemers gaat hiervan uit? Commitment wordt in het
algemeen gezien als iets goeds. Het heeft met betrokkenheid te maken bij het
bedrijf, dus met de vraag of men hart voor de zaak heeft, bereid is voor elkaar
‘door het vuur’ te gaan, motivatie, enzovoort. Dit zijn op zichzelf positieve
attributen Ze wijzen ook op zaken die moeilijk contracteerbaar zijn, en dat is
nu net wat speelt voor activiteiten binnen een onderneming. Mensen moeten
er samen iets van maken.
De dynamiek in samenwerkingsverbanden is toegenomen. De omgeving van
de onderneming is beweeglijker geworden, en ook de onderneming zelf lijkt
aan grotere bewegingen onderhevig. Er is vaker sprake van fusies, overnames,
verkoop van delen van de onderneming, en andere transacties. Deze dynamiek
valt samen met een sterke profilering van de financiële markten en aandeelhou
ders. Wat is hiervan de invloed op het interne functioneren van de onderne
ming? Dit hoofdstuk gaat over de in hoofdstuk 3 genoemde coördinatiekosten:
de interne coördinatie met alle bijkomstige afstemmingsproblemen. De rol van
werknemers en hun binding met de organisatie staan hierbij centraal.
Een element hiervan is de mogelijk veranderende positie van het topmanage
ment, en haar binding met de organisatie. Is zij zich meer als tijdelijke huurling
gaan gedragen, een soort beroepscategorie van ‘passanten’? Aan wie is het top
management loyaal? Naar de aandeelhouder en de hele poespas van financiële
markten (en zijn eigen op aandeelhouderswaarde gestuurde beloning), of aan
de organisatie? Of is het en-en? En wat is het mogelijke verband tussen het
(gepercipieerde) commitment van het topmanagement aan de onderneming en
dat van de rest van de organisatie?
Voordat iets kan worden gezegd over de invloed van aandeelhouders, is een
zeker fundament wenselijk. Waaruit bestaat de binding tussen werknemer en
organisatie? Hier is een duik in de organisatiepsychologische literatuur voor
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nodig. De inzichten zullen echter uitermate consistent blijken met de in hoofd
stuk 3 besproken economische organisatietheorie en haar kijk op het interne
functioneren van de onderneming. Centraal staat wederom het bestaan van
onvolledige contracten; ook de contracten tussen werknemer en organisatie
zijn slechts gedeeltelijk gespecificeerd en af te dwingen. Deze onvolledigheid
maakt de binding tussen organisatie en werknemer gevoelig voor mogelijke
veranderingen in machtsverhoudingen, bijvoorbeeld door wijzigingen in
eigendomsstructuur en aandeelhoudersactivisme. Zonder onvolledigheid zou
immers de positie van werknemers volledig contractueel zijn te regelen, en zou
er op voorhand geen reden zijn waarom de eigendomstructuur invloed heeft
op werknemers.
Dit fundament biedt vervolgens de mogelijkheid om een verband te leggen tus
sen arbeidsverhoudingen en eigendomsstructuur. Dit is een tamelijk onontgon
nen gebied. Veranderingen in eigendomsstructuur zullen worden gerelateerd
aan het type beloningsstructuur en de mogelijke invloed op werkgelegenheid.
Voor wat betreft de werkgelegenheid heb ik onder andere geprobeerd de vraag
te beantwoorden of de betrokkenheid van private equity-investeerders goed of
slecht is voor de werkgelegenheid.
We kunnen ook een verband leggen tussen de aanwezigheid van actievere aan
deelhouders en de (schijnbaar) hieruit volgende grotere frequentie van transac
ties die de structuur en samenstelling van de onderneming veranderen. Wat is
de invloed hiervan op de cultuur van de onderneming en het commitment van
werknemers? Een andere invalshoek is de rol van het management. Wat bete
kent een toenemende fixatie op aandeelhouders en financiële markten voor
haar rol in de organisatie, de gepercipieerde loyaliteit van het management aan
de organisatie en de mogelijke wisselwerking hiervan met het commitment van
werknemers?
Aan de hand van een aantal interviews67 en allerlei andere empirische studies
trekt dit hoofdstuk verschillende conclusies. De belangrijkste zijn als volgt. Het
dilemma van de bestuurder als passant, en de mogelijke frictie tussen zijn com
mitment aan de organisatie enerzijds en aan aandeelhouders/financiêle markt
anderzijds is reëel en vraagt om een zorgvuldige finetuning. In het bijzonder
kunnen beloftes aan de financiële markt op gespannen voet staan met wat
intern wenselijk is. Een wisselwerking is mogelijk tussen het commitment van
werknemers aan de organisatie en de gepercipieerde loyaliteit van het manage
ment aan de organisatie, dan wel de financiële markten. Dit heeft invloed op
wat wel wordt genoemd het ‘psychologische contract’ tussen werknemer en
organisatie.
Meer calculerend gedrag, “what is in it for me?”, is een zorg. Dit tijdsbeeld roept
de vraag op hoe de meerwaarde van een groter geheel kan worden gewaar
borgd. Individualisering en de grotere dynamiek maken het behoud van de
bedrijfscultuur ingewikkelder, en dat terwijl tegelijkertijd de bedrijfscultuur als
67 Interviews met bestuurders van ondermeer Akzo-Nobel, Philips, NS, DSM, Hay Group,
Gamma Holding, SNS Reaal, Fortis, NPM Capital en Unilever.
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bindend element belangrijker is in een omgeving waar er een lossere band is
tussen werknemers en de organisatie. Dit is een soort spagaat. De bedrijfscul
tuur staat onder druk doordat werknemers meer geëmancipeerd zijn en losser
staan van de onderneming. Maar tegelijkertijd is er een mechanisme nodig dat
werknemers toch weer bindt, en is dus het bindend vermogen van een sterke
bedrijfscultuur van groot belang. Louter sturen op individuele beloningscontracten is een nogal kille en onvolkomen manier van binding. Meer innovatieve
manieren voor het creëren van binding zoals empowerment en nieuwe vormen
van samenwerking, ontplooiing en het kunnen identificeren met de organisatie
winnen aan belang.
Daarnaast heeft de afrekencultuur die de proliferatie van financiële markten (en
aandeelhouders) met zich meebrengt geleid tot een beleid dat meer is gericht
op de korte termijn. Wij zagen dit ook in eerdere hoofdstukken. De grotere
beweeglijkheid die vastzit aan de nadrukkelijkere aanwezigheid van (momentum gedreven) financiële markten, wordt herkend als mogelijke oorzaak van
wispelturigheid in de onderneming. Dit maakt het vasthouden aan een bepaal
de strategie ingewikkelder.
Private equity (zagen we in hoofdstuk 5) kan een stabielere langetermijnstra
tegie mogelijk maken. Voor wat betreft de invloed van private equity in onder
nemingen zijn er nog slechts beperkte inzichten beschikbaar. Het effect van
private equity op werkgelegenheid is gemengd. De bestaande werkgelegenheid
in een bedrijf staat vaak onder druk, maar tegelijkertijd wordt meer nieuwe
werkgelegenheid gecreëerd. Vooral de sterke financiële incentives in private
equity kunnen ten koste gaan van zorgvuldigheid in het omgaan met werk
nemers. Dit kan calculerend gedrag versterken, de binding met de organisa
tie aantasten en werknemers aanzetten tot het ontwikkelen van ‘marketable’
(overal inzetbare) vaardigheden in plaats van meer ondernemingsspecifieke
vaardigheden. Al met al een nogal wisselend beeld.
Maar eerst: hoe heeft de band tussen onderneming en werknemers zich ont
wikkeld vanuit een historisch perspectief?

6.2 Een nostalgisch perspectief op de onderneming
De band tussen werknemers en het bedrijf waar ze voor werken is door de
jaren heen veranderd. Robert Reich, een bekend Harvard-hoogleraar en oudminister onder Clinton, beschrijft in zijn boek ‘Supercapitalism’ (Reich, 2007)
een verleden waarin werknemers levenslang voor hetzelfde bedrijf werkten, en
hoe ondernemingen in wezen de verantwoordelijkheid namen over het wel en
wee van die werknemers en ‘hun leven’. Het Philips-dorp in Eindhoven waar
mee Philips begin vorige eeuw de verantwoordelijkheid op zich nam voor de
huisvesting van haar werknemers is daar een mooi voorbeeld van.
Deze misschien wel nostalgische periode beleefde zijn hoogtijdagen in de jaren
1950 en 1960. Dit was de tijd van een paternalistisch model waarbij onderne
mingen grote stabiliteit en baanzekerheid boden aan hun werknemers. In dit
model werkten werknemers vaak levenslang voor hetzelfde bedrijf. Dit was een
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harmonieus, op stabiele groei gericht model waarin trouwens ook bestuurders
veelal een levenslange band hadden met hun ondernemingen, zoals William
Whyte zo treffend beschreef in ‘Organization man’ (Whyte, 1956).
Wat vooral opvalt aan deze periode, is de grote stabiliteit en vastigheid die
ondernemingen boden aan hun werknemers. Deze stabiele omgeving zorgde er
ook voor dat er een zeer sterke band bestond tussen ondernemingen en over
heid. Zo was er in Nederland een nauwe band tussen het grote bedrijfsleven
(denk aan Philips, Shell) en de overheid, vooral met het ministerie van Eco
nomische Zaken. Dit model was niet voor niets dominant in de periode na de
Tweede Wereldoorlog. ‘Gezamenlijk de schouders eronder zetten’ —de weder
opbouw - stond centraal. Grote bedrijven en overheid bepaalden, in nauwe
samenspraak met de vakbonden, wat goed was voor Nederland. Het model
paste ook goed bij de industriële ontwikkeling op dat moment. Massafabricage
en schaalvergroting stonden centraal. Grootscheepse centraal aangestuurde
ondernemingsactiviteiten beleefden hoogtijdagen, en harmonieuze arbeidsver
houdingen waren hiervoor belangrijk. De overheid, het grote bedrijfsleven en
vakbonden zorgden hier gezamenlijk voor.
Voor werknemers werd goed gezorgd. “Ben je loyaal aan de onderneming dan
is de onderneming loyaal aan jou”, was het motto. Ondememingsbestuurders
werden geacht de verschillende belangen goed af te wegen. Een soort rentmees
terschap stond centraal. Ondememingsbestuurders waren notabelen. Publieke
en private belangen liepen door elkaar heen. En als er een groot maatschap
pelijk vraagstuk speelde, dan werd vaak een commissie onder leiding van een
bestuurder ingesteld; een relatief laat voorbeeld hiervan is de commissie Wagner (Shell-bestuurder) die in 1981 een advies uitbracht over de noodzakelijke
economische hervormingen in Nederland.68 Dit stabiele arrangement, verwe
ven met een flinke hoeveelheid paternalisme, leidde tot een gestage verhoging
van het welvaartsniveau van grote lagen van de bevolking. De opkomst van,
wat in Amerika wel wordt genoemd, de middenklasse vindt hierin zijn oor
sprong.
Tegen deze achtergrond zijn paternalistische arrangementen, zoals de begin
jaren 1970 in Nederland opgezette structuurregeling goed te begrijpen. Deze
regeling gaf grote macht aan Raden van Commissarissen op basis van een coöp
tatiesysteem —commissarissen benoemden min of meer zichzelf (zie hoofdstuk
5). Dit paste bij het tijdsbeeld en de van bovenaf (grote ondernemingen, over
heid en vakbonden) bepaalde inrichting van de maatschappij.
Twee ontwikkelingen doorkruisten deze inrichting. De eerste had te maken
met maatschappelijk-politieke veranderingen. Zeker in Nederland ontstond
een bepaalde achterdocht naar ondernemingen, of in ieder geval tussen onder
nemingen en overheid. Kreten zoals ‘winst is vies’ markeren deze periode. Deze
68 Het rapport “Een nieuw industrieel elan” (1981), ging over de in de ogen van de com
missie Wagner noodzakelijke flexibilisering van de Nederlandse economie. De politiek
schoof deze boodschap op dat moment terzijde. Maar het kabinet-Lubbers omarmde de
boodschap een jaar later alsnog. Zie de necrologie naar aanleiding van het overlijden van
Wagner in De Volkskrant van 10 oktober 2003.
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maatschappelijk-politieke veranderingen betroffen meer dan alleen het zich
afzetten tegen ondernemingen. De emancipatie van het individu is ook zo’n
ontwikkeling. Het is aannemelijk dat de welvaartstijgingen van de jaren vijftig
en zestig bijgedragen hebben aan de emancipatie van het individu, en dat deze
emancipatie vervolgens moeilijk te verenigen was met een continuering van
het paternalistische model. Formele gezagsrelaties en een topdown-aansturing
kwamen onder druk te staan. De oorzaken en analyse van deze maatschappe
lijk-politieke ontwikkelingen staan buiten het bestek van dit boek, maar zij
hebben zeer zeker een belangrijke rol gespeeld bij de veranderingen in ondernemingsland, en de interne aansturing in het bijzonder.
De tweede belangrijke ontwikkeling die de stabiele inrichting doorkruiste had
te maken met de grotere dynamiek van de omgeving. De houdbaarheid van het
op basis van gestage groei en stabiliteit ingerichte model kwam ter discussie te
staan. Om in te kunnen spelen op de grotere dynamiek die aan het ontstaan
was, vereiste het op stabiliteit gebaseerde model aanpassingen. De in hoofd
stuk 3 besproken deregulering, globalisering, en ook allerlei technologische
ontwikkelingen dwingen steeds snellere veranderingen af. De paternalistische
inrichting, veelal top-down bepaald, kon hier moeilijk mee omgaan. Innova
tie, concurrentie, open markten en het creëren van toetredingsmogelijkheden
voor nieuwe ondernemingen werden de nieuwe toverwoorden. Deze stonden
bijna haaks op de gesloten structuur die het paternalistisch model impliceerde.
Toetredingsmogelijkheden voor nieuwe ondernemingen en vrije onderlinge
concurrentie stonden nu eenmaal niet hoog op de agenda in het paternalis
tisch model. Integendeel, een besloten groep van grote ondernemingen en
bestuurders regelden zaakjes onderling, en teveel concurrentie of toetreding
van nieuwkomers pasten hier niet in.
Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Deze dynamiek, maar ook de
emancipatie en ontplooiing van het individu vragen om andere aansturingmodellen. De traditionele topdown-besturing bleek vaak niet verenigbaar met
het snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Bovendien stond zij op
gespannen voet met de ontplooiing van het individu. Of, in de woorden van
de nieuwe Unilever-topman Paul Polman: “Topdown besturen wordt niet meer
geaccepteerd [door werknemers]” (NRC, 2008).
Het totale effect is dat topdown-besturing, paternalisme en levenslange verbin
dingen tussen werknemers en ‘hun’ ondernemingen ter discussie zijn komen te
staan. Loyaliteit op basis van paternalisme, in combinatie met een levenslange
verbinding aan dezelfde onderneming, is daarmee weggevallen. Er moe(s)t een
nieuw evenwicht worden gevonden.

