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Probleemstelling

Wanneer is er sprake van behoorlijk bestuur? De term waarmee de filosoof Anton Zijderveld

Corporate Governance m.i. terecht heeft vertaald. Is er sprake van behoorlijk bestuur wanneer

de leiding van de onderneming veel beslissingen overlaat aan de medewerkers uit oogpunt van

democratische verhoudingen en in dat proces het toelaat dat noodzakelijke herstructureringen

niet tijdig worden doorgevoerd? Is er sprake van behoorlijk bestuur wanneer bestuurders hun

onderlinge verhoudingen, hun persoonlijke posities laten prevaleren boven de noodzakelijke

creative destruction? Is er sprake van behoorlijk bestuur wanneer de leiding van de

onderneming een sterke nadruk legt op performance management, zowel in de zin van

management technieken als te realiseren hoge financiële resultaten, terwijl als gevolg van

structurele ontwikkelingen in de economie de onderneming die resultaten met haar bestaande

producten en diensten nimmer kan realiseren, zoals op dit moment het geval is in een aantal

manufacturing industries? Is er sprake van behoorlijk bestuur wanneer in de organisatie van de

onderneming de expliciete, standaard management control vervangen wordt door unobtrusive

controls, die bij betrokkenen gevoelens van anxiety, zich bespied voelen en zoals de socioloog

Richard Sennet dat uitdrukt, corrosion of character veroorzaakt? Met dit laatste wordt

duidelijk dat de moraliteit van ondernemingsbestuur niet alleen een externe dimensie heeft,

maar ook een interne.

Wat is Internal Governance?

Internal Governance bestrijkt de verhouding tussen de RvB en het management van de

operaties, in de praktijk wordt de laatste gevormd door de directies van divisies, business units

en of werkmaatschappijen. Ik zal in de context van deze voordracht niet uiteenzetten wanneer

er in meer technische zin sprake is van een goede Internal Governance  en wanneer niet. Nu

gaat het erom welke morele aspecten en dilemma’s inherent zijn aan Internal Governance.

Daarvoor is het essentieel te weten wat de taken zijn van ondernemingsbestuur. Uiteraard

bestaan hierover verschillende opvattingen zonder dat er één enkele normatieve algemeen

aanvaarde opvatting bestaat. Een vruchtbare benadering voor wat de taken van

ondernemingsbestuur zijn, kan worden gevonden bij auteurs als Bleicher en Tricker. Deze
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onderscheiden de totale taak van het bestuur van de onderneming in de formative role, de

conformance role en de performance role.

Bij de formative role  gaat het om het bepalen van de identiteit van de onderneming,

het corporate en het brand image, de hiërarchie van waarden zowel in haar extern handelen als

in haar organisatie, maar ook de stijl van leidinggeven is daarbij aan de orde.

Bij de performance role gaat het om het bepalen van de strategie en de doelstellingen

van de onderneming, en het realiseren van voorwaarden daarvoor, het verwerven en de allocatie

van resources als medewerkers, kennis, kapitaal en dan tegenwoordig de meest schaarse

resource, een customer base en het organiseren van de voortbrenging, de structuur van de

organisatie, de processen, het informeren en motiveren van medewerkers, het stellen van doelen

en het houden van toezicht op wat er in de organisatie gebeurt.

Bij conformance role van het bestuur tenslotte gaat het om het afleggen van

verantwoording aan diegenen die daartoe een legitieme eis hebben, het doen van de wettelijk

vereiste aangiftes, het (doen) naleven van wetten, voorschriften en gebruiken, het toezicht

uitoefenen op het persoonlijk functioneren van leidinggevenden en tot slot het bewaken van de

integriteit van de onderneming. In het volgende concentreer ik mij op de

inspanningsverplichting van het bestuur van de onderneming om voorwaarden te scheppen voor

de performance van de onderneming in het bijzonder met betrekking tot de organisatie van die

onderneming.

Wat zijn voor Internal Governance relevante opvattingen en inzichten uit de ethiek of moraal

filosofie?

De term ‘moraliteit’ verwijst naar één of meerdere van de volgende sociale verschijnselen: (1)

de voor een onderneming relevante feitelijk gedragspatronen (de mores, tradities, gebruiken) in

de samenleving; (2) het sociaal goedgekeurd gedrag, zoals gesanctioneerd door een breed

gedragen opvatting of religieus ideaal, los er van of dit gedrag zich in de praktijk voordoet of

niet; (3) de morele idealen zoals die door het individu geaccepteerd worden en waaraan hij zich

bindt en anderen aan houdt, ongeacht of die anderen het daarmee eens zijn of niet.

