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CDV 

in gesprel< 
met 

Ewald Engelen 

Door drs. M. lansen 

.lóto Dirk Ho! 

Hoe democratisch moet een onderneming zijn ingericht? 

En wat betekent 'democratisch' in dit geval? Van wie is 

de onderneming? Van de aandeelhouders? Of ook van de 

werknemers en andere belanghebbenden ('stakeholders')? 
De actuele politieke discussie richt zich vooralsnog sterk 

op het in 1997 verschenen rapport over corpora te gover
nance van de comn1issie-Peters, waar het vooral gaat om 

de zeggenschap van de aandeelhouders. Politieke partij

en lijken nog een weinig bredere visie ontwikkeld te heb

ben op de democratische eisen die aan ondernen1ingen 

gesteld n10gen worden. Een dergelijke visie met concrete 

aanbevelingen is te vinden in het proefschrift 

'Economisch burgerschap in de onderneming. Een oefe

ning in concreet utopisme' waarop de Amsterdamse filo

soof Ewald Engelen begin dit jaar cum laude gepromo
veerd is. 
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cuv: Wat is 'de onderneming'? 

rr-;l;HJ :-.~: De onderneming is een functio

nele gemeenschap die tot doe! heeft op 

een duurzame manier goederen of dien

sten te produceren die op de markt aan de 

man gebracht worden. Met 'duurzaam' 

bedoel ik een lange termijnorientatie in 

ruime zin: niet aileen ten aanzien van het 

milieu, maar ook ten aanzien van werkne

mers en het maken van winst. De onder

neming is dus een maatschappelijke orga

nisatie met publieke verantwoordelijkhe

den in plaats van een verzameling tijdelij

ke financiele belangen. 

('!)\'' 
· · Met het oog op het bevorderen van 

die duurzame productie in brede zin han

teen u in uw boek als uitgangspunt de 

morele eis tot democratisering 

J.:-.~c;JLJt\: De grens die kortzichtigheid 

van voorzichtigheid scheidt is een smalle. 

De ondernemingsleiding moet worden 

gedwongen aan de juiste kant van die lijn 

te blijven. Wetgeving in deze stuit op 

morele en functionele bezwaren. Kortweg: 

de wetgever behoort niet op de stoel van 

de ondernemer te gaan zitten en de wet

gever kan niet op de stoel van de onderne

mer gaan zitten. Daarvoor weet zij te wei

nig. Medezeggenschap gebaseerd op het 

principe van inclividuele gelijkwaardig

heid en geen autoriteitsuitoefcning zon

der inspraak is daarvoor een functionele 

oplossing die bovendien aansluit bij de 

Verlichtingstraditie. Volgens deze princi

pes client ieder be lang dat is gemoeid met 

collectieve besluitvonning op enigerlei 

wijze toegang te hebben tot het besluitvor

mingsproces. 

Dit is de grondslag voor wat ik econo

misch burgerschap noem, oftewel burger

schap in de onderneming. Burgerschap 

wordt te vaak aileen maar verbonden met 

staat en politiek. Dit is een ideologie die 

haaks staat op de actuele burgerschaps

praktijk. Burgerschap wordt in toenemen

de mate weer post-nationaal en is in afi1e

mende mate territoriaal georganiseerd. 

Denk aan de Europese Unie maar denk 

ook aan de rol van de sociale partners in 

Nederland bij de uitvoering van sociale 

grondrechten. Een ~mder voorbeeld zijn de 

medezeggenschapsrechten in publieke en 

private organisaties die in de socialisti

sche traditie met behulp van 

burgerschapstermen zijn vercledigd. Ik 

sluit hierbij aan door te pleiten voor een 

volwaardige vorm van economisch burger

schap naast politiek en sociaal burger

schap. 

cuv: Er worden vaak allerlei bezwaren 

geuit tegen verdergaande democratise

ring. De weerstand en terughoudendheid 

zijn groat. 