6.3 Binding en commitment
Wat is het nieuwe evenwicht? Hoe verloopt de binding van werknemers aan
een organisatie in een omgeving die erg ‘vloeibaar’ en beweeglijk is? Het gaat
erom dat het bindend vermogen van ondernemingen voortvloeit uit de ziens
wijze dat een onderneming een samenwerkingsverband is. Werknemers, in de
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Angelsaksische wereld zo mooi omschreven als human Capital, staan hierin
centraal.69 Eerst een uitstapje naar de psychologische literatuur om enig gevoel
te krijgen over wat mensen bindt. Twee elementen zijn van belang. Het eerste is
commitment: wat bindt werknemers aan een organisatie? Het tweede is wat wel
wordt genoemd het psychologische contract tussen werknemer en organisatie.
Dit is een ongeschreven ‘contract’ dat de wederzijdse verwachtingen (werk
nemer versus werkgever) van de arbeidsrelatie beschrijft. Hoe hiermee wordt
omgegaan, en mogelijke inbreuken op dit contract hebben grote invloed op de
band tussen onderneming en werknemer. Allereerst ga ik in op het belang van
commitment.
6.3.1 Commitment

Commitment staat voor toewijding, zich medeverantwoordelijk voelen, en
een bepaalde mate van loyaliteit. Dit klinkt als iets dat per definitie positief is.
Commitment is echter een breder begrip. Het bevat ook elementen die nega
tief kunnen worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld koste wat kost niet willen
veranderen van baan omdat werknemers opzien tegen veranderingen. Om iets
te kunnen zeggen over de invloed van eigendomsveranderingen op commit
ment is het goed om eerst aan te sluiten op de dimensies die kunnen worden
onderscheiden als we het hebben over commitment. Een veelvuldig in de lite
ratuur gebruikt model voor commitment beschouwt drie aspecten (Greenberg
en Baron, 2008):
1. continueringscommitment,
2. affectief commitment,
3. normatief commitment.
Continueringscommitment verwijst naar een bepaalde terughoudendheid bij
mensen om van baan te gaan veranderen. Ze zien op tegen allerlei transactie
kosten die verbonden zijn aan veranderingen. Dit zijn enerzijds letterlijk de
kosten van het zoeken naar een nieuwe baan en allerlei aanpassingen die ver
anderingen met zich meebrengen. Maar vooral ook angst om het bekende en
vertrouwde te verliezen. Continueringscommitment verwijst naar de vanzelf
sprekendheid om vast te houden aan wat men heeft. Dit zou je kunnen inter
preteren als een negatief ingestoken commitment. Men blijft omdat men zo
opziet tegen veranderingen. In de oude verhoudingen van een ‘baan voor het
leven’ was het continueringscommitment zo ongeveer absoluut. Dit is onder
hevig aan grote verandering.

69 Voor sommigen is de verwijzing naar ‘capital’ in human Capital verdacht, en een voor
beeld van het doorgeslagen aandeelhouderdenken waarin f in a n c ie e l kapitaal zo centraal
staat. Een soort deformatie dus, waarin alleen nog maar gedacht kan worden in op
financieel kapitaal lijkende grootheden. De positievere interpretatie is dat de verwijzing
naar human Capital, of ‘menselijk kapitaal’, aangeeft dat werknemers de belangrijkste
waardebron van ondernemingen zijn.
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Affectief commitment komt veel dichterbij wat in de inleiding is aangegeven:
hart voor de zaak hebben. Deze vorm van commitment heeft te maken met
daadwerkelijk commitment in de vorm van betrokkenheid. De positieve uit
straling van commitment staat hierin centraal. Men voelt aansluiting bij de
waarden, normen en doelstellingen van de onderneming. Elementen zoals
bedrijfscultuur en ervoor zorgen dat werknemers trots kunnen zijn op ‘hun’
onderneming spelen hierbij een belangrijke rol. De economische interpretatie
van affectief commitment bevat ook concepten zoals engagement en bevlogen
heid. Commitment moet in dit boek niet gelijkgesteld worden aan het proberen
te behouden van een levenslange arbeidsrelatie met een en dezelfde onderne
ming.70
In het geval van normatief commitment staat centraal wat anderen wel niet
zullen denken als je besluit te vertrekken bij een onderneming. In belangrijke
mate geldt dat zowel continueringscommitment als normatief commitment
voor een groot deel worden bepaald door de omgeving, en vaak maar lastig
zijn te beïnvloeden door de betreffende onderneming zelf. Ze zijn ook meer
negatief ingestoken. Bijna inspelend op angst of gebrek aan zelfvertrouwen.
Het belang van continueringscommitment en normatief commitment is moei
lijk te duiden. Onder omstandigheden kunnen deze vormen van commitment
een positief effect hebben. Het is bijvoorbeeld buitengewoon kostbaar voor
ondernemingen om een te hoog personeelsverloop te hebben, en deze vor
men van commitment zetten hier een rem op. Het kan ook de greep op hoog
affectief betrokken werknemers versterken, en dit is ongetwijfeld positief. Deze
vormen kunnen dus de totale (‘organizational’) commitment versterken en
complementair zijn aan het affectief commitment.71 Hiermee is niet gezegd dat
het versterken van deze negatievere vormen van commitment inzet zou moeten
zijn van een optimaal personeelsbeleid. Idealiter zou men toch willen inspe
len op affectief commitment. Continueringscommitment en normatief com
mitment kunnen namelijk evenzeer verstarrend werken, en de onderneming
belemmeren in het voeren van een optimaal personeelsbeleid.
Affectief commitment is de vorm van commitment waar ondernemingen
nadrukkelijk op moeten en kunnen sturen. Dit is een vorm van commitment
die evident van belang is voor de onderneming, en door haar te beïnvloeden is.
Betrokkenheid en aansluiting bij de doelstellingen van de onderneming zorgen
voor ‘alignment’ tussen de betreffende werknemer en de onderneming. De kern
70 Zie J.E Meyer et al. (1993) voor een organisatiepsychologisch perspectief. De economi
sche analyse is gebaseerd op Greenberg en Baron (2008), Besanko et al. (2007) en Lazaer
en Gibbs (2009).
71 Het precies onderscheiden van de verschillende begrippen is lastig. Edward Lazaer
(1995) spreekt bijvoorbeeld over ‘bonding’: het creëren van een band waardoor onder
linge schuldgevoelens ontstaan, waar loyaliteit uit voortkomt, dus commitment. Dit is
meer dan alleen het versterken van het normatieve commitment (“door bonding ont
staan banden waardoor men eerder geneigd is om te blijven om anderen niet teleur te
stellen”), omdat het ook inspeelt op affectief commitment: bonding creëert betrokken
heid en wederzijdse affiniteit.
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van de agency-theorie is dat hiermee fricties - coördinatiekosten - worden
verminderd: de agenda van het individu en dat van de onderneming vallen
hierdoor beter samen.
Een mooi voorbeeld is een citaat van de CEO van de Amerikaanse hotelgroep
Montage Hotels & Resorts, Allen Fuerstman. Hij constateert dat “keeping
employees happy and loyal” de grootste uitdaging is. De mobiliteit van perso
neel is van dien aard dat in de hotelbusiness een personeelsverloop van 50% in
niet-managementposities en 25% in managementposities niet ongebruikelijk
is. Door veel te investeren in training van werknemers heeft Fuerstman dit voor
Montage omlaag gekregen tot minder dan de helft van wat in de bedrijfstak
gebruikelijk is. Dit is waar ‘organizational commitment’ naar verwijst. Fuerst
man zelf spreekt over loyaliteit: “I think that that [het lagere personeelsverloop]
spells loyalty”.72 Het belang hiervan mag niet worden onderschat. Onderzoek
van Lee et al. (2000) laat bijvoorbeeld zien dat loyaliteitsgevoel leidt tot een
veel lager ziekteverzuim.
6.3.2 Psychologische contracten
Hoe kun je affectief commitment handen en voeten geven? Economen spreken
over een impliciet contract tussen werknemer en onderneming. Zij bedoelen
hiermee dat er iets niet direct tastbaars is dat ervoor zorgt dat de werknemer
zich wil inzetten op een manier die daadwerkelijk blijk geeft van betrokken
heid (en dus affectief commitment). Organisatiepsychologen spreken over een
‘psychologisch contract’ dat de verwachtingen van werknemers van de orga
nisatie (en vice versa) bepaalt. Rousseau komt tot de volgende definitie van
een psychologisch contract: “a person’s perceptions and expectations about the
mutual obligations in an employment relationship (or any other).” (Rousseau,
1990, p. 391).
In het algemeen zijn het ongeschreven contracten over wat partijen verwach
ten in termen van wederzijdse gedragingen en perspectieven, bijvoorbeeld ten
aanzien van performance, promotiemogelijkheden en beloning. Te onderschei
den zijn aan de ene kant overzichtelijke, relatief eenvoudige en welomschreven
contracten die duidelijk zijn over wat er wordt verwacht en wat de tegenpres
tatie is (het genoemde voorbeeld van de hotelmedewerkers van Montage Hotel
& Resorts past hier goed bij). In de psychologische literatuur worden deze
eenvoudiger contracten aangeduid als transactieachtige psychologische con
tracten.73 Aan de andere kant zijn er complexere ‘contracten’ zoals die geper
72 ‘Hotelier’s secret: Grace humility and training’, In te r n a tio n a l H e r a ld T rib u n e, 23-24 augustus
2008, p. 15.
73 Enigszins vergelijkbaar met transacties op de markt is er sprake van een meer directe
uitwisseling van prestatie en tegenprestatie. Het hoe dan ook hoge personeelsverloop in
de hotelsector duidt op het bestaan van transactie-achtige psychologische contracten,
in de betekenis van Dabos en Rousseau (2004). Het type functies waar het om gaat
wordt ingevuld door mensen die zich overwegend maar voor een relatief korte periode
hieraan binden. Het woord ‘transactie’ slaat op de goed te omschrijven prestatiecriteria
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cipieerd worden door het midden- en hoger kader. Deze worden wel relatiegeoriënteerde psychologische contracten genoemd, en zijn meer impliciet en
minder beschreven. De te verwachte prestaties zijn bijvoorbeeld minder goed
te omschrijven waardoor ook de tegenprestatie (promotiemogelijkheden bij
voorbeeld) minder concreet zijn. Dit soort contracten zijn veel gevoeliger voor
verschillen in perceptie tussen partijen, en een gepercipieerde contractbreuk
dreigt dan ook. Bovendien zijn deze contracten veel gevoeliger voor de con
sequenties van (strategie)wijzigingen in de organisatie. Het goed omgaan met
dergelijke contracten heeft grote invloed op het commitment van werknemers
aan de organisatie. Dit boek heeft het voornamelijk over deze contracten, dus
toegespitst op het midden- en hoger kader.
In een proefschrift over psychologische contracten verdedigd in 2007 aan de
Universiteit van Tilburg definieert Charissa Freese een psychologisch contract
als “de opvattingen van de werknemer over wederzijdse verwachtingen en ver
plichtingen in de context van zijn relatie met de organisatie, die deze relatie vor
men en werknemersgedrag richting geven” (Freese, 2007, p. 24). Voor dit boek
is deze definitie zeker nuttig. Merk op dat het woord ‘verplichting’ zaken nogal
zwaar aan zet omdat dit vaak ook op juridische afdwingbaarheid duidt. Dit lijkt
niet in deze definitie te passen omdat een psychologisch contract immers een
informeel contract betreft. Dus voor zover men wil spreken over verplichtingen
gaat het over gepercipieerde, niet juridisch afdwingbare verplichtingen.74
Maar opvallend is dat Freese’s definitie zich volledig richt op de werknemer (“zijn
inschatting over de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen”). De defini
tie lijkt hierdoor te beperkt omdat zij de werkgever nogal passief beschouwt.
Het zal immers ongetwijfeld zo zijn dat de werkgever anticipeert op wat hij
denkt dat de werknemer percipieert. Dit ‘meedenken’ van de werkgever is niet
onbelangrijk. Zodra de werknemer een andere perceptie heeft van het contract
dan de werkgever dreigen fricties, en een (gepercipieerde) contractbreuk.
Voor dit boek is het belangrijk om de tweezijdige invalshoek van het con
tract tussen werknemer en werkgever te benadrukken, en dus de onderlinge
wisselwerking centraal te stellen. De wisselwerking —gecombineerd met het
niet (formeel) gespecificeerd zijn —geeft een bepaalde dynamiek aan het con
tract. Het dynamisch karakter wordt niet alleen beïnvloed door de twee direct
betrokken partijen, maar nadrukkelijk ook door externe ontwikkelingen. De
passend bij een korte termijn en een gemakkelijke exit uit de werknemersrelatie (Dabos
en Rousseau, 2004, p. 54). De genoemde actie van Fuerstman in de hoofdtekst zou kun
nen worden geïnterpreteerd als een poging het transactiegehalte te verminderen door
een relatie-georiënteerd element - opleiding gericht op doorgroei - in de werknemerwerkgeververhouding te brengen.
74 Voor wat betreft in principe juridisch afdwingbare zaken kunnen er nog steeds relatief
ongrijpbare zaken zijn, die aanleiding tot conflict kunnen geven. Het helemaal juridisch
afdwingbaar en volledig maken van contracten is bijna onmogelijk, zie MacNeil (1974).
Maar zelfs bij een volledig juridisch afdwingbaar contract zijn er bijkomende zaken die
niet onder het juridische contract vallen, bijvoorbeeld de bij de werknemer opgeroe
pen emotie als de werkgever een andere invulling van zijn verplichtingen probeert te
bewerkstellingen en/of probeert zijn verplichtingen af te kopen.
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externe krachten kunnen te maken hebben met omstandigheden die de werk
nemer betreffen (bijvoorbeeld de verwachting dat de organisatie open staat
voor meer flexibele arbeidsuren na het krijgen van een kind), maar evenzeer
met omstandigheden die de onderneming aangaan. Dit laatste is van evident
belang voor deze studie. Het veranderende krachtenveld rond de onderneming
(rol aandeelhouders en financiële markten bijvoorbeeld) kan dus het psycholo
gische contract beïnvloeden. Met andere woorden: het psychologische contract
is onderhevig aan veranderingen in de tijd; het is dus dynamisch.
Een dergelijke dynamiek moet worden onderscheiden van de notie van con
tractbreuk. Contractbreuk gaat over het niet nakomen van zaken die een van
beide partijen wel degelijk als onderdeel van het contract percipieert. Dyna
miek, zonder dat contractbreuk wordt gepercipieerd, verwijst naar veranderin
gen die beide partijen door de tijd heen ervaren in het contract.
Het bestaan van een psychologisch contract tussen werkgever (onderneming)
en werknemer is nauw verweven met het eerder besproken affectief commitment. Het psychologische contract bevat de interpretatie (perceptie) van
de werknemer ten aanzien van zijn band met de onderneming (Schalk en
Huisman, 2001). Deze is sterk bepalend voor de voldoening en betrokkenheid
die een werknemer ervaart.
Het niet nakomen van gewekte verwachtingen lijkt gezien de grotere arbeidsmarktmobiliteit kostbaarder dan voorheen, althans voor werknemers met een
goede arbeidsmarktpositie. Zij zullen veel eerder dan in het verleden geneigd
zijn om de organisatie te verlaten. Het is ook van belang om in te zien dat het
contract weliswaar is gedefinieerd als contract tussen individuele werknemer
en werkgever, maar in hoge mate bepaald kan zijn door de algemene perceptie
onder werknemers. Dit is niet veel anders dan benadrukken dat de bedrijfscul
tuur van een organisatie van groot belang is voor ieders contract met de onder
neming. Er is daarmee een groot gemeenschappelijk element in alle ‘contracten’
tussen werknemers en organisatie. Box 6.1 bevat enige verdere opmerkingen
over de dynamiek waaraan psychologische contracten blootstaan.
Contractbreuk heeft een sterk negatief effect op het functioneren en het affectief
commitment van werknemers (Greenberg en Baron, 2008, p. 237). Wijzigingen
in de eigendomsstructuur en manifestaties van aandeelhoudersactivisme kun
nen momenten zijn waarop veranderingen in de onderneming worden afge
dwongen en contractbreuk dreigt. Maar dit speelt veel meer in het algemeen.
De eerder genoemde grotere transactieoriëntatie die samenhangt met de grotere
rol van financiële markten schept een klimaat waar vaker grote aanpassingen
worden gemaakt. Het zijn juist dit soort grote veranderingen die de kans op
een (misschien niet bedoelde) contractbreuk vergroten.75
75