De functie van moraliteit is om het leven draaglijk te maken in die zin dat individuen en

groepen niet te vaak voor te grote verassingen komen te staan waar het gedrag van anderen

betreft. Een samenleving, een onderneming is een micro-samenleving, is niet om met Toynbee te

spreken zomaar een verzameling mensen, maar een systeem van door mensen zorgvuldig

gedefinieerde en onderhouden onderlinge relaties.
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Is bestuurlijk handelen, dat indruist tegen maatschappelijk geaccepteerde regels of

wenselijk gedrag daarom immoreel? Nee, zo leert ons Schumpeter’s entrepreneur. Het kenmerk

van de entrepreneur is nu juist dat deze zekere maatschappelijke gedragsregels doorbreekt of

negeert en daarmee een nieuwe negotie of zelfs een imperium opbouwt. Ondernemen houdt in

de praktijk steeds in het doorbreken van regels, het zich niet houden aan regels impliceert

daarom nog niet immoreel gedrag, in tegendeel. Er zijn omstandigheden dat juist het zich

houden aan regels, of het niet veranderen van regels, als immoreel moet worden aangemerkt.

Hoe nu het onderscheid te maken wanneer het doorbreken van regels wel wenselijk is en

wanneer dat immoreel is? Een ondernemer die een creatieve financiering realiseert door een

greep te plegen in de kas van het pensioenfonds, gaat over de schreef, immers, hij schendt een

eigendomsrecht, een rechtszekerheid. Een ondernemer die in zijn organisatie teamwork, zelf-

sturende teams, en het sturen op waarden invoert ter verbetering van de organisatie en daarbij

een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen is toch zeker wel ethisch

bezig? De publicatie van Richard Sennet, The Corrosion of Character: The personal

consequences of work in the new capitalism, maar ook al eerdere sociologische studies,

suggereren dat de genoemde organisatievormen een sterk negatief effect hebben op het sociaal

welzijn van werknemers. Verlies aan identiteit, gebrek aan binding met anderen, het gevoel

slechts een oppervlakkige ervaring in het leven mee te maken, verzwakking van de

persoonlijkheid in de zin van het gevoel niet van betekenis te zijn, niet nodig te zijn voor

anderen, burn out op vijfendertigjarige leeftijd, zijn enkele van de effecten die gerapporteerd

worden in samenhang met flexibiliteit, teamwork, peer group control en andere vernieuwingen

in de organisatie. Hoe komt het dat er binnen ondernemingen wel waarden als openheid en

vertrouwen wordt beleden, maar er in de praktijk weinig van terecht komt? Hoe komt het dat,

zoals in een organisatie van professionals enkele jaren geleden de cultuur daar werd

omschreven als een angstcultuur? Het psychologisch ongenoegen geldt overigens niet alleen

werknemers, ook met betrekking tot leden van Raden van Bestuur signaleren enkele psychiaters

dat bestuurders leiden onder een gebrek aan aandacht, gebrek aan respect en leiden onder

spanningen.

De Amerikaanse socioloog Amitai Etzioni legt in zijn boek The Moral Dimension uit

dat moreel handelen intrinsiek gemotiveerd is. Moreel handelen geeft uitdrukking aan,

respectievelijk bevestigt een commitment aan een norm, een waarde. Moreel handelen is niet de

consumptie van een goed of van een dienst en daarmee is moreel handelen niet onderworpen

aan een middel-doel relatie. Of anders uitgedrukt, moreel handelen is niet gericht op de nuts-

maximalisatie zoals geformuleerd in de klassieke economie. Het doorbreken van economische



Internal Governance als vraagstuk van moraliteit blz. 5

© 2000 J. Strikwerda

spelregels, bijvoorbeeld het voeren van branche-vreemde producten, een prijzenoorlog, is

daarmee niet onderwerp van moraliteit.

In de onderlinge omgang tussen mensen, niet alleen in het maatschappelijk verkeer,

maar ook in organisatorische, hiërarchische verhoudingen, speelt een viertal elementen die

maken hoe het individu zich voelt. Dit zijn: (1) behoefte aan veiligheid, fysieke, psychologische

en economische; (2) behoefte aan waardering en respect, in het bijzonder het bevestigd krijgen

en onderhouden van het zelf-respect; (3) behoefte aan rechtvaardigheid, om op een faire en

rechtvaardige wijze te behandeld te worden, o.m. door betrokkenheid bij besluiten; (4) de

behoefte deel uit te maken van een sociale gemeenschap.

