
Mijn kennismaking met Rob 
Mokken dateert uit de jaren 
zestig toen wij elkaar tegen
kwamen op de talloze bijeen
komsten die in die jaren gewijd 
werden aan de toepassing van 
methoden &._ technieken in de 
sociale wetenschappen. Oat 
thema vierde toen hoogtij en de 
verwachtingen waren hoog 
gespannen. De fameuze A. D. de 
Groot ging hierbij als methodo
loog voorop terwijl het 
Mathematisch CentJ;um het kris
tallisatiepunt vormde voor statis
tische inferentie. Mokken 
behoorde tot diegenen die binnen 
dat centrum de brug naar de 
sociale wetenschappen probeer
den te slaan. Die missie is 
Mokken trouw gebleven getuige 
ook zijn betrokkenheid bij de 
recente publicatie Technologie &._ 

management. Aan het saluut dat 
Mokken voor die missie wordt 
gebracht lever ik hier graag een 
kleine bijdrage. 

Graven naar structuren 

In Mokkens vroegere studie 
Graven naar macht, maar ook in 
Technologie &._management dat als 
ondertitel draagt 'Bestuursstruc
turen in industriele ondernemin
gen', staan structuren centraal. 
De titel van het Liber Amicorum 
dat Mokken onlangs bij zijn 
afscheid werd aangeboden draagt 
zelfs als titel In search if structu

re. 'Graven naar structuren' zou 
als motto van de beoefenaren van 
de sociale wetenschappen kun
nen gelden, bezig als ze zijn langs 
die weg greep te krijgen op wat 
zich in de werkelijkheid aan 
sociale verschijnselen afspeelt. 
Die werkelijkheid moge zich op 
het eerste gezicht, aan de opper
vlakte bezien, als verwarrend, ja 
chaotisch voordoen. Bij nader 
inzien, zo luidt de premisse, 
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wordt die werkelijkheid geken
merkt door een onderliggende 
structuur. Op het bloat leggen 
van die structuren is het streven 
van de onderzoeker gericht. Die 
bezigheid geeft hem het idee beter 
dan wie te doorgronden wat zich 
in de wereld afspeelt. Zijn ambi
ties reiken even we! verder. Een 
stap verder en de onderzoeker 
ziet kans verschuivingen en patro
nen in structuren op te sporen. 
Dit alles culrnineert in 
de ambitie om toekomstvoorspel
lingen te doen, beleidsvoorstellen 
te ontwerpen en om in te grijpen 
in de werkelijkheid of zelfs tot 
beheersing daarvan te komen. 

Dit is, en daar zeg ik niets 
nieuws mee, het model dat in 
de beta-wetenschappen opgang 
heeft gemaakt en ook in de sociale 
wetenschap ingang heeft gevon
den. Niet in de laatste plaats bin
nen de bedrijfswetenschappen. 
Zo is de naam van Taylor ver
bonden met de toepassing van 
methoden en technieken in 
onderzoek naar productieproces
sen die - en hier met succes -
gericht waren op control, in dit 
geval managerial control. Taylors 
standaardwerk Principles if 
Scientific Management dateert uit 
I 9 I I terwijl zijn eerste grate 
publicatie (Shopmanagement) a! 
van I9o5 is. Binnen de sociale 
wetenschappen is er waarschijn
lijk geen theoretische ontwikke
ling aanwijsbaar die meer maat
schappelijke impact heeft gehad 
dan dit 'scientific management'. 
Burnham meende dertig jaar 
later, wij schrijven dan I 94 I , van 
een Managerial Revolution te 
kunnen spreken op grand van 
de greep naar de macht binnen 
de bedrijven door managers. De 
exclusieve expertise die mana
gers zich hadden weten te ver
werven verschafte hen niet alleen 
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een autonome positie binnen hun bedrijven,maar 
vormde ook de basis voor het innemen van maat
schappelijke posities waaraan macht verbonden is. 