Onthoud dat het hier gaat om impliciete contracten, dus wederzijdse verwachtingen
over eikaars rechten en verplichtingen. Het vakgebied corporate finance benadrukt hoe
via overnames en surseance en/of faillissementprocedures f o r m e l e contracten kunnen
worden doorbroken (Shleifer en Summers, 1988). De recente (poging tot) hervorming
van de Nederlandse faillissementswet had hiermee te maken. De reden tot hervorming
was dat de surseanceprocedure die gericht is op continuering van op zichzelf levensvat
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Box 6.1 D yn am iek in p sy ch o lo g isch e contracten

De ontwikkeling naar een meer op zelfontplooiing en empowerment ingerichte
onderneming heeft psychologische contracten belangrijker gemaakt. Dit vraagt
namelijk om een bepaalde flexibiliteit. De dynamiek waarvan sprake is houdt het
risico in dat percepties uiteen gaan lopen, en dat daardoor contractbreuk wordt
gepercipieerd. En (gepercipieerde) contractbreuk tast het bindend vermogen van
ondernemingen aan.
Drie ontwikkelingen hebben invloed op het belang van psychologische contrac
ten;
1. de grote(re) nadruk op zelfredzaamheid van het individu;
2. het (toenemende?) belang van empowerment;
3. het mogelijk toenemende individualisme en calculerend gedrag.
Alle drie de ontwikkelingen grijpen aan bij het individu. De woorden zelfredzaam
heid en empowerment (de eerste twee ontwikkelingen) suggereren een grotere
vrijheid en verantwoordelijkheid bij het individu. De derde ontwikkeling - indi
vidualisme en calculerend gedrag - suggereert dat mechanismen die de gedra
gingen van het individu beheersen belangrijker worden. Deze ontwikkelingen
doen het belang van psychologische contracten vergroten. De hierin opgenomen
im p lic ie te controle en beïnvloedingsmechanismen zijn namelijk in toenemende
mate onmisbaar.
Eerst zelfredzaamheid. Met zelfredzaamheid wordt een situatie bedoeld waarin
de werknemer meer voor zijn eigen toekomst opkomt. De algemene beweging
lijkt er een van baanzekerheid, standaardisatie in arbeidscontracten en een nauw
omschreven taakbeschrijving naar een invulling waar zelfontplooiing, eigen ini
tiatief en flexibiliteit centraal staan. Deze transitie lijkt goed te passen bij de alge
mene verandering in het ondernemingslandschap die paragraaf 6.2 beschrijft.
Deze ontwikkeling lijkt ook verwant aan wat wel ‘empowerment’ wordt genoemd.
Empowerment lijkt meer dan ooit de moderne arbeidsrelatie te kenmerken. De
kenniseconomie en het belang van kennis binnen organisaties vraagt om een opti
male mobilisatie van die kennis. Dit lijkt zich direct te vertalen in aanpassin
gen in organisatiestructuren zoals hoofdstuk 3 bespreekt. De oude hiërarchische
militairachtige ‘command en control-structuur’ staat hiermee op gespannen voet.
Tegelijkertijd lijkt ook de omgeving sneller te veranderen, en dit kan een extra
reden zijn voor empowerment.
Dit wijst op een ontwikkeling naar het helder maken van de rol van individuen
in eenheden die te overzien zijn en waar men een duidelijke invloed ervaart op
de performance van de unit als geheel. Hiermee ervaart men ook meer prikkels
voor eigen initiatief. Voor organisaties betekent dit meestal dat ze platter moeten
worden. In een dergelijke organisatie staat men dichterbij de markt (en klant), en
door de empowerment heeft men ook zelf de mogelijkheid om op kansen in te
spelen.