In de praktijk worden deze psychologische behoeften van de mens als regel zonder

meer erkend en onderschreven, juist ook wanneer over de basiswaarden van de onderneming

wordt gesproken, over de cultuur, de stijl van leidinggeven, teamwork e.d. Hoe komt het dan

toch dat verschillende auteurs signaleren dat er zich nieuwe vormen van vervreemding

voordoen in wat genoemd wordt de nieuwe economie? Juist in een tijd van zoveel aandacht voor

cultuur, waarden, gedragscodes e.d.?

De klassieke organisatieprincipes

Wat opvalt in de praktijk van het organiseren is dat betrokkenen, maar ook adviseurs, vrijwel

nooit refereren aan de klassieke organisatieprincipes zoals die in het begin van deze eeuw door

Fayol, in de jaren vijftig door Dale en hier ten lande later nog eens door Van der Schroeff zijn

geformuleerd. Deze principes worden hieronder weergegeven:

Bron: bewerkt naar Fayol, Dale, Koontz e.a.

1 De organisatie moet steeds een afgeleide zijn van
het met die organisatie nagestreefde doel of te
realiseren taak

2 Activiteiten moeten doelbewust en doelgericht
worden gecoördineerd

3 Het totale werk moet worden opgesplitst in
gespecialiseerde deeltaken

4 Eenheid van plan

5 Eenduidige accountability

6 Taken, gedelegeerde bevoegdheden en middelen
moeten met elkaar in evenwicht zijn

7 Elke te nemen beslissing moet gedelegeerd worden
naar het laagste daarvoor competente niveau, dat is
dat niveau dat èn alle aspecten van een beslissing
kan overzien en begrijpen èn met alle uitkomsten van
de beslissing in de beoordeling van zijn resultaten
wordt geconfronteerd

8 Beperkte span of coordination

9 De besturingslijn van de top naar de voet van de
organisatie moet eenduidig en zo kort mogelijk zijn

0 De verschillende onderdelen van de organisatie
moeten met elkaar in evenwicht zijn

1

Deze principes dateren uit een periode waarin ondernemingen respectievelijk divisies

overwegend functioneel georganiseerd waren. Vandaag de dag moeten in een onderneming

zowel de functionele processen georganiseerd worden, èn de product/afnemer gerichte
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processen en ook nog eens de regionaal/juridische structuren en processen. De matrix

organisatie zoals die dertig jaar geleden door Galbraith werd gepropageerd, en door hem en

andere oorspronkelijke auteurs overigens inmiddels is teruggenomen in hun publicaties, vormde

geen oplossing voor het multidimensionele karakter van de organisatie omdat die

organisatievorm in strijd is met het beginsel van eenduidige accountability en dus rapportage,

als ook het beginsel dat de besturingslijn van de top naar de voet van de organisatie eenduidig

moet zijn. Overigens, ook een andere organisatiefiguur is daarmee in strijd, die van het verlenen

van zgn. functional authorities aan stafmedewerkers, met name aan de controller. Ook die

figuur is strijdig met het beginsel van eenduidige accountability en overige beginselen van goed

bestuur.

Hoe kan het nu dat in weerwil van het bekend zijn van de klassieke organisatie-

principes het toch schering en inslag is dat deze geschonden worden? Naar mijn oordeel is de

belangrijkste oorzaak dat door de opkomst van de sociale wetenschappen als grondslag voor de

organisatieleer in m.n. de tweede kwart van de twintigste eeuw, de klassieke

organisatieprincipes als niet te bewijzen en onwetenschappelijk terzijde zijn geschoven. Het is

niet dat de sociale wetenschappen geen oog hadden voor psychologische problemen in de

arbeid, in tegendeel, maar in het bijzondere in de Verenigde Staten lag de nadruk veel meer erop

om een brug te slaan tussen het fundamentele principe van individuele vrijheid en individuele

verantwoordelijkheid en het werken in een bureaucratisch georganiseerde onderneming

(bureaucratisch hier overigens bedoeld in zijn oorspronkelijk positieve betekenis). De oplossing

voor die tegenstelling werd deels gevonden door het formuleren van de functie in de

onderneming los van de persoon die de daarmee gedefinieerde taken zou moeten uitvoeren,

zoals dat overigens ook het geval is in Weber’s bureaucratie. Maar door het scheiden van de

functie van de persoon die geacht werd in de functie te vervullen, verdween de aandacht voor de

psychologische betekenis van de relaties binnen de organisatie van de onderneming. De

organisatorische relaties werden systemische relaties in plaats van menselijke relaties. (De

behoefte aan menselijke relaties werd vervolgens geprojecteerd in de informele organisatie.) De

oude kerkvaders van de bestuurlijke bedrijfskunde, Fayol, Barnard, Sloan, bijvoorbeeld,