De opgang die de bedrijfswetenschappen, 
gericht als deze waren op managerial control, bin
nen de sociale wetenschappen heeft gemaakt, heeft 
een 'natuurlijke en kritische' tegenhanger gevonden 
in een onderzoekstraditie die zich juist richt op de 
machtsvorming van de nieuwe ondernemingsma
nagers. Daarbij zijn de volgende kwesties aan de 
orde: 

• wie controleert de grate ondernemingen, mede 
gelet op de oligarchische beschermingsconstruc
ties; 

• in welke mate worden als gevolg van de verwor
ven machtsposities !outer objectieve bedrijfsbe
langen gediend of spelen eigen belangen hierbij 
een grate rol; 

• hoe recruteren grote ondernemingen hun 
managers/bestuurders; 

• welke zijn de sociale achtergronden en signatuur 
van die managers/bestuurders? 

Mijn persoonlijke observatie is nu deze. Sedert de 
overgang van familiebedrijven naar de beursgeno
teerde ondernemingen die geleid worden door pro
fessionele managers zijn er tekenen die onmisken
baar wijzen op machtsvorming en machtsuitoefe
ning. Oligarchische beschermingsconstructies 
waren van het begin af aan wijd verbreid, benoe
mingen werden gedaan door cooptatie, terwijl 
belangenverstrengeling tussen grate ondernemin
gen onderling respectievelijk tussen grate onderne
mingen en banken of financiele instellingen aan de 
orde van de dag waren. 

Er is een zee van kwalitatieve literatuur, die in 
de ogen van strenge methodologen als speculatief 
geldt, waarbij die praktijken aan de kaak gesteld 
worden. 

Burnham. heeft vele navolgers gehad, de 
Amerikaanse socioloog C. Wright Mills is een van 
de meest serieuze auteurs terzake . Die speculatieve 
beschouwingen vinden zoals gezegd, geen genade in 
de ogen van methodologen. Maar empirische stu
dies die een strakke methodische opzet kennen die 
gepaard gaat met formele statistische toetsing, Iaten 
wat hun uitkomsten betreft een niet minder onbe
vredigend gevoel achter. 

De centrale hypotheses van dit type studies 
luiden als volgt: 

• een kleine groep mensen neemt in het bedrijfs
leven de sleutelposities in en trapt het orgel; 

• die kleine groep wordt gerekruteerd uit de elite 
van de samenleving; 

• die elite streeft niet aileen geobjectiveerde 
bedrijfsdoelen na, maar ook eigen belangen; 

• de invloed en macht die deze elite ontleent aan de 
sleutelposities in het bedrijfsleven strekt zich meer 
in het algemeen uit tot de politiek-maatschappe
lijke koers die in een samenleving gevaren wordt 

Deze hypotheses zijn even we! geenszins overtuigend 
aangetoond. Zijn ze dan tach niet waar Of schieten de 
geijkte methoden en technieken van onderzoek 
tekort? Die laatste gedachte kwam bij mij zeker op 
bij het lezen van de eerder aangehaalde studie van 
Mokken e.a. Technologie &.. management. Het over
heersen van financiele criteria en doelstellingen lijkt 
heden ten dage een onloochenbaar feit en tach lukt 
het niet dit aan teton en aan de hand van de biografi
sche en vakdisciplinaire achtergronden (de zogehe
ten disciplinaire signatuur) van topmanagers . 

In deze overigens voorbeeldig opgezette en 
uitgewerkte studie lukt het niet tot eenduidige 
conclusies te komen op grand van de disciplinaire 
signatuur op het niveau van individuele managers 
noch op bestuursniveau (de bestuursmix). In 
tegenstelling tot wat de onderzoekers verwachtten, 
namelijk dat technologische expertise binnen het 
management onder druk van financiele criteria en 
doelstellingen het loodje had moeten leggen, blijkt 
die in de laatste jaren eerder versterkt te zijn dan 
verzwakt. Dit verschijnsel doet zich op inter
nationaal niveau voor. Wat zoveel zou kunnen 
betekenen als: disciplinaire signatuur blijkt voor het 
feitelijk gedrag niet van beslissende bete~enis te 
zijn. 