IN(;ILJ:N: 
Het standaardbezwaar tegen 

meer zeggenschap is bekend: stroperig

heid, gebrek aan slagvaardigheid. Dat zijn 

in globale zin terechte bezwaren. Aan de 

andere kant zijn er ook belangrijke winsten: 

grater draagvlak, makkelijker invoering, 

betere informatievoorziening, groeiend 

onder ling vertrouwen, zorgvuldigere 

besluitvorming. Je moet dus kiezen voor 

een zodanige verde ling van controlemo

menten en bevoegdheden dat de winst 

van zorgvuldigheid behouden blijft en het 

verlies aan slagvaardigheid zo gering 

mogelijk is. 



CDV I NR 51 MEI 2000 

Overigens is het goed aan te tekenen dat 

met democratisering niet bedoeld wordt 

dat iedereen het overal voor het zeggen 

moet krijgen. Er is geen plicht tot partici-

Ondernemingsraad. In de jaren tachtig en 

negentig ontstond een krachtig liberaal 

offensief voor eerherstel van de onderne

mer: de dappere enkeling die zijn hele 

patie. maar een recht. In de jaren zeventig hebben en houwen in de waagschaal stelt. 

waren de verwachtingen ten aanzien van Toen dat verhaal ook van toepassing werd 

democratisering overspannen. Mensen geacht op dik betaalde bestuurders (optie-

hebben nu eenmaal beperkte tijd. het 

niveau van kennis verschilt en voor een 

groot aantal mensen komt zeggenschap 

niet voor in hun beeld van het goede 

leven. 

dr. Ewald Engelen 

CIJ\': Het thema van democratisering van 

de onderneming is terug van weggeweest. 

I \j C I U N: Ja, in de eerste naoorlogse 

decennia bestond tussen christen-demo

craten en sociaal-democraten een zekere 

consensus over het belang van de demo

cratisering van de onderneming. Te den

ken valt aan thema's als de Spaarwet, 

volkskapitalisme, vermogensaanwasdeling 

en de herziening van de Wet op de 

Ondernemingsraad. Daarna viel de discus

sie stil. De ideologische geladenheid was 

verdwenen. Er was bijvoorbeeld verras

send weinig ophef over de recente wijzi

ging van de Wet op de 

regelingen) werd het zelfs de politiek wat 

te gortig. De vakbonden daarentegen had

den in de jaren '80 en '90 wel iets anders 

aan hun hoofd dan medezeggenschap. 

Dat werd als een luxe-thema gezien. Het 

ging hen vooral om baanzekerheid, loon-

zekerheid en taakzekerheid. De nadruk 

lag op de primaire arbeidsvoorwaarden. In 

het beroemde Akkoord van Wassenaar 

hebben ze de ruil van loonmatiging voor 

arbeidsduurverkorting moeten slikken. In 

mijn proefschrift neem ik thema's uit dl' 

jaren zestig en zeventig weer op, zonder 

te vervallen in het utopisme van die jaren. 

Centrale overheden weten te weinig, de 

maatschappij is beperkt maakbaar, en 

maken heeft maar al te vaak onvoorziene 

effecten. Concreet betekent dat: democra

tiseren voor zover het bedrijfseconomisch 

verantwoord is. Daarbij sluit ik aan bij 

hedendaagse managementtheorieën die 

pleiten voor platte organisaties en rijke 
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taken, en probeer ik de beleidsruimte die 

recentelijk met de rapporten over 'corpora

te governance' van de commissie lijkt te 

zijn ontstaan progressief uit te buiten. 

cnv: Waarom is 'corporate governance' nu 

actueel? 

I'~ Gl LL 1\: De 'geheime' agenda van de 

commissie-Peters is tweeledig geweest. 

Enerzijcls de wens om nieuwe regelgeving 

door de overheid voor te zijn en ander

zijds de aantrekkelijkheid van de 

Amsterdamse Effectenbeurs te verhogen 

door de verslaglegging voor aandeelhou

ders naar Amerikaanse leest te schoeien. 