hadden juist een zeer sterk gevoel voor de betekenis van persoonlijke verhoudingen.  Vanuit dat

perspectief schreven en praktiseerden zij hun organisatie-opvattingen. De klassieke organisatie-

principes laten zich dan ook alleen goed begrijpen door deze te lezen als morele principes hoe

faire menselijke relaties te definiëren in de context van een organisatie. Het is dan ook

begrijpelijk dat Koontz & Weihrich een relatie leggen tussen de cultuur van een organisatie en

de klassieke organisatie-pricipes. Het niet-naleven van de klassieke organisatieprincipes leidt

tot een disfunctionele cultuur in de organisatie, een cultuur van wantrouwen, van achterdocht,
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van cynisme van het ontlopen van accountability en van verantwoordelijkheidsgevoel.

Waarom? Omdat door het niet naleven van de klassieke principes de basis psychologische

behoeften van de mens worden geschonden. Waar die geschonden worden ontbreekt

vertrouwen, daarmee openheid in het onderlinge verkeer en ontbreekt de veiligheid die nodig is

om conflicten constructief op te lossen en nieuwe initiatieven te ontplooien. In een dergelijke

situatie kan er ook nooit sprake zijn van een betrouwbare management control.

Het voorgaande maakt ook duidelijk dat de belangstelling voor organisatiecultuur,

normen en waarden zoals die de laatste vijftien jaar is opgekomen een verkeerde benadering is

om goede menselijke verhoudingen te realiseren. Zeker, een sociaal systeem bestaat bij gratie

van gedeelde normen en waarden. Maar normen en waarden worden niet gedeeld doordat deze

geformuleerd worden en gecommuniceerd worden. Dat werkte wel in een periode van wat werd

genoemd een verticale samenleving, een samenleving waarin de leden leefden onder door staat

en Kerk opgelegde normen. In de huidige periode van de horizontale samenleving, een periode

waarin we niet alleen met een markt-economie leven maar vooral ook in een markt-samenleving

leven, zijn normen en waarden geïnternaliseerde normen en waarden. Dat wil zeggen, we maken

zelf onderling onze regels wel uit, regels die gevormd worden door ruilverhoudingen, het is het

bestendig onderlinge gedrag dat beantwoord aan de psychologische basisbehoeften die normen

en waarden teweeg brengt, niet andersom. Regels zijn veranderlijk, psychologisch behoeften

van de mens zijn constanten.

De klassieke organisatieprincipes vormen richtsnoer voor wat gedrag is dat beantwoord

aan psychologische basisbehoeften van de mens en daarmee aan het morele karakter van een

organisatie en het moreel verantwoord gedrag van zijn leiding.

Internal governance in een dynamische markt

In een economie waarbij er zowel macro-economisch, op meso- en op micro niveau

steeds sprake is van value migration, er bestaan geen stabiele posities met een tot in der

eeuwigheid voor investeerders steeds acceptabel rendementen, zullen niet alleen nieuwe

activiteiten moeten worden opgebouwd, bestaande zullen ook moeten worden afgestoten of

geliquideerd. Dit brengt een dilemma mee, enerzijds wordt de onderneming geacht aan zijn

medewerkers veiligheid te verschaffen, werkgelegenheid, anderzijds vergt de continuïteit van de

onderneming om telkens activiteiten, en daarmee vaardigheden en daarmee personen van vlees,

bloed en met gevoelens overbodig te verklaren. Het is alleszins begrijpelijk dat de vakbeweging
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hierover recentelijk een protest heeft laten horen, wel winst en toch het schrappen van

werkgelegenheid.

Ik wil niet beweren dat het aspect van gedwongen ontslagen volledige valt te

voorkomen. Wel vraag ik mij af of plotselinge gedwongen ontslagen, bezuinigingsrondes, acute

revitalisaties e.d.,  wel een teken zijn van goed bestuur, ook in de zin hoe met mensen, met het

erfgoed dat een onderneming toch ook is, om te gaan.

Wat tot nu toe is gezegd over het handelen van het bestuur van een onderneming

veronderstelt dat het bestuur over alle voor zijn taken benodigde kennis beschikt en rationeel

handelt. Volgens de Britse filosoof Karl Popper is onwetendheid niet eenvoudig gebrek aan

kennis, maar een actieve afkeer van kennis, een weigeren te weten dat voortvloeit uit lafheid,

trots of luiheid van geest. In de filosofie van Popper heeft onwetendheid een ethische dimensie

en is weten een morele verplichting voor menselijke wezens. Met alle respect voor Popper, en

zeker ook voor zijn nobel streven om te weten, we moeten er ons van bewust zijn, zonder

overigens dat streven los te laten, dat, zoals Simon dat heeft uitgewerkt, de mens, dus ook de

bestuurder, steeds onderworpen is aan bounded rationality en aan bounded knowledgeability.

