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WIE DE VRUCHTEN WIL PLUKKEN, MOET NOG WEL BESTAAN 

Du~rzaam 'ondern~men, 
omdat het loont 
Maatschappelijk ondernemen verhoogt de aandeelhouderswaarde, ook in tijden 
van economische teruggang. Het is de beste manier waarop een bedrijf zijn 
investeringen kan terugverdienen, omdat het zo klimten en werknemers blijvend 
aan zich bindt. Dat is de stelling van D.P. Boot RA, chief financial officer van ING 
Nederland. 

DOOR DICK BOOT 

Wie het gedrag van een onderneming wil koppelen aan het rendement voor de aandeelhou
ders, moet op zijn tellen passen. De ervaring heeft ons bankiers namelijk geleerd dat het ren
dement voor de individuele aandeelhouder uiteindelijk ook bepaald wordt door diens 'instap
koers. Wie goed inkoopt kan rijk wor~en van de snelle koerswinst op een eendagsvlieg en wie 
pech heeJt koopt op een onrealistische koers stukken in een uitstekend bedrijf dat helaas 
geen 'goud kan maken. 

Bedrijfsuitje 
Op de langere termijn, en afgezien van de vele koersbewegingen van dag tot dag en maand 

tot maand, kan aandeelhouderswaarde echter alleen worden gerealiseerd als men vele partijen 
te vriend weet te houden. Als wij het hebben over 'maatschappelijk ondernemen', qan gaat het 

,daarover, over de relatie met klanten, werknemers, de wetgever en (eventueel) de concurren
ten, niet over het opruimen van een polder in plaats van ,een gewoon bedrijfsuitje. 

Franje 
Concreet betekent dit dat wij als ING producten en diensten aanbieden die klanten meer bie-

den dan ze kosten. Wij willen deze zàken maken op een voor mens, milieu en maatschappij 
acceptabele manier. Geen steun 
aan foute regimes, geen verbo
den prijsafspraken en geen 
onverantwoord milieugedrag. 

Grote investeringen kun je Verder willen wij onze mede
werkers pleZier en eer in het 

niet even terugverdienen werken geven. Zij zijn het 
immers die de producten en 
diensten moeten leveren, die 
uiteindelijk de winst moeten 
waarmaken. Last but not least 

respecteren we alle wetten van de landen waarin wij opereren. Dat is voor ING maatschappe
lijk ondernemen. De rest is franje . . 

Lang'e adem 
Een bedrijf is gericht op de lange termijn. De grote investeringen die je doet: in reclame, in 

IT-systemen; in gebouwen en bovenal de opleiding van je medewerkers, kan Je niet even 
terugverdienen: De basis van grote fabrieken gaat decennia mee, tenminste, als men ze goed 
onderhOUdt. Bij overnames worden miljarden en vooral jaren aan 'goodwilr betaald. Het moge 

, duidelijk zijn dat ondernemen uiteindelijk een zaak is van de lange termijn . Wie die vruchten 
wil plukken, moe,t nog wel bestaan. Zijn reputatie in de tussentijd niet te grabbel hebben 
gegooid, nog steeds goede mensen aan zich weten te binden'en nog niet zijn gesloten door de 
autoriteiten. Aal1d,eelhouders die een deel van de bijbehorende winst willen claimen, moeten 
begrijpen dat alleen de blijvers echt geld zullen opleveren. Onderzoek ondersteunt deze stel
ling: nette bedrijven zijn op de lange termijn outperformers - doen het zeker niet slechtèr. 
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Goede en slechte tijden 
Letten klanten en werknemers in slechte 

tijden wel op de reputatie van bedrijven? De 
belangrijkste wel. De beste potentiële werk
nemers kunnen altijd een baan ·krijgell, en . 
kunnen het .zich daarom ook in een recessie 
veroorloven om te kiezen voor het netste (of 
gaafste) bedrijf. Bij de klanten is evenmin te . 
merken dat men zo veel minder kieskeurig 
wordt in slechte tijden. Voor zover· wij weten 
kiest. men in een recessie niet vaker voor de 
goedkoopste aanbieder. Het verschil tussen 
goede en slechte tijden is ee(der terug te 
vindèn in het volume van de afzet en de 
eventuele ' extra's dan in de kwaliteit van de 
producten en diensten .die mell verkoopt. 

Waardecreatie 
De hoofdvraag laat zich uiteindelijk ook 

omdraaien: wie durft te investeren in een 

bedrijf dat te veel risico's neemt? In een 
bedrijf waar Justitie voor de deur staat, 
waarvan de klanten zich bekocht voelen en 
waarvan de fabriek door stakingen is platge
legd? Waarvan boze buren de poorten blok· 
keren of via de rechterlijke macht vergun
ningen proberen in te trekken. Precies; 
Niemand. 
Al met al durf ik gerust te Stell~n dat ook in 
een recessie maatschappelijk ondernemen, 
goed zorgen voor klanten, medewerkers en 
milieu, de beste manier is om waardecreatie 
(voor de aandeelhouders) te garanderen. Al 
was het all.een al ~mdat recessies voorbijgaan, 
maar reputatieschade niet vanzelf verdwijnt. 

De auteur is chief financial officeY van [NG 
Nederland. 