Van overheidswege speelt de wetsharmo

nisatie op het vlak van 'corporate governan

ce' die door een veelheid van organisaties 

(organisatie voor economische samenwer

king en ontwikkeling (OESO), Europese 

Unie (EU), internationaal Monetair Fonds 

(IMF) wordt gestimuleerd. Daar dwars 

doorheen speelt de verstrengeling van de 

politieke elite met de financieel economi

sche elite in Nederland, waardoor van 

ouclsher de politieke en publieke aan

dacht altijd sterk uitgaat naar de kleine 

minderheid van beursgenoteerde oncler

nemingen, waaronder financiele clienst

verleners domineren. in plaats van naar 

de overgrote meerderheid van midclelgro

te en kleine bedrijven. Publieke aandacht 

staat in dit geval in geen verhouding tot 

sociaal-economisch belang. 

cnv: Wat vine! u van de aanbevelingen 

van de commissie-Peters? 

lcNGHl'.:.J: Eenzijdig. In haar aanbevelin

gen overheerst het eigenclomscriterium. 

Oat is een onvervalst liberale politiek eco

nomische invalshoek, waarin zeggenschap 

en het recht op controle is voorbehouden 

aan de bezitters van eigendomstitels. 

Ieder debat over zeggenschap wordt door 

liberalen het zwijgen opgelegd met de 

dooddoener dat aileen de 'eigenaar' zeg

genschap client te hebben en dat aileen de 

aandeelhouder 'eigenaar' is. Oat is echter 

niet het einde van het verhaal. Er zijn 

meerdere criteria ter identificatie van 

relevante 'betrokkenen'. De keuze voor 

het eigendomscriterium is dus een morele 

keuze die oak als zodanig in een moreel 

debat zou moeten worden verdedigd. Zo'n 

verdediging ben ik nergens tegengeko

men. Vee! rijkere opvattingen ten aanzien 

van eigendom en belanghebbenden zijn te 

vinden in de sociaal-democratische, de 

christen-democratische en de republikein

se tradities. Sociaal-democraten benadruk

ken van oudsher de contributie van indivi

duen en coilectieven. Zeggenschaps

rechten heeft in deze optiek een ieder die 

bijdraagt. Binnen de christen-democratic 

hebben arbeid en kapitaal ieder hun eigen 

functie, waaruit verschillende plichten, 

rechten en verantwoordelijkheden volgen. 

De onclerneming zelfwordt echter uit

dmkkelijk gezien als een maatschappelij

ke organisatie die verantwoordelijkheden 

heeft ten aanzien van de onderneming als 

geheel. De republikeinse traditie stelt 

morele eisen aan de kwaliteit van het 

eigenaarschap. Aileen substantiele deelne

mingen die blijk geven van een substantie

le betrokkenheid dienen als eigendom te 

worden beschouwd. Speculatieve vormen 

van eigendom moeten worden bestreden. 

Mijn democratische belangenbegrip 

omvat de aanvullingen van al deze tradi-
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ties en legt zich niet vooraf vast op een 

hiërarchie van belangen. 

Bij de commissie-Peters gaat het uitslui

tend om meer inspraak voor de aandeel

houders, en zelfs dat nog te minimaal 

naar mijn zin. 

Het politieke debat volgt deze agenda. Het 

enige tegengeluid is het voorstel van 

GroenLinks en D66, die het- aloude- idee 

van een tripartite Raad van Commis

sarissen van stal hebben gehaald. Ik heb 

er sympathie voor, maar het kwam vol

strekt uit de lucht vallen! Het was niet 

ingebed in een politieke filosofie over de 

toekomst van het ondernemingsbestuur 

en de onderneming. Ik zie overigens bij 

geen enkele politieke partij de aanzet tot 

een dergelijke filosofie. 

CDV' 
. . In uw boek stelt u een gelaagd 

model voor: participatie op de werkvloer, 

financiële participatie via de aandeelhou

dersvergadering en indirecte participatie 

via de ondernemingsraad. Laten we begin

nen met de werkvloer. Wat valt daar te 

veranderen? 