Deze bounded rationality,  is niet, zoals aanvankelijk door Simon werd verondersteld, bepaald

door neurologische beperkingen van de hersenen en door de taal waarvan we ons bedienen.

Terecht heeft Etzioni het inzicht uitgewerkt dat de bounded rationality vooral sociaal bepaald

is. De oorzaak van bounded knowledgeability is gecompliceerder. Deels speelt hier wel de

hoeveelheid van het kenbare een rol, maar dit lijkt ook hier niet de kern der zaak te zijn. Voor

wat betreft inzicht in het sociale is een oorzaak van bounded knowledgeability dat

geformuleerde en gepubliceerde inzichten het gedrag van ook managers wijzigt, waarmee de

empirische grondslag waarop die inzichten berusten niet meer valide is en die inzichten dus niet

meer geldig. Daarmee hangt samen dat in de huidige samenleving onze relatie tot de

wetenschap en wetenschapsbeoefening niet meer die bovenpersoonlijke, ja zelfs boven de

maatschappelijk tradities staand referentie vormt.  Die ontwikkeling heeft er toe geleid dat in

het denken van bestuurders de rol van wat Prahalad en Bettis noemen, de dominant logic steeds

minder gecorrigeerd wordt door wetenschappers die inzichten publiceren die onafhankelijk zijn

van de situatie waarin de bestuurder verkeert. De dominant logic is de wijze waarop een

bestuurder/manager zijn business conceptualiseert en organiseert en kritische

allocatiebeslissingen neemt. Waarom is die onafhankelijkheid van belang? Het blijkt dat

personen die lang in een organisatievorm werken, bijvoorbeeld een multidivisionele organisatie,

of in een bepaalde bedrijfstak, die organisatievorm, respectievelijk de mores van die bedrijfstak

vaak overinternaliseren waarbij die organisatievorm en de mores van een bedrijfstak tot een

psychologisch schema wordt door middel waarvan de ontwikkelingen in de wereld gezien,
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gefilterd en geïnterpreteerd worden. Erger, vaak wordt ook niet meer de organisatie van de

onderneming als een variabele gezien, wat het is.

Wat blijkt nu de laatste tijd? Een toenemend aantal ondernemingen, als gevolg van

ontwikkelingen in de markt en in de technologie, wordt ermee geconfronteerd dat de assumpties

waarop de organisatie van hun onderneming berust, bepaalde marktsegmenteringen,

afzetstructuur, economies of scale and scope, niet meer opgaan. Sommige ondernemingen

besluiten inderdaad om die reden hun organisatie te wijzigen, maar ook zijn er die met de

bestaande organisatie nieuwe situaties in de markt te lijf willen, wat gewoon niet kan. Het komt

dus voor dat het bestuur de organisatie van een onderneming niet of niet tijdig aanpast, niet

omdat er een afweging plaats vindt van belangen, huidige versus toekomstige werkgelegenheid,

maar eenvoudig omdat niet gezien wordt welke veranderingen noodzakelijk zijn. Uiteraard

wordt de moderne bestuurder bestookt met publicaties over nieuwe organisatie vormen,

boundaryless, hollow, flat, lean, mean. Waar deze in de retoriek passen worden ze genoemd,

maar één van de redenen waarom bestuurders in werkelijkheid huiverig zijn deze nieuwe

vormen toe te passen, terecht naar mijn oordeel, is omdat in dergelijke gepubliceerde modellen

nimmer de management control is uit gewerkt. Op dat laatste wordt de ondernemer in het kader

van de discussie over Corporate Governance nu juist aangesproken.

Nu gaat het tekort door de bocht om te stellen dat de bestuurder dus de organisatie

maar als een variabele moet zien en die moet aanpassen naar mate de markt daartoe dwingt en

onbehoorlijk handelt als hij dat nalaat. De bestuurder moet (1) een taakoriëntatie hebben, hij

moet inhoudelijk weten wat er moet gebeuren; (2) de bestuurder moet een emotioneel-affectieve

relatie met zijn mensen weten op te bouwen en te onderhouden. Om te beginnen heeft hij daar

zelf behoefte aan, maar uiteraard zijn mensen hebben ook behoefte aan aandacht, erkenning,

veiligheid etc. Maar die emotioneel-affectieve relatie heeft als stilzwijgende veronderstelling dat

de regels van het sociale systeem niet ter discussie worden gesteld. Het is de omgang met elkaar

van het type: als jij mijn rug krabt, krab ik de jouwe en dan hebben we het verder nergens over.