bare economische activiteiten bijna nooit werd gebruikt, omdat alleen via faillissement
bestaande contracten (met name arbeidscontracten) konden worden opengebroken. De
financieel economische literatuur noemt voor- en nadelen van het kunnen openbre
ken van bestaande contracten. Van een voordeel is sprake als bestaande contracten als
molensteen rond de nek van de onderneming haar continuïteit bedreigen.
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Een dergelijke ontwikkeling zorgt ervoor dat beslissingen genomen worden op een
lager niveau waar meer informatie voorhanden is. Hierdoor neemt ook de snelheid
van handelen toe (minder red tape). Hoewel formele sturingselementen in een dergelijke meer gedecentraliseerde en minder hiërarchische organisatie belangrijk zijn,
is voor de gewenste flexibiliteit en empowerment speelruimte nodig. Dit vereist
wel dat werknemers goed omgaan met deze speelruimte. De vraag is ook hoe dit te
verenigen is met de derde ontwikkeling: het meer calculerende gedrag dat mogelijk
haaks staat op de belangen van de organisatie als geheel.
De suggestie van een meer calculerende werknemer lijkt in eerste instantie te wijzen
op een grotere rol van expliciete contracten, bijvoorbeeld duidelijk gespecificeerde
prestatiecontracten. Hiermee zou het eigenbelang mogelijk beter te beteugelen zijn
dan met impliciete psychologische contracten. Paragraaf 6.4 geeft aan dat dit type
ontwikkeling inderdaad heeft plaatsgevonden, maar dal dit niet betekent dat het
eigenbelang beter beheersbaar is geworden. Een prestatiecontract is soms manipu
leerbaar, of lokt gedrag uit dat ten koste gaat van moeilijk(er) meetbare groothe
den die voor de organisatie evenzeer van belang zijn maar worden verwaarloosd in
de contracten. De discussie die heerst over de beloningstructuur van managers en
vooral de wenselijkheid van bonussen bij banken gaat hier in wezen over: hebben
de beloningscontracten in het bankwezen aangezet tot onverantwoord gedrag?
Vanuit dit perspectief is het misschien wel veel overtuigender om te stellen dat
psychologische contracten juist belangrijker zijn geworden. Sociale controle in een
onderneming, en bedrijfscultuur in het algemeen, zijn misschien wel meer dan
ooit nodig om calculerend gedrag in de hand te houden, en uiteindelijk cruciaal
voor het kunnen verstrekken van de speelruimte die nodig is voor empowerment.
Een zeer sterke bedrijfscultuur kan nodig zijn om effectieve vormen van samen
werking te garanderen in een dergelijke omgeving. Expliciete contracten om dit
af te dwingen zijn moeilijk te formuleren. Een interessant voorbeeld is een con
sultancybureau zoals McKinsey & Co. Een belangrijk element van het opereren
van McKinsey is dat iedere McKinsey-consultani bereid is zijn kennis en ervaring
te delen met collega-consultants waar ook ter wereld. McKinsey ziet dit als een
unieke Value proposition’: “bringing the best of the firm to the cliënt”.
De nadruk op zelfredzaamheid raakt de perceptie die partijen hebben bij een
psychologisch contract. Fricties zijn echter mogelijk omdat ideeën hierover kun
nen verschillen. Beschouw bijvoorbeeld de genoemde zelfredzaamheid met de
verschuiving van baanzekerheid naar werkzekerheid. Hoe plausibel en realistisch
dit ook mag klinken, het mag niet worden verondersteld dat de arbeidsmarkt
deze transitie algemeen onderkent. Onderzoek van Van den Brande et al. (2002)
voor België laat zien dat deze transitie op het netvlies staat van slechts 4% van de
werknemers, namelijk de jonge hoogopgeleide professionals en managers. Een
interpretatie hiervan is dat buiten deze van nature flexibele en mobiele groep nog
slechts weinig werknemers te maken hebben gehad met de mogelijke nieuwe
realiteit van de werknemer-werkgeverrelatie.
Het is dan ook goed mogelijk dat de grote meerderheid van werknemers (nog) geen
verandering percipieert in het contract dat zij hebben met ‘hun’ onderneming. Dit is
een belangrijke constatering, omdat ondernemingsbestuurders (die veelal wel bij de
groep horen die de transitie onderkennen) geneigd kunnen zijn te zeer uit te gaan
van het ‘nieuwe’ model dat zelfredzaamheid centraal stelt, terwijl dat niet aansluit
bij de perceptie die werknemers hebben over hun binding met de onderneming. Er
dreigt dan een groot interpretatieverschil over het psychologische contract tussen
werknemer en onderneming, met als risico een (gepercipieerde) contractbreuk.
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6.4 Beloning, bedrijfscultuur en binding met de organisatie
Met het begrip van de psychologische literatuur over het commitment van
werknemers aan hun organisatie, kunnen we nu terug keren naar het financi
ële markt (en corporate finance) perspectief op de onderneming. Hoe kijkt dit
perspectief aan tegen de band tussen werknemer en onderneming?
Centraal staat de beloningsstructuur binnen organisaties. Dit betreft onder
meer onderzoek naar de wenselijkheid van aan aandelen gerelateerde beloning
voor werknemers, de zogenaamde ESOPS (zie box 6.2). Beloningsinstrumenten
voor het topmanagement hebben echter de meeste aandacht gekregen, vooral
aandelen en (tot voor kort) aandelenoptiepakketten. Het oordeel over dit type
beloningspraktijken is wisselend. Aan de positieve kant heeft het verbinden
van de beloning aan de aandelenkoers mogelijk geleid tot een nadrukkelijker
focus op waardemaximalisatie. In de Verenigde Staten nam de gevoeligheid van
de beloning van topmanagement relatief tot het rendement van aandeelhou
ders toe met een factor tien tussen 1980 en eindjaren 1990 (Hall, 2000). Het is
zeer wel mogelijk dat dat heeft geleid tot een afname van waardevernietigende
‘empire building’-strategieën, en daarmee het creëren van inefficiënte brede
conglomeraten heeft ontmoedigd (Roberts, 2004).
Tegelijkertijd zijn er ten minste twee vormen van kritiek op de proliferatie
van aan aandelen gerelateerde beloning. De eerste kritiek is dat dit prikkels
kan geven aan het management om door middel van korte-termijnbeleid (bij
voorbeeld een transactieoriëntatie) en zelfs manipulatie de aandelenkoers en
daarmee de eigen beloning te sturen. Zie ook de discussie in hoofdstuk 2.
De tweede kritiek is dat het management mogelijk zelf invloed heeft op de
samenstelling van haar eigen beloningspakket. Hiermee samenhangend speelt
ook dat het opnemen van aandelen en aandelenopties als elementen van het
beloningscontract het makkelijker kan maken om tot exorbitante belonings
regelingen te komen (Bebchuk en Fried, 2005).
6.4.1 Vervreemding van het topmanagement
Een hieraan gerelateerde ontwikkeling is een toename van de omloopsnelheid
van bestuurders, doordat ontslag dan wel vervanging nauw(er) verbonden is
aan de koersontwikkeling op de beurs (Subramanian et al., 2002). Deze ont
wikkeling gaat hand in hand met een verpersoonlijking van het topmanagement
voor deze beursgenoteerde ondernemingen, vooral voor de CEO. De ontwik
keling is misschien wel vergelijkbaar met die van coaches bij topvoetbalclubs.
Dergelijke coaches hebben momentum en worden op handen gedragen, of
zijn hun momentum kwijt en er lijkt niets anders meer mogelijk dan aftreden.
Bestuurders worden evenzeer op een hoog voetstuk geheven, maar kunnen
er vervolgens weer even hard vanaf worden gestoten.76 Dit soort al dan niet
76 Het wel hebben van momentum is evenzeer een zorg. Het hoge voetstuk waarop bestuur
ders worden geplaatst kan leiden tot ‘zonnekoninggedrag’ (Cools, 2005).
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aanwezig momentum lijkt inherent aan een beursnotering. Het kuddegedrag
in financiële markten en de ‘exposure’ die met een beursnotering samenhangt
roepen schijnbaar een dergelijk volatiel gedrag op. De financiële markt is een
soort alles of niets. Niet alleen grote uitslagen in koersbewegingen, maar ook in
wat op een bepaald moment populair of in is, en wat niet. Deze ontwikkeling
lijkt net als bij topvoetbalcoaches te leiden tot een hogere omloopsnelheid van
bestuurders.
Een interpretatie is dat het topmanagement (de CEO) zich door deze ontwik
keling meer als huurling gaat gedragen.77 Hij is een passant geworden die zo
goed als mogelijk probeert te scoren bij aandeelhouders, maar misschien wel is
losgeraakt van de organisatie die hij geacht wordt te leiden. De binding aan de
onderneming lijkt dan teruggebracht tot een financieel beloningspakket. Zijn
psychologisch contract met de onderneming is daarmee een nogal schraal con
tract geworden. In de meest negatieve zin zou dit betekenen dat hij is verwor
den tot een soort wandelende individuele winst- en verliesrekening, met ook
het negatieve gevolg dat hij voor een dubbeltje meer elders kan gaan werken.
Wat is er dan nog over van commitment en loyaliteit?
Uiteraard is dit een veel te extreme karakterisering. Veel bestuurders hebben
hart voor hun onderneming en proberen zo goed mogelijk met de pressies van
de financiële markt om te gaan. Maar het valt moeilijk te negeren dat de toege
nomen focus van het topmanagement op de aandeelhouder, in combinatie met
de nadrukkelijker afrekening door diezelfde aandeelhouders, vragen oproept
over de binding van het topmanagement aan de organisatie.
Waar sprake is van vervreemding tussen topmanagement en organisatie ont
staan twee negatieve effecten. De eerste is dat de organisatie veel meer calcu
lerend gedrag gaat vertonen. Door de voorbeeldwerking zal de inhoud van
de psychologische contracten in de gehele organisatie veranderen. Er treedt
een verschraling op die het bindend vermogen van de organisatie aantast. Een
voorbeeld is de bonuscultuur in het internationale bankwezen. Deze beloningsvorm werd een kenmerk voor de wijze waarop het topmanagement zich
verbond aan de organisatie. De voorbeeldwerking was enorm, de hele organi
satie werd er uiteindelijk aan opgehangen. Het uiteindelijke resultaat was een
soort ‘ieder voor zich gedrag’. Een tweede effect is dat de zwakkere verbinding
tussen de wereld van de werknemers en het management veel vaker zal leiden
tot verschillen in interpretatie en perceptie van de psychologische contracten.
Culliane en Dundon (2006) laten zien dat verschillen in verwachtingen en
percepties de hoofdoorzaak zijn van gepercipieerde contractbreuk. Tegelijker
tijd bemoeilijkt het gescheiden raken van de werelden van management en
werknemers het tijdig aanpassen van psychologische contracten aan nieuwe
omstandigheden. Kirkpatrick (1985) benadrukt dat de bereidheid van werk
nemers tot verandering afhankelijk is van communicatie over en betrokken77 Een opmerkelijk element van de Nederlandse corporate governance code (de Code
Tabaksblat) is dat die code adviseert om bestuurders een gelimiteerd contract te geven.
Hiermee zijn bestuurders in wezen ook letterlijk ‘ingehuurd’.
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heid bij de veranderingen. Werknemers moeten het gevoel hebben dat er reke
ning wordt gehouden met hen. De zwakkere verbinding tussen management
en werknemers beïnvloedt beide factoren negatief.
6.4.2 Beursgenoteerde versus niet-beursgenoteerde ondernemingen
De positionering van het topmanagement ten opzichte van de organisatie en
aandeelhouders vertoont verschillen tussen beursgenoteerde en een niet-beursgenoteerde ondernemingen. In een beursgenoteerde onderneming bevinden
de aandeelhouders zich op relatief grote afstand van de onderneming. Het
management dat richting aandeelhouders wordt getrokken komt hiermee op
grote afstand te staan van de organisatie. In het geval van een niet-beursgenoteerde onderneming (met bijna als automatisme een grote concentratie van
aandelenbezit) staan de aandeelhouders veel dichter op de onderneming. Het
management staat daardoor dicht bij de aandeelhouders, maar tegelijkertijd
ook dicht bij de onderneming.
In niet-beursgenoteerde ondernemingen is er eerder sprake van een ‘automati
sche’ alignment tussen management en aandeelhouders en daarmee impliciet
ook een groot mandaat voor beide partijen samen.78 Daarmee samenhangend
hebben beide partijen een grote betrokkenheid bij de onderneming. In een
beursgenoteerde onderneming is de betrokkenheid van aandeelhouders eer
der interveniërend achteraf. Betrokkenheid van aandeelhouders is dan dus
beperkt(er). De ondernemingsleiding moet een brug slaan naar de aandeelhou
ders, en afhankelijk van die band kan er sprake zijn van een door de organisa
tie gepercipieerde ‘vervreemding’ van het topmanagement ten opzichte van de
organisatie.
Een interessant vraagstuk is hoe werknemers de betrokkenheid van het top
management bij de onderneming percipiëren in een beursgenoteerde versus
een niet-beursgenoteerde onderneming. Eerst een open deur. Uiteraard kan
dit voor elke onderneming anders liggen. Maar in het algemeen is er zeker
iets over te zeggen. We weten van familievennootschappen dat werknemers
de gepercipieerde betrokkenheid en commitment van het management hoog
inschatten. Dit ligt voor private equity iets genuanceerder. In het algemeen is er
een grote operationele betrokkenheid (operationele kennis wordt ingebracht),
en de betrokkenheid is voor een aanzienlijke periode, vaak vijf tot zeven jaar
78 Bij door private equity-partijen overgenomen bedrijven geldt dat bijna per definitie.
Voorzover management en aandeelhouders elkaar niet liggen vindt - althans bij de
succesvolle private equity-participaties —een prompte verandering in het management
plaats (Hahn et al. 2009). Er is dan veelal ook (niet altijd!) sprake van een eensgezind
aandeelhoudersbelang. Bij een niet genoteerde familievennootschap kan dit heel anders
liggen. Daar kunnen problemen ontstaan tussen aandeelhouders en management, of
tussen aandeelhouders onderling. Conflicten zijn bijvoorbeeld mogelijk tussen verschil
lende generaties aandeelhouders. Dit verklaart overigens waarom bij familiebedrijven
‘onderlinge’ beschermingsconstructies, bijvoorbeeld certificering, populair zijn. Ver
spreiding van de aandelen onder veel familieleden kan op gespannen voet staan met de
gewenste concentratie van de zeggenschap.
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(WEF, 2008, 2009). Maar het private equity-model impliceert toch een in de
tijd eindige betrokkenheid van de aandeelhouder; uiteindelijk is het motief
puur financieel. Vroeg of laat wordt uitgestapt. De vaak warme gevoelens die bij
een familiebedrijf leven ten opzichte van het management en de aandeelhouder
zijn niet noodzakelijkerwijze te vinden bij private equity-gedreven onderne
mingen.
Paragraaf 6.5 gaat verder in op de rol die private equity-investeerders spelen
in ondernemingen. Voor het moment is het voldoende te onderkennen dat
er in het geval van private equity wel degelijk een grote betrokkenheid is bij
de onderneming. Wat wel speelt is dat de veranderingen in aansturing, en
soms ook strategieën die door de private equity-investeerders worden ingé
bracht, grote invloed kunnen hebben op de psychologische contracten van de
werknemers met de organisatie. Daardoor kan sprake zijn van contractbreuk.
Een belangrijk vraagstuk is hoe hiermee om te gaan. De eerder aangehaalde
onderzoeken van Freese (2008) en ook van Kirkpatrick (1985) laten bijvoor
beeld zien dat de wijze waarop met werknemers wordt gecommuniceerd grote
invloed heeft op het al dan niet ervaren van veranderingen als contractbreuk.
Bij goede communicatie kunnen deze veranderingen ook worden ervaren als
aanpassingen in de psychologische contracten.
6.4.3 Belang van bedrijfscultuur
Een belangrijke observatie die nog niet is gemaakt is dat de cultuur van een
organisatie uitermate belangrijk is, en dat deze niet zo snel verandert. Dit laat
ste kan negatief worden geïnterpreteerd als verstarring, maar kan ook positie
ver worden benaderd. De bedrijfscultuur bevat normen, waarden en verwach
tingen —min of meer het DNA van een organisatie —en stuurt daarmee ieders
gedrag in een organisatie. Een sterke bedrijfscultuur kan daarmee bijvoorbeeld
het belang van formele controlemaatregelen verminderen. Dit kan juist flexibi
liteit opleveren. Ook wordt het besluitvormingsproces mogelijk gemakkelijker,
omdat de bril waarmee iedereen naar de omgeving kijkt eenvormiger is.
De cultuur van een organisatie bepaalt hoe zaken gebeuren. Flet veranderen
ervan vraagt communicatie en tijd. Zomaar andere prikkels inbouwen is onvol
doende. Een verandering van eigenaar heeft dan ook niet per definitie veel
invloed op de werknemers. Organisaties hebben een cultuur, vaste gewoontes,
enzovoort. Onderzoek van Cronqvist et al. (2007a, 2007b) laat bijvoorbeeld
zien dat een bedrijfsonderdeel dat wordt verkocht zich zelfs vele jaren na ver
koop nog gedraagt conform de cultuur van het oorspronkelijke moederbedrijf.
De onderzoekers spreken over ‘self-perpetuating cultural norms’ en dat ‘shared
norms, beliefs and values take a long time to change’.
Philips’ hoofd strategie Gerard Ruizendaal stelt dan ook dat 70 a 80% van ver
anderingen voortkomt uit veranderingen in attitude en de rest door (financiële)
prikkels.79 Attitude is onderdeel van de bedrijfscultuur en dus lastig te verande
79

The new organization’, bijlage bij

T h e E c o n o m ist,

21 januari 2006, p. 2.
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ren. Dit is een belangrijk gegeven voor nieuwe eigenaren. Echte veranderingen
kosten dus tijd. Tegelijkertijd beschermt de vastigheid die opgesloten zit in
de bedrijfscultuur de houdbaarheid van psychologische contracten. Een sterke
bedrijfscultuur geeft een houvast en zorgt voor een minder snel gepercipieer
de contractbreuk. Maar de bedrijfscultuur zelf kan aangetast raken door een
excessieve transactieoriëntatie. Er zijn dus verschillende interacties en effecten
te onderscheiden.
Veranderingen in beloningsinstrumenten kunnen betere prikkels verschaffen
maar zonder attitudewijziging is het niet duidelijk of dit het gewenste effect
sorteert. Integendeel, zodra contractbreuk wordt gepercipieerd komt het commitment van werknemers in gevaar en dreigt achteruitgang. Dit vertaalt zich in
een grote uitdaging voor nieuwe eigenaren zoals private equity-investeerders.
Het meekrijgen van de organisatie telt. De vraag is ook of werknemers veran
deringen ervaren als contractbreuk of zien als element van het dynamische
karakter van contracten? Dit laatste verdient de voorkeur omdat contractbreuk,
zoals al aangegeven, demotiverend werkt. Hierbij past wel de kanttekening dat
zaken makkelijker liggen als de wijziging in eigendom plaatsvindt door grote
problemen, financieel of anderszins. In die gevallen is contractbreuk eigenlijk
al realiteit en staat de bedrijfscultuur al zwaar ter discussie. De ruimte om radi
cale veranderingen door te voeren is dan aanzienlijk.
6.4.4 Wat volgt hieruit?
Organisatorische veranderingen kunnen - al dan niet veroorzaakt door veran
deringen in eigendomsstructuur - via (gepercipieerde) contractbreuk het com
mitment van werknemers aantasten. De bedrijfscultuur speelt daarbij een dub
belrol. Enerzijds kan dit verstarrend werken, anderzijds zorgt het voor meer
vastigheid in psychologische contracten en werkt het beschermend voor het
behoud van commitment.
Er zijn geen eenduidige algemene conclusies te trekken over verschillen in
commitment tussen werknemers in beurs- en niet-beursgenoteerde onder
nemingen. In beide categorieën zijn goede en slechte voorbeelden te vinden.
Wat wel duidelijk is, is dat de bij beursondernemingen dominante invloed van
financiële markten en de daaraan gekoppelde beloningen een vervreemding
van het management ten opzichte van de organisatie kunnen veroorzaken. Via
deze weg dreigt een aanslag te worden gepleegd op het commitment van werk
nemers aan de organisatie. Tegelijkertijd bemoeilijkt het gescheiden raken van
de werelden van management en werknemers het tijdig aanpassen van psycho
logische contracten aan nieuwe omstandigheden.
Hoewel zijdelings al over private equity-partijen is gesproken, diept de komen
de paragraaf dit verder uit.
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Box 6.2 . W in std elin gsregelin gen vo or p erson eel (in c lu sie f E m ployee S lo e k
O w n ersh ip P lan s)