LNGIUf\: Veel ondernemingen zijn nog 

altijd tayloristisch georganiseerd, dat wil 

zeggen: smalle taken, hoge mate van 

arbeidsdeling, strikte scheiding van uit

voeren en regelen, ui tmondend in een 

starre, topzware en zeer hiërarchische 

onderneming. In een snel en sterk veran

derende marktomgeving zijn dergelijke 

organisaties in het nadeel. Om die reden 

wordt nu al twintig jaar geëxperimen

teerd met flexibelere organisaties. De 

managementliteratuur staat er vol van. 

Binnen die experimenten kunnen grofWeg 

t wee stromingen worden onderscheiden. 

De eerste breekt radicaal met de principes 

van het taylorismc en sluist beslissingsbe

voegdheden zoveel mogelijk door naar 

taakgroepen die de organisatie van de pro

ductie in belangrijke mate zelf kunnen 

bepalen. Bedrijfseconomische winst gaat 

hier gepaard met een verlies aan zeggen

schap door de ondernemingsleiding. De 

tweede geeft taakgroepen alleen controle

rende verantwoordelijkheden maar 

behoudt de voornaamste plannings- en 

regelverantwoordelijkheden voor aan het 

management. Gelijksoortige winsten kun

nen hier worden geboekt, zonder daar

voor een veer in termen van zeggenschap 

te hoeven laten. De meeste ondernemin

gen kiezen voor het tweede model, terwijl 

het eerste model vanuit democratisch per

spectief wenselijker is. Hoe kan je deze 

keuze beïnvloeden? Niet direct. Hoogstens 

door de invloed van werknemers en ande

re belangen op het bestuur van de onder

neming te vergroten. 

CD\': Wat betreft democratisering van het 

ondernemingsbestuur stelt u dat de dis

cussie rondom het rapport van de com

missie-Peters sterk is gericht op verster

king van de invloed van de aandeelhou

ders. Die voorstellen vind u niet ver 

genoeg gaan. Wat stelt u zelf voor? 

I N CEL E 'J: Ten eerste zou de aandccllHJLLders

vergadering moeten worden omgevormd 

tot een echt ondernemingsparlement. De 

aandeelhouders zouden door middel van 

verkiezingen de helft van de Raad van 

Commissarissen moeten kunnen benoe

men. De andere helft zou benoemd moe

ten worden door de Ondernemingsraad. 

Het is goed dat de overheid per 1 januari 
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j.l. de wettelijke mogelijkheid heeft 

gecreeerd om per volmacht stem uit te 

brengen op de algemene aandeelhouders

vergadering, het equivalent van het 

J\merikaanse 'proxy voting'. Oat is een eer

ste stap in die richting. Doe! daarvan is 

om de !age opkomst tegen te gaan en het 

niveau van beraadslaging te verhogen. 

Deze maatregel zal echter weinig uithalen 

wanneer er niet een aantal andere in de 

Verenigde Staten bestaande regelingen 

aan worden toegevoegd, zoals: op naam 

gesteldc aandelen en publiek toegankelij

ke aandeelhoudcrsregisters; de verplich

ting om iederc aandeelhouder via het 

jaarverslag over de agenda te Iaten stem

men; en een afdwingbaar recht om stem

adviezen mee te kunnen sturen met het 

jaarverslag. Zander deze toevoegingen 

werkt het stcmmen per volmacht uitslui

tend in het be lang van de grate kapitaal

krachtige belegger. De kleine aandeelhou

der blijft slechts 'stemvec'. 

Wat betreft de Raml van Commissarisscn. De 

verkiezing door aandeelhouders en onder-

Bestuur de taak krijgen om bredere maat

schappelijke belangen te behartigen. 

Maatschappelijk verantwoord onderne

men blijft een loze term wanneer het 

geen beslag krijgt in fysiekc representan

ten binnen het bestuur van de onclerne

ming. 