In ieder geval speelt dit daar waar de emotioneel-affectieve relatie tussen mensen bestaat in de

vorm van persoonlijke loyaliteit die verbonden is met het behalen van targets. In die situaties

waarin de band tussen mensen bestaat door binding aan een gemeenschappelijk ideaal en of

waarde, wat Collins & Porras noemen the core ideology van de onderneming, is er een veel

grotere ruimte om de regels van de organisatie ter discussie te stellen in het licht van de

nagestreefde continuïteit.

In een dynamische economie moeten de regels van de organisatie, de assumpties die ten

grondslag liggen het business model, het profit model en aan de organisatie in de zin van het

operationeel model steeds onderzocht worden op hun—toekomstige—geldigheid. Een discussie
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daarover is ook steeds een discussie over posities, bijvoorbeeld die van managers van divisies,

business units en of werkmaatschappijen. Bovendien de need for justice  brengt mee dat

genoemden betrokken worden in de discussie en in de besluitvorming. En dan wordt het lastig.

De bestuurder komt in een spanningsveld van verantwoordelijkheid voor de onderneming op

korte en op langere termijn en van persoonlijke loyaliteiten. Inhoudelijk is het lastig om de

inbreng van betrokkenen te corrigeren op in hoeverre inzichten en standpunten door ingenomen

posities, door feiten of door het algemeen ondernemingsbelang zijn bepaald. Diegene die

inzichten naar voren brengt is zich daarvan als regel ook niet bewust, het gaat hier om

gecompliceerde cognitieve en perceptieprocessen, ook omdat managers als regel een high need

for achievement hebben en personen met die eigenschap kiezen nooit voor risicovolle trajecten.

Bounded rationality geldt niet alleen het individu, ook het collectief.

In een dynamische economie is het niet vol te houden dat elke organisatieverandering

een traumatisch gebeuren is of zou moeten zijn. In het begin stelde ik de vraag of  er van

behoorlijk bestuur gesproken kan worden wanneer bestuurders hun onderlinge verhoudingen,

hun persoonlijke posities en loyaliteiten laten prevaleren boven de noodzakelijke creative

destruction en de herstructurering van de onderneming. In mijn werk als management

consultant maak ik het toch regelmatig mee dat persoonlijke posities, persoonlijke belangen en

onderlinge loyaliteiten van bestuurders het winnen van beslissingen die naar mijn oordeel in het

licht van ontwikkelingen van technologie, markt en andere maatschappelijke ontwikkelingen

genomen zouden moeten worden. Mogen persoonlijke belangen zwaarder wegen dan de

belangen van de onderneming? Niet volgens Peter Drucker en ik denk dat daarmee wel een

algemene norm is geformuleerd. Voor een Raad van Commissarissen, die naar mijn oordeel er

op toe moet zien dat het bestuur van de onderneming zich primair concentreert op het belang

van de onderneming, is het niet zo eenvoudig om te beoordelen wat er aan de hand is. Als

gevolg van het gegeven van de dominant logic, in combinatie met het gegeven van de sociaal

bepaalde bounded rationality is het niet eenvoudig vast te stellen of er sprake is onwil of

onvermogen.

De tweede industriële revolutie had als kenmerk dat de kennis die in die economie werd

geëxploiteerd embodied was in producten, productiemiddelen en fysieke infrastructuur.  Nu in

de informational society kennis disembodied raakt door de mogelijkheden van de nieuwe ICT,

en expliciete manipulatie van data en informatie in de vorm van het produceren van content, op

informatie gebaseerde dienstverlening en gedifferentieerde producten en diensten, vervalt de

grondslag van een aantal organisatievormen waarmee tot nu toe gewerkt werd. Ondernemingen

staan niet alleen voor beslissingen nieuwe technologieën in te voeren en nieuwe producten en
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diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen, daarin zit ook nog niet eens het grootste

probleem, het grote probleem voor bestuurders is zich te realiseren dat geheel andere

organisatievormen nodig zijn. Binnen ondernemingen worden opeens de regionale of de

landsorganisaties vanwege de rol van distributie belangrijker dan de productdivisies.

Afdelingen voor account management of segment marketing worden van stafafdelingen de

primaire entrepreneurial eenheden. In de luchtvaart is niet meer het vliegtuig het primaire object

van bedrijfseconomische optimalisatie, maar is dat nu het netwerk. Deze verschuivingen in de

primaire eenheden voor target setting,  resource allocatie en dus ook management control grijpt

ook diep in op het sociale systeem  van het aanzien van de verschillende management posities

en zittende managers voelen hun machtsbasis in de zin van relevante ervaring, kennis en

reputatie onder zich weggetrokken. Op dat moment zien we hoe de sociaal bepaalde bounded

rationality en de door de bestaande organisatiestructuur bepaalde dominant logic ineen grijpen.