Moeten werknemers net zoals management voor een deel hun beloning krijgen in
de vorm van winstdeling, aandelen of aandelengerelateerde vormen? Is dit goed voor
commitment? Vermindert dit de vervreemding tussen werknemers en management?
Het (positieve) idee hierachter is dat het een soort groepsbeloning is die werk
nemers een belang geeft dat samenvalt met dat van de onderneming als geheel. In
de meest extreme vorm hebben werknemers het gehele eigendom van de onder
neming. Dit is het meest evident in professionele organisaties zoals consultancy-,
accounting- en advocatenkantoren, waar de organisatievorm vaak een partnership
is. Een andere vorm is beloning - vaak pensioenplannen - bekend onder de naam
ESOPS, Employee Stock Ownership Plans, waarmee aandelen letterlijk in handen
van werknemers komen. De redenen voor het creëren van ESOPS zijn divers. Voor
verschillende ondernemingen was het bijvoorbeeld ingegeven als beschermingscon
structie tegen overnames (Tirole, 2006; Pagano en Volpin, 2005). ESOPs zijn echter
ook bedoeld als vorm van groepsbeloning om de betrokkenheid bij de onderneming
te vergroten (Besanko et al., 2007).
Hier zijn een aantal opmerkingen over te maken. Een eerste is dat ESOPs nogal inef
fectief lijken als directe vorm van prestatiegerelateerde beloning. Werknemers hebben
immers maar een zeer beperkte invloed op de aandelenkoers. Voor het meer aandeelhouders-minded maken van werknemers kan het mogelijk wel werken. Het kan de
houding van werknemers om naar waardecreatie te streven via een cultuurverandering
mogelijk vergroten. Hier moet overigens wel met grote omzichtigheid mee worden
omgegaan. De ervaringen zijn zeer divers (Scholes en Wolfson, 1991),
Vanuit een risicoperspectief valt er ook het een of ander op aan te merken. Met ESOPs
worden werknemers wel erg afhankelijk van de financiële vooruitzichten van een
bedrijf. Dit loopt dan niet alleen via het inkomen, maar ook via het pensioen en ande
re beleggingen in de aandelen van het bedrijf. Ter illustratie is het instructief om naar
een studie van Oyer en Schaefer (2005) te verwijzen. Zij hebben gekeken naar een
aandelenoptieplan voor middenniveau-managers in het Amerikaanse bedrijf 3Com
Corporation. Dat bedrijf had een beloningsstructuur die er op neer kwam dat opties
bijna de helft besloegen van de totale beloning van deze werknemers. Aangezien de
aandelenkoers van een bedrijf zich vanwege vele redenen alle kanten op kan bewegen
betekent dit een aanzienlijk risico voor de werknemers. Dit is niet kosteloos voor de
onderneming. Oyer en Schaefer hebben uitgerekend dat in dit geval de werknemers
er tien procent van hun inkomen voor over zouden hebben om het risico kwijt te
raken. Met andere woorden, de onderneming moet ongeveer tien procent meer belo
ning betalen om dit risico bij de werknemers te leggen.
Een andere reden voor ESOPs en andere beloningssystemen die gericht zijn op aan
delenbezit bij werknemers is het inspelen op mogelijke onrustgevoelens onder werk
nemers over de aandelenpakketten die in handen komen van het management. Deze
reden moet niet worden onderschat, en heeft ondanks de wat negatieve ondertoon
mogelijk ook een meer positieve interpretatie. De mogelijke vervreemding van het
management van de organisatie, en vooral het eerder genoemde gepercipieerde gebrek
aan commitment aan de organisatie doordat het management richting aandeelhouders
wordt getrokken, zou gecompenseerd kunnen worden door de werknemers ook dich
terbij de aandeelhouders te brengen. Als aandelenbezit onder werknemers dit effect
heeft, zou het mogelijk management en werknemers weer dichter bij elkaar brengen.
Dit suggereert dat ESOPs een mitigerende factor zouden kunnen zijn in de potentiële
breuk die werknemers percipiëren tussen management en onderneming.

144

DE ONTWORTELDE ONDERNEMING

6.5 Invloed private equity op de onderneming
Hoe verhoudt private equity zich tot het interne functioneren van de onder
neming? Zoals al aangegeven commiteren private equity-partijen zich in het
algemeen voor een redelijk lange periode aan een onderneming; in 58% van de
gevallen is sprake van meer dan 5 jaar, minder dan 2 jaar komt slechts in 14%
van de gevallen voor (WEF, 2008). Gedurende deze hele periode is er een actie
ve betrokkenheid van de investeerder bij het reilen zeilen van de onderneming.
Er is dus bijna altijd sprake van een serieuze inhoudelijke betrokkenheid over
een langere periode. Een karakterisering van private equity-investeerders als
partijen die een louter een financieel trucje toepassen ten koste van de betref
fende onderneming is dan ook onjuist (EEAG, 2009; WEF 2009; Kaplan en
Stromberg, 2009). Dit neemt niet weg dat er zeker voorbeelden te vinden zijn
van een twijfelachtige betrokkenheid van private equity-partijen. Bovendien
kan de extreem sterke sturing op financiële incentives ongewenste bijeffecten
hebben. Paragraaf 5.3.3 heeft hierop gewezen.
Een drietal aspecten wordt hieronder nader besproken. Dit betreffen de invloed
van private equity op werknemers, de invloed op innovatie (en intangible assets
in het algemeen), en daarnaast de grotere neiging tot transacties in een wereld
waar aandeelhouders en financiële markten een belangrijke rol spelen.
6.5.1 Invloed private equity op werknemers en werkgelegenheid
Bestaande studies over private equity hebben nog maar weinig duidelijkheid
kunnen scheppen over de invloed van private equity-investeerders op de posi
tie van werknemers in de onderneming. De cruciale vraag is of er iets anders
is aan het contract tussen werknemers en onderneming als private equity zijn
entree maakt. Bestaande studies wijzen vaak op verlies aan arbeidsplaatsen,
en zeker in de publieke opinie wordt betrokkenheid van private equity vaak
gezien als schadelijk voor werknemers en werkgelegenheid. De grote moeilijk
heid is dat het buitengewoon lastig is om tot een juiste vergelijking te komen.
Private equity speelt niet zonder reden een rol. Hoe hadden deze bedrijven zich
ontwikkeld zonder private equity? Het probleem is, zoals zo vaak in weten
schappelijk onderzoek, om te komen tot de juiste counter factual: met welke
controlegroep moeten ondernemingen worden vergeleken die met private
equity te maken hebben?
Wat valt er te zeggen over het effect van private equity op de werkgelegen
heid? Oudere studies - Kaplan (1989) en Lichtenberg en Siegel (1990) bijvoor
beeld - geven een nogal diffuus beeld, maar in het algemeen wijzen ze op een
verlies aan werkgelegenheid. Lichtenberg en Siegel (1990) concluderen echter
dat de werkgelegenheidsverliezen zich al voor de private equity-betrokkenheid
manifesteerden, en daarna weliswaar doorzetten, maar met een afnemende
intensiteit. Kaplan (1989) wijst op verliezen aan werkgelegenheid van rond
de 6% als gecorrigeerd wordt voor asset sales. Amess en Wright (2007) vinden
voor Groot-Brittannië slechts een bescheiden afname van de werkgelegenheid.
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In een uitgebreide studie op Belgische data voor de periode 1996-2006 laten
Goossens et al. (2007) zien dat buy-outs in België niet tot significant extra per
soneelsverloop leiden, hoewel in de groep ondernemingen die zij volgen het
jaarlijkse personeelsverloop hoog is, rond de 18%. Wel vinden zij dat in het
geval van private equity geïnitieerde buy-outs (te onderscheiden van manage
ment buy-outs en private equity-gesteunde buy-outs) de werkgelegenheid in
het jaar van de buy-out sterk daalt (-/- 10%), maar daarna herstelt deze zich
fors. Een echte uitzondering is een studie voor Frankrijk door Boucly et al.
(2008). Zij vinden een grotere werkgelegenheidsgroei bij ondernemingen die
door een buy-out gaan dan bij andere ondernemingen.
Een aantal methodologische problemen maakt het moeilijk om harde conclu
sies te trekken uit deze bevindingen. Davis et al. (2008), als onderdeel van een
brede studie voor het World Economie Forum (WEF, 2008), wijzen op een
viertal zaken. Ten eerste is er de moeilijkheid om te corrigeren voor aan- en
verkopen van onderdelen van de betreffende door private equity ondersteunde
ondernemingen, de eerder genoemde asset sales (bij verkoop verschuift hier
door werkgelegenheid naar elders, bij aankoop verdwijnt werkgelegenheid
elders). Ten tweede, de representativiteit van de in de studies gebruikte relatief
oude data is een probleem. De private equity ‘bedrijfstak’ is bijvoorbeeld hon
derd keer groter in 2006 vergeleken met 1985. Zoals het voorgaande hoofdstuk
aangeeft is private equity sindsdien een andere rol gaan spelen. Het probleem is
dus dat oudere data de overhand hebben in bestaande empirische studies.
Een derde probleem is dat als we proberen te bekijken hoe private equity het
heeft gedaan ten opzichte van andere ondernemingen, het moeilijk is om een
controlegroep van vergelijkbare ondernemingen te creëren zonder wat in de
statistiek ‘selection bias’ wordt genoemd. De vergelijking met eenzelfde groep
aan ondernemingen (om het private equity-effect te isoleren) loopt vaak spaak
omdat deze groep niet goed gekozen kan worden. Het probleem is dat de con
trolegroep door de tijd gevolgd moet worden om de vergelijking met de private
equity-ondersteunde ondernemingen mogelijk te maken. Er ontstaat dan vaak
een ‘survivor bias’ in de controlegroep omdat alleen data beschikbaar zijn voor
‘overlevende’ ondernemingen. Dit geeft een vertekening ten nadele van private
equity-ondernemingen. Een laatste complicatie is dat private equity grote
externe effecten kan hebben. Via ‘Creative destruction’ - naar de Oostenrijkse
econoom Joseph Schumpeter (1943) - kan het bijvoorbeeld leiden tot nieuwe
werkgelegenheid elders. De studies nemen dit dynamische effect op bedrijfs
takken en daarmee op de economie als geheel niet mee.
Davis et al. (2008) proberen in hun eigen onderzoek op adequate wijze in te
spelen op bovenstaande problemen. Door de Longitudinal Business Database
van het US Census Bureau te gebruiken kan een bijna volledig plaatje worden
gemaakt van de werkgelegenheid van alle Amerikaanse door private equity
ondersteunde ondernemingen voor en na de private equity-transacties. Het
bijzondere van deze database is dat niet alleen per onderneming kan worden
gekeken naar werkgelegenheid, maar zelfs per locatie. Of activiteiten wel of
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niet worden doorverkocht en of er andere worden aangekocht wordt allemaal
meegenomen. Bovendien worden ‘greenfield-operaties’ geïdentificeerd. Dit zijn
nieuwe activiteiten in ontwikkeling. Dit is eigenlijk het hierboven genoem
de ‘Creative destruction-verhaal’. Dragen ondernemingen met private equityinvesteerders hier meer aan bij dan ondernemingen zonder private equityinvesteerders?
De geïntegreerde studie van Davis et al. (2008) concentreert zich op buy-outs
door private equity-investeerders. De studie baseert zich op gegevens van 5000
buy-outs in de VS tussen 1980 en 2005. Het gros van de data betreft de periode
1995-2005. Dit is niet verrassend, gezien de proliferatie van private equity in
de laatste 10 a 15 jaar. De resultaten laten zien dat de betreffende ondernemin
gen in de twee jaar voorafgaand aan de buy-out 4% achterblijven in termen van
werkgelegenheid ten opzichte van de controlegroep, en in de twee jaar erna
nog eens 7% (in de jaren daarna is er geen verschil). Het aantal nieuwe banen
dat na de buy-out wordt gecreëerd is in beide groepen hetzelfde. Dit bete
kent dat het volledige werkgelegenheidseffect ten koste gaat van de bestaande
werknemers. De private equity-gesteunde ondernemingen hebben echter ten
opzichte van de controle groep wel een extra 6% nieuwe ‘greenfield’ werkgele
genheid gecreëerd elders.
Uit deze studie kunnen we concluderen dat private equity een klein netto
effect heeft op werkgelegenheid, maar wel een relatief sterk negatief effect heeft
op de werkgelegenheid van bestaande werknemers. Er zijn dus wel degelijk
‘slachtoffers’. Toch lijken de werkgelegenheidseffecten beperkt. Buy-outs zijn
ingrijpende transacties die vaak tot koerswijzigingen leiden. Dat deze een extra
personeelsverloop kennen van 6 a 7% is niet echt schokkend.
Ten slotte is er nog een tweetal andere opmerkingen te maken over de interac
tie tussen private equity en werknemers. Paragraaf 6.4.3 wijst op het mogelijk
veronachtzamen van de bedrijfscultuur. Dit zou een directe aanslag kunnen
zijn op het commitment van werknemers, en lijkt niet in het belang van pri
vate equity-investeerders. Dit kan toch opportuun zijn als er door de machtige
positie van de private equity-investeerders er weinig tegenwicht is; checks &
balances kunnen dan gemakkelijk tekort schieten. Ook een te scherpe finan
ciering van private equity-transacties zou hieraan kunnen bijdragen. Toch past
hier enige nuancering. Hoewel financiering met veel vreemd vermogen bij
draagt aan de scherpe financiële incentives die private equity kenmerken, is
de financiële structuur (dus financiering met vreemd vermogen) een stuk verantwoorder dan in de jaren 1980. Ook is de kostenvoet van vreemd vermogen
veelal voor een langere periode ingedekt (EEAG, 2009; p. 135). De frequentie
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van het zich voordoen van plotselinge financiële problemen door excessieve
leverage is dus lager dan op het eerste gezicht vaak wordt gedacht.80
6.5.2 Creëert private equity waarde op de lange termijn?