(J)\'' 
· Welke aanbevelingen doet u ten aan-

zien van de Ondernemingsraad? 

E"' c E !.I' 1'>: Deze functioneert in Nederland 

vrij aardig. Een verbetering zou het zijn 

wanneer de verkiezingen van de onderne

mingsraad sectorsgewij s of liever nog lan

delijk zouden worden gehouden zoals in 

Duitsland. Ook zou het goed zijn als de 

ondernemingsraad grotere bevoegdheden 

zou krijgen inzake de planning, produc

tie, organisatie en produktietechnologie, 

kortom de alledaagse arbeidsomgeving. 

Hiervan verwacht ik de belangrijkste be'in

vloeding van het onclernemingsbestuur 

ten aanzien van de organisatie van de pro

ductie. 

nemingsraad zal reeds een flinke verande- CDV: U stelt in uw proefschrift ook aan de 

ring zijn: nu immers vinden benoemingen orde de mogelijkheid van versterking van 

plaats door de Raacl zelfvia cooptatie. zeggenschap via marktrechten, dat wil 

Daarbij is het ook wenselijk dat de over- zeggen door een financieel belang in de 

heid in de wet eisen vastlegt inzake de onderneming te ncmen. 

herkomst van de kandidaten. Onder ande-

re ten aanzien van de representatie van 

grate aancleelhouders en van de onclerne

mingsraad. 

Wat betreft de Raacl van Bcstuur. Deze 

wordt benoemd door de Raad van 

Commissarissen. lk zou het goed vinden 

wanneer wettelijk werd vastgelegd clat 

twee van de !eden van de Raad van 

It\GHJ:N: Financiele participatie is zo op 

het oog een aanlokkelijk instrument, 

maar Ievert feitelijk niet zo gek vee! op. 

Zelfs a! zou het ondernemingsparlement 

zijn ingevoerd, clan nog zullen de moge

lijkheden van bijvoorbeeld niet-gouverne

mentele organisaties (NCO's) om zich toe

gang te verschaffen gering blijven. Om via 

deze weg invloedfzeggenschap te krijgen, 
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moet je nogal wat aandelen bezitten. En 

zoveel aandelen is nogal risicovol voor 

NGO's. Het ondernemingsparlement 

bestaat echter niet en de aandeelhouders

vergadering is daardoor een tamelijk 

machteloos forum. Daar schuilt dan ook 

de voornaamste zwakte van acties als die 

van Greenpeace (SHELL) en het voornemen 

van GroenLinks. Bij Greenpeace kun je 

dan nog zeggen dat het een goede publici

teitsstunt is. Het voornemen van 

GroenLinks om aandelen te kopen en zo 

invloed op ondernemingen uit te oefenen 

zonder daarbij als medewetgever niet 

tegelijk in te zetten op een versterking 

van de rechten van aandeelhouders is ech

ter ronduit naïef. 

liJ\!: E' ld' . l' IS 00 (nog e vanant van optIere-

gelingen en aandelen voor werknemers. 

I:NGI:LrN: N I 'd' d aar aan el mg van e exces-

sieve optieregelingen van managers zou je 

een pleidooi kunnen houden voor aande

lenspreiding onder de gehele werknemers

populatie. In Groot-Brittannië en de 

Verenigde Staten wordt dat fiscaal gesti

muleerd. Mijns inziens moetje dat alleen 

doen als je kunt garanderen dat alle werk

nemers profiteren en als je de fiscale rege

ling kun t beperken tot aandelen en opties 

kunt uitsluiten. De ervaring leert dat de 

animo gering is en de wetgeving dus vaak 

onhelder is over de categorieën. In Groot

Brittannië en de Verenigde Staten profi

teert vooral het hoger en middenkader. En 

de belangrijkste motivatie is meestal om 

via speculatie er beter van te worden, in 

plaats van zeggenschap. Een bijkomend 

bezwaar van aandelenspreiding is dat de 

werknemer wordt gedwongen op één 

paard te wedden: werknemers zijn dan 

niet alleen voor hun salaris, maar ook 

voor hun vermogen afhankelijk van het 

functioneren van hun onderneming. Zoals 

het voorbeeld van World Online leert, zijn 

daar grote risico's aan verbonden. 