De laatste impliceert dat ontwikkelingen worden gebagatelliseerd en van mindere betekenis en

urgentie verklaard. Het hecht met elkaar zijn, loyaal aan elkaar zijn brengt ook mee dat

bestuurders veiligheid bij elkaar zoeken en elkaar bevestigen in hun defensieve interpretatie van

de ontwikkelingen. Let wel, zo gaat het niet in alle ondernemingen, maar wel in zoveel dat ik

van oordeel ben dat er een punt van gemaakt moet worden. Uiteraard kan de bestuurder, denk

aan Fayol’s plicht van prévoyer  de norm gesteld worden dat deze de ontwikkelingen in de

wereld moet kennen en moet vertalen naar zijn onderneming. De richting en het tempo van

ontwikkelingen zijn niet eenduidig. Diezelfde bestuurder wordt er ook aan gehouden om continu

de aandeelhouderswaarde te verhogen, werkgelegenheid te behouden etc. Ook zijn er

bestuurders die wel in de gaten hebben wat er speelt, ook inzien dat er fundamentele zaken

spelen en dito veranderd moeten worden, maar gezien de risico’s die dat met zich meebrengen,

verzuchten, soms luidop, kan dit wachten tot na mijn pensioen?

Het is een eigenschap van de mens om bij plotselinge bedreiging primair, zonder na te

denken, te reageren op de bedreiging. Bij bedreigingen met een meer sluipend karakter is er de

neiging om discussies en beslissingen nog maar even voor zich uit te schuiven. Tot dat er crises

uitbreekt waarop dan gereageerd wordt met re-engineering, herstructurering, plotselinge

ontslagen. Precies die maatregelen die bij een continu bewust-zijn van de ontwikkelingen in de

wereld en het handhaven van normen, bij elke budgetronde,  niet nodig geweest zouden zijn.

Het is te gemakkelijk om te zeggen dat met een goede vent aan de top dit soort zaken niet

gebeurt. Ook de bestuurder is onderworpen aan Malraux’s condition human. Zeker,

intelligentie, morele ontwikkeling en een wat Kets de Vries noemt internal locus of control zijn

eigenschappen die ertoe bij zullen dragen dat een bestuurder wel tijdig bijstuurt, herstructureert

en zo voor continuïteit zorgt. Het betekent wel dat die bestuurder zich los moet kunnen maken
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van zijn medebestuurders, en het belang van de onderneming los moet kunnen zijn van de

persoonlijke belangen.

Bestuurders zijn geholpen met een sociale context die hen helpt zich bewust te zijn van

de aannames die ten grondslag liggen aan de huidige organisatie en die wijst op alternatieve

werkende modellen. Van die laatste twee is nu juist niet sprake. Zeker, er zijn de publicaties

waarin gepleit worden voor een paradigmawijziging in management en organisaties. In de

twintig jaar dat die roep valt te horen is nimmer een oplossing gepresenteerd, anders dan

concepten, waarvan nooit is uitgewerkt hoe daarvan bijvoorbeeld de management control is

uitgewerkt. Een bestuurder begint niet aan een nieuw model als hij niet inziet hoe hij in control

is, bovendien de discussie over Corporate Governance pint hem daarop ook vast. Het is

welbeschouwd nog ernstiger. Menig management consultant, zelfs academici, bepleiten de

balanced score card. Hierin wordt van alles gemeten, maar elke notie van premis control of

zoals de Duitsers dat zo fraai roepen, Premissenüberwachung ontbreekt. En daar gaat het nu

juist om in een tijd van verandering, om continue de bewuste en onbewuste aannames onder een

onderneming te kennen en te toetsen op validiteit. Dat vergt een analytische instelling van

bestuurders, van management consultants, van academici, een instelling die het slachtoffer is

geworden van wat Sternberg noemt: de economie van beelden. Cultuur, metaforen, balanced

score card, alle zijn het beelden waarin we denken en communiceren, beelden waaraan een

betekenis wordt verleend die niet verwijzen naar onderliggende zaken, ook niet naar ethische

normen.

In een dynamische wereld moet een bestuurder niet alleen worden aangesproken op

performance, maar veel meer nog op zijn bewust-zijn van ontwikkelingen in de wereld in

relatie tot de onderneming waarvoor hij verantwoordelijk is en het aanpassen van de organisatie

van de onderneming, producten, diensten, voortbrengingsprocessen aan veranderende

omstandigheden.