Een belangrijk vraagstuk blijft hoe private equity-investeringen - met name
buy-out transacties —zich verhouden tot de lange termijn (inclusief de proble
matiek van intangible assets). Zijn ze alleen goed voor de kasstromen op korte
termijn of ook goed voor de lange termijn? Twee studies trachten het langetermijnperspectief in kaart te brengen. Cao en Lemer (2007) kijken naar private
equity-investeringen die vervolgens geleid hebben tot een beursgang. Er is dan
sprake van een exit via een 1PO (‘Initial Public Offering’) in het financieringsjargon. Zij vinden extra hoge aandeelrendementen na de IPO, wat een indica
tie kan zijn van waardecreatie op de langere termijn. Critici zullen dit terecht
zien als zeer indirect bewijs. Inderdaad, in de terminologie van hoofdstuk 2 is
sprake van een ‘van buiten naar binnen’ perspectief. Niet duidelijk wordt waar
die waardecreatie vandaan komt.
De studie van Lerner et al. (2008) is hier een gedeeltelijk antwoord op. Zij
meten het langetermijnperspectief door te kijken naar het aantal patenten dat
door private equity aangestuurde ondernemingen wordt aangevraagd. Dit is
een maatstaf voor innovatie, maar ook indirect voor de al dan niet aanwezige
bereidheid om een langetermijnperspectief te kiezen. Lerner et al. (2008) vin
den dat bedrijven die zich überhaupt met het aanvragen van patenten bezig
houden dit niet minder gaan doen nadat ze in handen komen van private
equity-investeerders. Het type patent wordt wel meer economisch, dat wil
zeggen meer toegespitst op een aantal kerngebieden en de patenten worden
relatief belangrijker (althans ze worden vaker geciteerd).
Deze resultaten zijn louter indicatief en verschaffen geen zekerheid. Voor wat
betreft innovaties is het hoopgevend dat Lerner et al. (2008) relatief positieve
resultaten melden. Toch is te verwachten dat het sterke financiële perspectief
en de exit die na een jaar of vijf moet plaatsvinden een rem zullen zetten op
meer op de lange termijn georiënteerde investeringen. De resultaten die wijzen
op meer economisch efficiënte patenten wijzen hier al iets op. De bemoeienis
van private equity wijst toch vaak op een stroomlijning van de organisatie, en
hier passen meer long-shot-achtige’ activiteiten slecht bij.

80 Uiteraard zijn er uitzonderingen. Een belangrijke reden waarom een hoge leverage is
te verdedigen, is omdat private equity-investeerders vaak in ondernemingen zitten met
relatief stabiele kasstromen. De relatief hoge leverage die chipproducent NXP kenmerkt
is vanuit dit perspectief moeilijker te begrijpen. De kasstroom van NXP is verre van
stabiel. Dit lijkt dan ook een minder verantwoorde transactie van private equity. Maar
ook in dit geval is er toch sprake van enig afdekken van risico’s; er zijn schijnbaar ruime
mogelijkheden om het vreemd vermogen te herstructureren.
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6.5.3 Gevaren van transactieoriëntatie

Een vraagstuk waar al een aantal keren op is gewezen is het risico dat het
financiële marktperspectief (en aandeelhoudersactivisme) tot een veelheid aan
opeenvolgende veranderingen kan leiden, en er op die manier voor zorgt dat
een organisatie uit evenwicht raakt, of geen nieuw evenwicht kan vinden. Deze
zorg is niet geheel onterecht. Zoals hoofdstuk 2 aangeeft, kan aandeelhouders
activisme leiden tot schrikreacties van het management. In haar pogingen de
‘activisten’ af te schudden worden soms draconische organisatorische maatre
gelen genomen. In veel gevallen komt het activisme voort uit een gebrek aan
vertrouwen in het management bij aandeelhouders. Dit wordt niet opgelost
door het nemen van een paar grote besluiten. Dan dreigt onrust die in ieder
geval versterkt wordt door de dreiging van opeenvolgende structurele besluiten
die van invloed zijn op de organisatie.
Private equity zou op dit punt voordelen kunnen bieden. Betrokkenheid van
private equity suggereert weliswaar een grote veranderingsdrift, maar het kan
juist een meer koersvaste strategie betekenen voor de vijf tot zevenjarige peri
ode waarvoor deze investeerders zich committeren aan de onderneming. De
onderneming kan daardoor voor een langere periode vasthouden aan zijn stra
tegie. Wel kan het zo zijn dat het in de markt verschijnen van private equityinvestors angstreacties bij ondernemingen tot gevolg heeft. Maar zoals hoofd
stuk 5 aangeeft is private equity zelden activistisch.
De hoe dan ook toegenomen transactieoriëntatie kan wel degelijk een pro
bleem zijn. De invloed op het functioneren van de organisatie kan groot zijn.
De identiteit en, zoals al besproken, de cultuur van een organisatie kan hiermee
op een hellend vlak komen (Hannan et al., 2003; Van Witteloostuijn, 2007).
Zoals paragraaf 6.3.2 aangeeft, kunnen werknemers het geheel wegvallen
van het psychologische contract percipiëren, en dit tast het commitment aan.
Werknemers zullen minder geneigd zijn om te investeren in ondernemingsspecifieke vaardigheden; zij kiezen sneller voor investeringen in ‘marketable’
vaardigheden. Hierdoor kan de toegevoegde waarde van human Capital wor
den aangetast, en dit is een vorm van aantasting van de intangible assets van
de onderneming. De invloed op de organisatie loopt ook via een afname aan
investeringen in meer fundamentele innovaties. Het kennispotentieel van het
bedrijf wordt hierdoor aangetast. De transactieoriëntatie heeft daarmee moge
lijk sterk negatieve effecten op de intangible assets.

6.6 Conclusies
Hoe verloopt de binding van werknemers aan een organisatie in een omge
ving die onderhevig is aan constante veranderingen en grote druk van financi
ële markten en aandeelhouders? Het gaat hier om het bindend vermogen van
ondernemingen. Dit betreft de onderneming als samenwerkingsverband met
een centrale rol voor de werknemers, in de Angelsaksische wereld omschreven
als het ‘human Capital’.
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Voor het bindend vermogen van ondernemingen ten opzichte van haar werk
nemers (en vice versa) zijn twee elementen van belang. Het eerste is commitment: wat bindt werknemers aan een organisatie? Het tweede is wat wel
wordt genoemd het psychologische contract tussen werknemer en organisatie.
Dit is een ongeschreven ‘contract’ dat de wederzijdse verwachtingen (werk
nemer versus werkgever) van de arbeidsrelatie beschrijft. Hoe hiermee wordt
omgegaan, en mogelijke inbreuken op dit contract, hebben grote invloed op de
band tussen onderneming en werknemer. Contractbreuk heeft een sterk nega
tief effect op het functioneren en het commitment van werknemers.
Een belangrijke conclusie is dat de toenemende transactieoriëntatie die samen
hangt met de grotere rol van financiële markten een klimaat schept waarin
vaker grote aanpassingen worden gemaakt in de structuur en aansturing van
de onderneming. Het zijn juist dit soort grote veranderingen die de kans op
een (niet bedoelde) contractbreuk vergroten. Een sterke bedrijfscultuur speelt
daarbij een multidimensionale rol. Enerzijds kan dit verstarrend werken, ander
zijds zorgt dit voor meer vastigheid in psychologische contracten, en werkt het
beschermend voor het behoud van commitment. Tegelijkertijd kan de transac
tieoriëntatie de bedrijfscultuur aantasten.
De toegenomen transactieoriëntatie kan namelijk schadelijk zijn voor intangible
assets, en de bedrijfscultuur is er daar één van. Werknemers zullen ook min
der geneigd zijn om te investeren in ondememingsspecifieke vaardigheden; zij
zullen eerder kiezen voor investeringen in ‘marketable’ vaardigheden. Ook dit
tast de intangible assets aan. De invloed op de organisatie loopt ook via een
afname aan investeringen in meer fundamentele innovaties. Dit tast het ken
nispotentieel van het bedrijf aan. De transactieoriëntatie, waar een nadrukke
lijker profilering van financiële markten toe kan aanzetten, lijkt dus een echte
bedreiging.
De dominantie van financiële markten heeft ook grote invloed op de positie
van het management. Aan wie is het management loyaal? Aan de organisatie,
de aandeelhouder of de financiële markt? De financiële marktoriëntatie, met
dito beloningsstructuren, benadrukt de meer financieel contractuele band van
het management met de onderneming. In de negatieve betekenis is het het
gezichtspunt van het management als huurling, of ingehuurde ‘passant’. Hier
mee dreigt vervreemding van het management van de organisatie.
Via deze weg kan ook een aanslag worden gepleegd op het commitment van
werknemers aan de organisatie. Als de loyaliteit van het management aan de
organisatie ter discussie staat, heeft dit een wisselwerking met de loyaliteit van
werknemers. Tegelijkertijd bemoeilijkt het gescheiden raken van de werelden
van management en werknemers het tijdig aanpassen van psychologische con
tracten aan nieuwe omstandigheden. Dit leidt dan weer vaker tot (gepercipieer
de) contractbreuk, wat het commitment van werknemers aan de onderneming
verder aan tast.
Private equity zou, in lijn met de analyse in het vorige hoofdstuk, een rol kun
nen spelen als meer stabiele en voorspelbare eigenaar. Maar hoe verhoudt
private equity zich tot het interne functioneren van de onderneming? Voor
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wat betreft het begrip over de specifieke effecten van private equity past enige
bescheidenheid. Slechts op twee fronten zijn gegevens beschikbaar: de effecten
op werkgelegenheid en op innovatie. Dit laatste kan indicatief zijn voor het
effect van private equity op intangible assets, en mogelijk ook een indicatie zijn
voor de mate van langetermijnoriëntatie bij private equity-investeerders. We
kunnen concluderen dat private equity een bescheiden effect heeft op de werk
gelegenheid: weliswaar is er een verlies aan werkgelegenheid voor bestaande
werknemers, maar tegelijkertijd ontstaat nieuwe (greenfield) werkgelegenheid.
Op het punt van innovatie is sprake van een grotere doelgerichtheid, en daar
mee mogelijk minder ‘long-shot’ innovaties. Dit zou geïnterpreteerd kunnen
worden als ‘wat minder oog hebben voor de lange termijn’.
Er is echter bij private equity-investeerders bijna altijd sprake van een serieuze
inhoudelijke betrokkenheid over een langere periode. Een karakterisering van
private equity-investeerders als partijen die een louter een financieel trucje
toepassen ten koste van de betreffende onderneming is dan ook onjuist. Dit
neemt niet weg dat er zeker voorbeelden te vinden zijn van een twijfelach
tige betrokkenheid van private equity-partijen. De grote macht van een private
equity-investeerder als de eigenaar van een onderneming vertaalt zich in wei
nig tegenspel. Hierdoor kunnen checks & balances gemakkelijk tekort schie
ten. Dit maakt de kans groter dat er onzorgvuldig wordt omgesprongen met de
belangen van bijvoorbeeld werknemers.