(DV: U hebt ook onderzocht ofwerkne

mers op een indirecte weg via de giganti

sche beleggingen die pensioenfondsen 

beheren invloed kunnen krijgen op onder

nemingen. 

I NCH!''J: Het is goed om te weten dat in 

Nederland 1000 miljard gulden wordt 

beheerd door de pensioenfondsen, en dat 

allemaal namens werknemers. Het vermo

gensbeheer gebeurt volgens de nonnen 

van professionele beleggers. Interessant is 

dat men daarbij - vanwege de enorme 

omvang van de vermogens - in toenemen

de mate zoekt naar internationale investe

ringsmogelijkheden, en pensioengelden 

om die reden een belangrijke aanzwenge

lend effect hebben (gehad) bij het op gang 

komen van de internationale kapitaal stro

men. De vraag is nu of pensioenfondsen 

maatschappelijk verantwoord zouden 

kunnen/moeten beleggen. Daar is iets 

voor te zeggen omdat het geld van werk

nemers is en het bijvoorbeeld mogelijk 

zou zijn om dat gegeven te gebruiken als 

breekijzer om de kwaliteit van de arbeid 

en de zeggenschap binnen ondernemin

gen te versterken. In Groot-Brittannië is 

dat weer een onderdeel van linkse vermo

genspolitiek. Ik ben daarover sceptisch. 

Werknemers zijn gebaat bij een duurzaam 

beleggingsrendement en het is om die 

reden volstrekt legitiem dat pensioenfond

sen zoeken naar een zo groot mogelijk 
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rendement. Maatschappelijk verantwoord 

beleggen biedt een structureellager ren

dement. Leuk voor de idealist, maar die 

idealistische bevlogenheid kan niet van 

werknemers (pensioenfondsen) gevraagd 

worden. Waaruit niet volgt dat die bevlo

genheid niet mag of kan worden gewekt, 

maar slechts dat zij geen uitgangspunt 

van belcid kan en mag zijn. Het bij pen

sioenfondsen gespaarde geld is spaargeld 

en client dus met mnzichtigheid te wor

den behandeld. 

Wat we! mogelijk is de instelling van een 

semi-publiek fonds dat gefinancierd wordt 

ui t de overwaarde van pensioenfondsen 

en vervolgens ingezet wordt om economi

sche initiatieven te financieren die om 

een of andere reden niet aan de heersen

de rendementseisen voldoen. 

Bijvoorbeeld: experimenten met nieuwe 

produktie-concepten, startende onderne

mers en duurzame productie. Directer is 

de weg via de vakbondsbestuurders in de 

directie van de pensioenfondsen. Vee! heil 

kan ook daarvan niet worden verwacht. Er 

is vaak sprake van enonn gebrek aan 

expertise aan de kant van de bestuurders 

ten opzichte van de professionele beleg

gers waaraan het dagelijks beheer van de 

fondsen is toevertrouwd. Vakbonden zou

den om die reden veel meer aan expertise

vorming en coordinatie moeten doen. 

Bijvoorbeeld een goede uitwisseling tus

sen de vertegenwoordigers van een vak

boncl in zo'n bestuur en die uit de onder

nemingsraden. lk betwijfel of daarvoor 

infrastructuur bestaat. En gezien de 

dalende organisatiegraad en de structure

le bezuinigingsdruk waaraan vakbonden 

bloot staan, ontbreken claarvoor ook de 

midclelen. 

Ewald Engelcn publiceerdc cerder 'De Mythe 

van de markt; waarheid en leugen in de econo

mic' (1995). Momenteel is hij als post-doc ver

bonden aan de afdeling Wijsbegecrte, Faculteit 

Gcesteswctenschappen van de Universiteit van 

Amsterdam. 
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