De vraag daarbij is hoe om te gaan met het gegeven van bounded rationality, bounded

knowledgeability en Prahalad’s dominant logic, als obstakels in de weg van het bewust-zijn

van de bestuurder? Dit zijn deels persoonsgebonden eigenschappen, maar meer nog sociale

gegevenheden. Dit impliceert dat deze obstakels enkel door middel van een sociale setting

waarbij partijen die onafhankelijk ten opzichte van elkaar staan, overwonnen kunnen worden,

alhoewel nooit ten volle. In eerste aanleg kan er dan aan gedacht worden dat de RvC door

goede vragen te stellen de RvB kan helpen zich bewust te worden van zijn beperkingen,

dominant logics e.d. Maar wat als de RvC zelf niet begrijpt wat er gaande is in de economie,

zo’n situatie ben ik ook wel tegengekomen. De RvC en de RvB leven in wat Giddens noemt
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dezelfde information space en worden op hetzelfde moment geconfronteerd met nieuwe

ontwikkelingen waarbij oude inzichten en ervaringen eerder een nadeel zijn dan een voordeel.

Het tijdig aanpassen van de producten, diensten en de organisatie van de onderneming

aan veranderende omstandigheden vergt het zich mentaal losmaken van de bestaande

organisatie, inclusief de van de posities die door diegenen die verantwoordelijk zijn voor het

aanpassen worden ingenomen. Dit betekent voor een RvC dat hij bij de ratificatie van een haar

voorgelegd initiatief-besluit, moet toetsen of dit besluit ontdaan is van persoonlijke belangen en

beperkingen. Het is niet meer voldoende, het moet zelfs achterdocht oproepen, wanneer een

besluit ter goedkeuring wordt voorgelegd waarbij gesteld wordt dat het door alle betrokkenen in

het bestuur en in het divisie-management wordt gedragen. Tien tegen een is er dan sprake van

een compromis dat niet beantwoord aan de eisen en aan de opportunities in de markt. Verder,

de RvC moet zich niet alleen buigen over de beslissingen die hem ter goedkeuring worden

voorgelegd, maar meer nog moet de RvC zich de vraag stellen welke beslissingen hem niet

worden voorgelegd, maar die gezien ontwikkelingen in technologie, markt en concurrentie wel

genomen zouden moeten worden. Dit vereist dan dat de RvC zich een zelfstandig beeld vormt,

onafhankelijk van dat van de RvB, van wat de strategische issues zijn van de onderneming.

Immers gezien de toenemende rol van de dominant logic bij de RvB, moet de RvC, als eerst

aangewezene, daarin corrigerend optreden, ook omdat leden van de RvC niet onderworpen

zouden moeten zijn aan de door de organisatievorm opgeroepen dominant logic.

Langs deze weg worden dan voorwaarden gecreëerd voor het tijdig in gang zetten van

nieuwe initiatieven, herstructureringen, etc. waardoor plotselinge ingrijpende maatregelen met

al hun sociale gevolgen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden. Het valt het bestuur van een

onderneming niet te verwijten dat als gevolg van value migration er geen toekomst meer is voor

bestaande producten en diensten. Het is wel verwijtbaar die niet tijdig te hebben gezien en tijdig

maatregelen in gang te hebben gezet. Al helemaal is het verwijtbaar dat beslissingen niet of te

laat worden genomen doordat betrokkenen eigen belangen en onzekerheden laten prevaleren

boven het belang van de onderneming. Aan werknemers kan nooit de ultieme zekerheid worden

geboden van de permanentie van de individuele werkgelegenheid. Wel mag de werknemer

verlangen dat daaraan juist en tijdig aandacht wordt besteed. Bovendien, ook de werknemer

leeft in dezelfde information space als waarin de RvB leeft. De werknemer ziet ook direct, op

Internet, uit eerste hand, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe concurrentie, nieuwe mogelijkheden.

Deels heeft het uiteraard met leeftijd te maken, maar ook andere factoren spelen een rol, een

werknemer is minder gehecht aan zijn toevallige positie dan wel aan de idee dat hij deel

uitmaakt van ontwikkelingen, dat hij of zij daarin deel kan nemen en zoekt naar een carrière

pad. H/zij zoekt de psychologische veiligheid dat de bestuurder daar de juiste beslissingen voor
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neemt, daarbij, beter een foute beslissing dan geen beslissing. In die zin is het dan onethisch dat

bestuurders omdat ze met zichzelf bezig zijn geen perspectief bieden aan de jonge generatie.

Dat is dan ook richtsnoer voor een verantwoorde Internal Governance in een dynamische

wereld, het belang van de toekomstige generaties.

J. Strikwerda