Besluit en lessen voor bestuurders

Is er iets mis in ondernemingsland? De centrale vraag van dit boek is wat de
nadrukkelijke manifestatie van aandeelhouders en financiële markten in het
algemeen betekenen voor het functioneren van ondernemingen als samen
werkingsverband. Er komt een wat gechargeerd beeld naar voren van een
‘footloose’ maatschappij die puur gericht is op transacties zonder binding. Een
onderneming als opsplitsbare handelswaar, zonder oog voor wat het bindt. In
een dergelijke wereld wordt iedereen geacht zijn eigen weg te vinden als een
soort individuele winst- en verliesrekening. Geen prestatie zonder dat duidelijk
is hoe het eigen belang daarmee wordt gediend. Een transactiemaatschappij in
optima forma, met eigenbelang als drijfveer.
Vaak is hier niks mis mee. Robert Reich, de oud- minister van arbeidszaken
onder Bill Clinton, bespreekt in zijn boek ‘Supercapitalism’ (Reich, 2007) de
mogelijke kracht hiervan. Centraal in Reich’s analyse staat echter dat grenzen
moeten worden gesteld die het door eigenbelang gedreven gedrag in goede
banen geleiden. Maar in een omgeving waarin individuen de meerwaarde van
het collectief niet meer onderkennen, wordt het nastreven van eigenbelang des
tructief. Eigenbelang en collectief belang gaan dan te ver uiteenlopen. In plaats
van saamhorigheid ontstaat dan vervreemding.
De bancaire crisis die de wereld de laatste jaren teistert is ook zo’n voorbeeld
van een doorgeslagen transactiemaatschappij. Was de kern van de bancaire
crisis immers niet dat banken zich hadden opgeknoopt aan financiële markten,
waarvoor alles verhandelbaar moest worden gemaakt? De bekende subprime
hypotheken die met behulp van ‘verpakkingsmachines’ werden gesecuritiseerd
en doorverkocht zijn het meest evidente voorbeeld, maar de problematiek
is breder. Duurzame klantrelaties werden verwaarloosd, snelle verrijking via
transacties in de financiële markten waren te verleidelijk. Niet alleen de ban
caire activiteiten werden transactiegedreven, ook de banken zelf werden han
delswaar. ABN AMRO kon ‘zomaar’ worden opgesplitst. Dit geldt voor meer
ondernemingen.
Ondernemingen lijken soms als warme broodjes over de toonbank te gaan.
Nu is het absoluut niet erg dat ondernemingen van tijd tot tijd nieuwe eigena
ren (aandeelhouders) krijgen. Nieuwe eigenaren kunnen de onderneming een
positieve impuls geven. Dit is vaak heel goed. Zoals altijd geldt hier: alles met
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mate. Teveel wispelturigheid ondermijnt de onderneming als samenwerkings
verband. Samenwerken vereist nu eenmaal een bepaalde mate van stabiliteit.
Maar er is nog een fundamentelere observatie. Om optimaal afrekenbaar te zijn
moeten ondernemingen overzichtelijk zijn georganiseerd. Niet te veel inspelen
op synergieën, ‘dat maakt maar vaag wie verantwoordelijk is’. Dus eigenlijk
lijken financiële markten ondernemingen in mootjes te willen hakken. Trans
parantie boven alles. Maar wat is een onderneming die permanent deelbaar
is? Zij heeft geen ziel, maar is een losgeraakt zooitje. Wat blijft er over van de
bedrijfscultuur? En het bindend vermogen? En hoe ontkom je hieraan?
Dit is ingewikkeld. Een toevallige topman kan ertoe besluiten om de onderne
ming op te delen. Het is ook een onomkeerbaar proces. Als een baas van een
groot Nederlands advocatenkantoor zegt dat hij de Nederlandse wortels van
het bedrijf —en de klantrelaties - optimaal wil waarborgen en dus niet gaat
fuseren met een Angelsaksisch collega-kantoor omdat die Angelsaksische prak
tijk het kantoor zal doen vervreemden van haar Nederlandse relaties, dan is dit
hartverwarmend. Maar wat koop je ervoor? Er is maar een toevallig moment in
de toekomst nodig waarop in een pennenstreek een onomkeerbare transactie
gebeurt en het kantoor is verdwenen. Verankering is verdwenen, alles is footloose.
Op te kopen door de hoogstbiedende, deelbaar gemaakt om in stukjes te kun
nen verkopen, en zo verdwijnt de vastigheid bij ondernemingen. Dit is wat een
pure transactiemaatschappij betekent. Natuurlijk is dit een wat extreme kari
katuur. Maar het is er één met meer dan een kern van waarheid. Transacties,
en in het bijzonder het deelbaar en opsplitsbaar maken van ondernemingen,
verhouden zich moeizaam tot de kern van wat ondernemingen zijn, namelijk
een samenwerkingsverband. Met alleen transacties is er geen binding, en dit
maakt footloose.
Dit is het krachtenveld waarin dit boek zich beweegt. Een hieraan gerelateerde
ontwikkeling is dat de omloopsnelheid van bestuurders is toegenomen, en ont
slag dan wel vervanging nauw(er) verband houdt met de koersontwikkeling
van het aandeel op de beurs. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met een
verpersoonlijking van het topmanagement van deze beursgenoteerde onder
nemingen, met name bij de CEO. Dit leidt tot een soort momentum-gedreven
topmanagement: je hebt ‘het’ en wordt op handen gedragen, of je bent het
kwijt. Dit soort momentum is inherent aan financiële markten, en projecteert
de wispelturigheid van financiële markten op het opereren van ondernemin
gen. De bestuurder raakt hierdoor in een soort loyaliteitsconflict tussen finan
ciële markt en de onderneming, en vervreemding dreigt.
Waar sprake is van vervreemding van het management van de organisatie, ont
staan twee gerelateerde negatieve effecten. Een eerste is dat de organisatie veel
meer calculerend gedrag zal gaan vertonen. Door de voorbeeldwerking zal de
inhoud van de band tussen werknemer en bedrijf (het ‘psychologische con
tract’) veranderen. Een verschraling treedt op die het bindend vermogen van
de organisatie aantast. Een voorbeeld is de bonuscultuur in het internationale
bankwezen. Deze beloningsvorm werd een kenmerk voor de wijze waarop het
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topmanagement zich verbond aan de organisatie. De voorbeeldwerking was
enorm, de hele organisatie werd er uiteindelijk aan opgehangen. Een tweede
effect is een zwakkere verbinding tussen de wereld van de werknemers en het
management. Dit zal veel vaker leiden tot verschillen in interpretatie en per
ceptie van de psychologische contracten. Verschillen in verwachtingen en per
cepties zijn de hoofdoorzaak van gepercipieerde contractbreuk. Ook dit zal
overigens calculerend gedrag in de hand werken.
Tegelijkertijd bemoeilijkt het gescheiden raken van de werelden van manage
ment en werknemers het tijdig aanpassen van psychologische contracten aan
nieuwe omstandigheden. De bereidheid van werknemers tot verandering is
afhankelijk van de communicatie over en betrokkenheid bij de veranderingen.
Werknemers moeten het gevoel hebben dat met hen rekening wordt gehouden.
De zwakkere verbinding tussen management en werknemers heeft dus een ver
sterkend negatief effect.
Een ander belangrijk effect van de toegenomen transactieoriëntatie is dat inves
teringen in intangible assets worden aangetast. Dit gaat over human Capital,
bedrijfscultuur, enzovoort. De bedrijfscultuur komt onder druk te staan bij
een te grote transactiefocus. Werknemers zullen minder geneigd zijn om te
investeren in de onderneming; zij zullen eerder kiezen voor investeringen in
‘marketable’ vaardigheden. Het bindend vermogen van de organisatie komt
daarmee verder onder druk te staan.
De wispelturigheid van financiële markten legt ook een zware wissel op het
ondernemingsbeleid. Hoe is een standvastig beleid te bewerkstelligen? Dit pro
bleem speelt vooral bij beursvennootschappen. Ondernemingen zouden sta
biliteit moeten zoeken door stabiele minderheidsaandeelhouders aan zich te
binden. Een beursnotering kan hand in hand gaan met het hebben van enkele
minderheidsaandeelhouders naast een free float.
De grote hoeveelheid geld die beschikbaar is voor private equity zou via par
ticipatiemaatschappijen nieuwe stijl —als een soort ‘bank’ voor eigen vermo
gen — een uitweg kunnen vinden in minderheidsbelangen. Dit biedt grotere
stabiliteit, maar ook allerlei andere voordelen. Zo is de aanwezigheid van een
aantal grotere aandeelhouders goed voor de dialoog met die aandeelhouders,
en verschaft daarmee ook een effectievere verantwoording. Ook zou het toe te
juichten zijn als buiten de beurs een ‘nieuw’ privaat model ontstaat, gebaseerd
op financiering door participatiemaatschappijen via minderheidsparticipaties,
dat meer lijkt op familiebedrijven maar uiteraard zonder de specifieke ont
staansgeschiedenis die familiebedrijven kenmerkt.
Private equity speelt hierbij een complementaire rol. De recente overzichtsstudie ‘Globalisering of Alternative Investments’ van het World Economie Forum
(WEF, 2009) stelt in het voorwoord de vraag hoe private equity als governancemodel een constructieve bijdrage kan leveren. “Perspectives on this question
largely depend on views about the ability of the asset class to create sustainable
and fundamental value beyond financial engineering”, voegt het WEF hieraan
toe. Dit is een juiste kritische benadering. De scherpe financiële prikkels in pri
vate equity kunnen spanningen oproepen en leiden tot een meer korte termijn
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georiënteerd beleid. En dit verhoudt zich slecht met de door managers in een
enquête uitgesproken doelstelling van “ensuring reliable growth and stability
for all stakeholders”. Deze doelstelling scoorde zelfs onder Amerikaanse mana
gers hoger dan het verwachte eerste antwoord, maximalisatie van aandeelhou
derswaarde.
Meer vastigheid is nodig. Het alleen gericht zijn op transacties maakt footloose
en geeft geen houvast. Saamhorigheid - social fabric - vereist vastigheid, alles
los kan niet. In een maatschappij zonder vastigheden is alles bedreigend. Is
het dan ook raar dat velen globalisering zien als bedreiging? En wat te denken
over de kredietcrisis, toch een ultiem symptoom van de footloose society en
volstrekt ongrijpbaar?

Lessen voor bestuurders
De ontworteling van de onderneming, of misschien is het wel de ontbinding van
de onderneming, is een zelfversterkend proces. Het financiële marktperspectief
heeft geleid tot een te grote wispelturigheid met een teveel aan transacties. Dit
is schadelijk voor het bindend vermogen van ondernemingen. Ondernemingen
hebben dit verder versterkt door toe te geven aan de druk van diezelfde financi
ële markten om zich splitsbaar te organiseren: geen synergieën nastreven, maar
het creëren van afzonderlijk goed afrekenbare eenheden. En ja, dit ondermijnt
het bindend vermogen van de organisatie weer verder, en leidt weer tot meer
transacties, en via deze transacties geeft het weer verdere voeding aan het ont
bindingsproces. Een soort vicieuze cirkel dus.
Tegelijkertijd verloopt een vergelijkbaar zelfversterkend ontbindingsproces via
het gedrag van het topmanagement en de werknemers. Zodra de CEO zich als
huurling van aandeelhouders gaat gedragen, bepaalt de wispelturigheid van
financiële markten zijn positie. Hij heeft momentum of niet. Een soort alles of
niets, met een dienovereenkomstige hogere omloopsnelheid van bestuurders.
Dit leidt tot een soort vervreemding ten opzichte van de organisatie, onge
twijfeld veel transacties, en dat heeft allemaal zijn weerslag op het bindend
vermogen van de organisatie. De veelheid aan transacties en (gepercipieerde)
vervreemding van het topmanagement leidt vervolgens tot calculerend gedrag
van werknemers, “what is in it for me?”, wordt het motto. Als vervolgens de
binding met een organisatie is teruggebracht tot een puur financieel beloningspakket dan zet dit werknemers aan tot verder calculerend gedrag. Ze investe
ren bijvoorbeeld in ‘marketable’ (overal inzetbare) vaardigheden, in plaats van
in meer ondernemingsspecifieke vaardigheden. En zo ontstaat ook langs deze
weg een vicieuze cirkel.
De belangrijke uitdaging voor ondernemingen is om dit zelfversterkend proces
te onderkennen en effectief tegenwicht te bieden. Het aan de financiële markt
gerelateerd spel van analisten, consultants, beleggers en niet te vergeten de
media, weet het management van ondernemingen telkens weer van de kook
te brengen. In niet geringe mate wordt dit veroorzaakt door het management
zelf: zij laat dit gebeuren en biedt onvoldoende tegenwicht. Leiderschap vereist
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5. Maar houd jezelf scherp door je eigen oppositie te creëren. Dit kan ook
gerelateerd worden aan aandeelhouders. Aandeelhouders zijn een belang
rijke stakeholder. Deze moeten serieus worden genomen. Dit kan veel beter
als er een bepaalde mate van concentratie is onder aandeelhouders (naast
een free-float) omdat daardoor een betere communicatie mogelijk is. En
communicatie is tweerichtingsverkeer. Er kan ook iets worden geleerd van
aandeelhouders. Dus een relatieperspectief op aandeelhouders kan waar
de toevoegen. Dit kan ook uitgelegd worden als dat de onderneming haar
eigen checks & balances moet creëren;
6. Het is ten ene malen de taak van de Raad van Commissarissen om de ‘tone
at the top’ te bewaken, en daarmee voldoende afstand tot de financiële
markt te bewaren. De ‘tone at the top’ is van groot belang voor het bindend
vermogen (’social fabric’) van de organisatie. De perceptie van bestuurders
als huurlingen en passanten ondermijnt het social fabric. En dit betreft in
het bijzonder de financiële markt en transactiefocus van het management.
De RvC heeft een belangrijke rol in het zorgen voor het juiste evenwicht, zie
ook handvat 7;
7. Wees als topmanagement werkelijk onderdeel van de organisatie - handson dus. Alleen dan kun je voorkomen dat je vervreemdt van de organisatie
en gezien wordt als representant van de financiële markten. Topmanage
ment exclusief als een soort portfoliomanager op concernniveau is een veel
te enge invulling van de positie en leidt tot vervreemding van de organisa
tie en een excessieve transactieoriëntatie die het bindend vermogen van de
organisatie bedreigt;
8. Onderken waar het corporate finance-gedachtegoed goed voor is: het (hel
pen) bewerkstelligen van een optimale allocatie van kapitaal binnen de
onderneming. Het is niet bedoeld om de organisatie mee aan te sturen,
noch is het een goed beloningsinstrument;
9. Hoe modieus het ook is om de actuele aandelenkoers van de onderneming
prominent in de ontvangstruimte van het hoofdkantoor te plaatsen, denk
hierover nog een keer goed na. Kunt u het wat informatiever, en minder op
de korte termijn gericht maken door dit te vervangen door een grafiek met
de ontwikkeling van de aandelenkoers over de afgelopen tien j aren? En als
u werkelijk informatief wilt zijn kunt u dit relateren aan een grafiek met de
algemene marktontwikkeling over diezelfde periode.

En verder?
Zijn we er hier dan mee? Nee, zeker niet. Het bovenstaande is slechts een
eerste stap in de herbezinning op de gekte die ondernemingen heeft getroffen.
Grotendeels zelf-inflicted, maar toch. Ik heb wel het idee dat de wal het schip
enigszins heeft gekeerd. Bestuurders van ondernemingen lijken zich met enige
verbijstering af te vragen hoe ze zich toch zo sterk hebben kunnen laten beïn
vloeden door financiële markten, en al die op de markt gerichte analisten en
consultants, en wie weet wat nog meer.
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Er is ongetwijfeld meer nodig. Maar wat? We kunnen niet zonder financiële
markten en ook actieve aandeelhouders (iets anders dan activistische...) zijn
nodig. Wie de rechten van aandeelhouders wil inperken moet een paar keer
goed nadenken. Checks & balances op het ondernemingsbestuur zijn nodig,
en hoe zijn die gewaarborgd als aandeelhouders geen rol mogen spelen? Terug
naar een almachtige Raad van Commissarissen moeten we zeker niet willen.
Hoe zeer er ook in de marge van dit boek de wens wordt uitgesproken tot
versterking van de Raad van Commissarissen (zie ook handvat 6), nooit zal zij
het alleen afkunnen.
Op verschillende plaatsen in dit boek is verwezen naar het belang van informa
tietechnologie. Hiermee kan sneller worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelin
gen, maar dreigt ook wispelturigheid. En ja, de ontwikkelingen in informatie
technologie hebben ook een niet te verwaarlozen effect gehad op de proliferatie
van financiële markten. Zo geldt ook hier dat er vele zelfversterkende effecten
zijn die ons uit evenwicht hebben gebracht.
Het is zoeken naar een nieuw evenwicht, en dit is, zeker ten dele, een leerpro
ces. Ik heb goede hoop op een keer ten goede, maar net als bij global warming
kan het wel even duren voordat het kookpunt is bereikt.
Hopelijk heeft dit boek u aan het denken gezet. Er zijn geen pasklare antwoor
den, hoe graag ik die ook zou aanbieden. Ik bied u een eerste analyse, wat lessen
en handvatten. Ik dank de Stichting Management Studies voor het aanreiken
van het onderwerp, en oneindige lof gaat uit naar de begeleidingscommissie
die telkens weer bereid was kritisch mee te gaan in mijn gedachtekronkels.
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Stichting Management Studies

STICHTING MANAGEMENT STUDIES
De Stichting Management Studies laat onderzoek verrichten naar managementvraagstukken rond besturing, organisatie en personeelsbeleid. Doel is om met
de studies kennis en inzichten te verwerven voor de aanpak van deze vraag
stukken.
In haar werkwijze streeft SMS naar een vruchtbare combinatie van wetenschap
en praktijk. De uitvoering van de onderzoeken wordt uitbesteed aan gerenom
meerde externe onderzoekers en instituten. Een nauwe betrokkenheid van
beleidsbepalende managers bij de begeleiding van de onderzoeken waarborgt
actualiteit en praktische bruikbaarheid van de resultaten. Met deze werkwijze
is de Stichting Management Studies uniek in Europa.
De activiteiten van de Stichting Management Studies worden gefinancierd uit
donaties en bijdragen van een groot aantal ondernemingen, instellingen en
enkele werkgeversorganisaties. In bestuur en commissies participeren perso
nen die een vooraanstaande positie innemen in de ondernemingen en organi
saties uit de donateurkring.

Meer informatie, waaronder over lopende onderzoeken, is te vinden op Inter
net: http://www. managementstudies. nl
Enkele publicaties van de afgelopen jaren:

Werk(en) moet wel leuk zijn
Prof.dr. J.J. van Hoof, ir. P.E.M. Bruin, dr. M.J.R. Schoemaker, drs.ing. A.
Vroom
Wat maakt werken de moeite waard; wat verwachten mensen van hun werk?
Op deze vragen geven mensen zeer uiteenlopende antwoorden. Echter ondanks
deze diversiteit is er ook zoiets als een Nederlandse arbeidscultuur.
In dit boek zetten de auteurs de verwachtingen en wensen van verschillende
groepen Nederlanders ten aanzien van hun werk op een rij. Tevens worden de
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veranderingen in kaart gebracht die zich daarin de afgelopen 20 jaar hebben
voorgedaan. Uiteraard komen ook de consequenties voor personeelsbeleid aan
de orde.
2002, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 90 232 3863 X

Het eindspel
Dr. Kène Henkens en ir. Hanna van Solinge
De overgang van VUT- naar flexibele (pre)pensioenregelingen betekent dat
werknemers zelf bepalen wanneer ze het arbeidsproces willen verlaten. Voor
de onderneming heeft deze onzekerheid over het moment van uittreden con
sequenties voor het te voeren ouderenbeleid. Om inzicht te krijgen in de over
wegingen van werknemers om al dan niet vroegtijdig met werken te stoppen is
onderzoek verricht onder werknemers en hun partners. Over de houding van
bedrijven zijn leidinggevenden onderzocht.
De uitkomsten van dit onderzoek zijn tevens van belang voor de politieke dis
cussie: de macro-economische wenselijkheid van hogere arbeidsparticipatie
blijkt op gespannen voet te staan met de micro werkelijkheid van werknemers
en bedrijven.
2003, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 90 232 3882 6

Shared Service Centers
Prof.dr. J. Strikwerda
In hun streven naar hogere efficiency en kwaliteit bundelen ondernemingen
en overheidsinstellingen in toenemende mate hun ondersteunende diensten in
zgn. shared service centers. De business unit structuur die vele jaren een popu
lair organisatieconcept was, wordt hiermee aangepast aan de actuele noodzaak
tot kostenbesparing.
In dit boek behandelt Strikwerda op basis van onderzoek in een groot aantal
ondernemingen niet alleen de economisch-theoretische achtergronden van het
ssc-concept, maar gaat hij ook uitgebreid in op de belangrijke veranderingen
die in de structuur van het concern moeten worden doorgevoerd om het voor
spelde voordeel te behalen.
2003, 2e druk 2004, 3e druk 2004, 4e gewijzigde druk 2004, 5Cdruk 2005, 6e
druk 2007, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 90 232 3948 2

De dialoog als vroege Poortwachter
Dr. Aukje Nauta en drs. Guurtje van Sloten
Ziekteverzuim wegens psychische klachten is veelal het gevolg van langdurige
onbalans in wat het werk van een persoon vraagt en wat die persoon kan en wil
geven. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel kenmerken van werk en organisatie
als de persoonlijkheid en de privé-omstandigheden van de werknemer hierbij
een rol spelen. Tevens werd gevonden dat het niet de onbalans op zich is, maar
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de wijze waarop met onbalans wordt omgegaan, die bepaalt of het tot een ziek
melding komt. Tijdig signaleren en in gesprek gaan over een oplossing kunnen
dit verzuim voorkomen. Het boek eindigt daarom met een aantal praktische
handreikingen voor het voorkomen van psychisch ziekteverzuim.
2004, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 90 232 3922 9

Productiviteit in dienstverlening
Prof.dr. B. van Ark en dr. Gj. de Jong
Omdat de productiviteitsontwikkeling in de voor de Nederlandse economie
zo belangrijke dienstensector achterblijft, heeft de Stichting Management Stu
dies het initiatief genomen voor een onderzoeksproject over productiviteit in
dienstverlenende ondernemingen. Aangezien er veel onduidelijkheid bestaat
over de inhoud en het meten van productiviteit van dienstverlenende arbeid,
hebben Van Ark en De Jong een verkenning uitgevoerd over de relevantie van
het begrip (arbeids)productiviteit in dienstverlenende ondernemingen, de rela
tie met andere prestatie indicatoren, de specifieke bronnen van productiviteit,
etc. Het geschetste conceptuele kader biedt managers een belangrijk aangrij
pingspunt om het belang van productiviteit voor de groei van de onderneming
op de agenda te zetten.
2004, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 90 232 4084 7

Maatwerk in overleg
Prof.dr. R. Goodijk en prof.dr. A.M. Sorge
Zowel werkgevers als (groepen) werknemers plaatsen de nodige vraagtekens
bij het nut en het functioneren van de ondernemingsraad. Uit dit onderzoek
komt naar voren dat ondernemingen en medewerkers op zoek zijn naar nieu
we, moderne invullingen van begrippen als medezeggenschap en participa
tie. Maatwerk, toegesneden op de behoeften van de onderneming en van de
moderne werknemer, is daarbij het kernthema. De nieuwe vormen van over
leg komen veelal in nauwe samenwerking met de OR tot stand. Managers en
ondernemingsraadsleden vinden in dit boek inspirerende voorbeelden voor de
invulling van voor hun onderneming en voor hun situatie relevante medezeg
genschap.
2005, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 90 232 4136 3

Controle is goed, vertrouwen nog beter
Prof.dr. K. Cools RA
Door de internationale boekhoudschandalen zijn wet- en regelgeving m.b.t.
corporate governance aangescherpt. In dit boek wordt aangetoond dat wet
en regelgeving slechts beperkte waarde hebben ter voorkoming van fraude.
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De corporale govemance hausse heeft ook gevolgen voor de interne bestu
ring van ondernemingen. M.n. intern ondernemerschap en de motivatie van
het management kunnen als gevolg van de grotere nadruk op control in het
gedrang komen. Veel andere negatieve gevolgen zijn via aangepast beleid te
ondervangen. Sturen op vertrouwen is volgens Cools de beste remedie.
2005, 2e druk 2006, 3e druk 2007, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 90 232 4176 2

Alliantiebesturing
Prof.dr. A-R de Man
Het aantal allianties, waarin bedrijven met behoud van de eigen juridische zelf
standigheid met andere ondernemingen samenwerken, is de afgelopen jaren
explosief gestegen. De concurrentiekracht van de moderne onderneming is
deels afhankelijk van het vermogen om met de juiste partners samen te wer
ken. Gezamenlijke besluitvorming van partners die niet automatisch dezelfde
belangen hebben in een alliantie, vraagt om een weloverwogen besturingsfilosofie en een op de situatie toegesneden besturingsmodel. In dit boek wordt op
basis van onderzoek van een aantal allianties van Nederlandse bedrijven ant
woord gegeven op de (besturings)vragen waarvoor bedrijven die op alliantiepad gaan, staan.
2006, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 90 232 4267 X

De winst van productiviteit
Dr. M.A. Zegveld en dr. E. den Hartigh
Ook in dienstverlenende ondernemingen kan op productiviteit worden
gestuurd. In deze studie van een aantal succesvolle dienstverleners wordt aan
getoond dat door expliciete aandacht voor productiviteit bij strategie,business
model en inrichting van de processen enorme winst te behalen is. Het ontwik
kelde stappenmodel vormt een praktische leidraad om de eigen productiviteit
te analyseren, een ambitie te formuleren en zet aan tot concrete acties.
2007, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 978 90 232 4303 8

De toekomst van de arbeidsrelatie
Prof.dr. G. Evers en prof.dr. T. Wilthagen
De bestaande arbeidsrelaties en —verhoudingen passen niet meer bij de eco
nomische en maatschappelijke uitdagingen waarvoor Nederland staat. In dit
essay wordt met het begrip ‘wederkerig risicomanagement’ een nieuwe basis
ontwikkeld voor een herbepaling van de gemeenschappelijke belangen van
werkgevers, werknemers (en overheid). In een afsluitend hoofdstuk worden
de belangrijkste implicaties voor de strategische HR-agenda van de komende
jaren beschreven.
2007, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 978 90 232 4373 1
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Van unitmanagement naar multidimensionale organisaties
Prof.dr. J. Strikwerda
Onderzoek naar de stand van zaken rond de toepassing van het business unit
concept in Nederlandse ondernemingen en organisaties. Uit het onderzoek
bleek dat de business unit gedachte weliswaar nog sterk leeft, maar dat het
als organisatievorm sterk erodeert, o.a. door de toepassing van shared service
centra. De in het onderzoek geconstateerde opkomst van multidimensionale
organisaties, waarin over meerdere dimensies wordt gestuurd, zou wel eens de
opvolger van het eens zo polulaire unitmanagement kunnen worden.
2008, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 978 90 232 4352 6

lnnovatieroutine
Prof.dr. D. Jacobs en dr. H. Snijders
Op basis van onderzoek in een twintigtal Nederlandse ondernemingen en orga
nisaties die bekend staan om hun herhaalde innovatiesuccessen, ontwikkelen
Jacobs en Snijders het concept van de innovatie tienkamp: tien disciplines die
ten grondslag liggen aan innovatieroutine en waarin ondernemingen moeten
excelleren om tot innovatiekampioen te kunnen worden gekroond.
2008, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 978 90 232 4473 8

Springen over de grens
C. van Essen (MSc) en dr. J. Meijaard
Internationalisering vormt een belangrijke route voor doorgroei. Niet alleen
omdat het een groter afzetgebied betekent, maar ook omdat een internationaal
netwerk voor steeds meer ondernemingen een voorwaarde is voor groei en
ontwikkeling in Nederland. In deze studie wordt a.h.v. case studies van de
internationalisering van 15 kleine en middelgrote ondernemingen nagegaan
hoe bedrijven succesvoller kunnen internationaliseren
2009, uitgave Kon. Van Gorcum, Assen
ISBN 978 90 232 4522 3
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