Paradigma 's van ondernemingsbeleid 
Moeten we dan niet veeleer zoeken naar druk uit de 
omgeving waaraan ook ondernemingsbestuurders 
bloot staan ongeacht hun signatuur? Geldt dit niet 
bij uitstek voor bestuurders op topniveau, die zich 
in verband met hun statutaire positie en de vermel
ding hiervan in jaarverslagen weliswaar uitstekend 
lenen als documentaire bran van objectieve infor
matie en gegevens, maar wat het beste meetbaar is, 
behoeft nog niet het meest relevante gegeven op te 
leveren. Op topniveau worden immers nauwelijks 
nog operationele beslissingen genomen, die gebeu
ren op het niveau van de werkmaatschappijen waar-



Vijf paradis rna's van het onderneminssbeleid in de twintisste eeuw. 

I) begin van de eeuw 

2) I900- I930 

3) I 950- I 970 

5)I985- ... 

Drijvende kracht 

Koopmanschap en 
ondernemerschap 

Technologie en 
organisatie 

T echnologie en 
marketing 

Bedrijfscultuur 

Dominantie
streven 

van de bestuurders in jaarverslagen in den regel niet 
zijn terug te vinden. 

Het is mijn opvatting dat voor het feitelijk 
gedrag van managers, de cruciale keuzes en afwe
gingen die ze maken, disciplinaire signatuur van 
minder betekenis is en dat managers zich Iaten lei
den door het in de tijd geldende overheersende para

diama . 
Ik zie gedurende de twintigste eeuw vijf van 

zulke paradigma's die elkaar opvolgen. Die paradig
ma's bestaan uit drie constituerende elementen, te 
weten: 

(a) drijvende kracht; 
(b)vorm, i.e. een ondernemingsvorm, 
(c) leidend beginsel voor het beleid, i.e . het onder

nemingsbeleid . 

Enkele kanttekeningen bij dit overzicht zijn op hun 
plaats . Een paradigma kan aileen de overhand krij
gen indien de drie constituerende elementen (drij
vende kracht, vorm en leidend beginsel) samen
gaan. In de woorden van Schumpeter: ze moeten 
een nieuwe combinatie vormen. Die nieuwe combina
tie kan aileen baan breken als de meeropbrengsten 
ervan evident zijn, niet aileen voor de directe 

Vorm 

Besloten (familie-) 
ondememing: eigen
dom en Ieiding in een 
hand 

'Open' vennootschap: 
scheiding Ieiding/ 
eigendom 

'Corporation': 
'discretionary power' 

Multinationale onder
neming: Ieven in vrede 
met omgeving 

'Global' of mega
corporation 

Leidend beainsel 

'Shareholder value' 

Winstmaximalisatie: 
zelffinanciering van 
expansie 

W instmaximalisatie: 
continw'teit/werkgele
genheid 

Stakeholder-benade
ring: omgevings
gericht 

'Shareholdervalue' 

belanghebbenden zoals de ondememingsleiding, 
aandeelhouders en werknemers, maar ook voor de 
maatschappij in bredere zin moet er iets te winnen 
zijn. Een paradigma moet als het ware mede steu
nen op een brede groep winnaars . 

De 'managerial revolution', die de motor achter 
het tweede paradigma in het schema vormt, zou bij
voorbeeld nooit geslaagd zijn als de dwang die van 
'scientific management' op werknemers is uitge
gaan zich aileen vertaald had in hogere winstgevend
heid van bedrijven die tenslotte aile grote ondeme
mingen dwong ertoe over te gaan. De evidente 
maatschappelijke winst in termen van stijgende 
inkomens en consumptie-mogelijkheden voor een 
brede middenklasse heeft de doorslag gegeven, 
evenals de winst in termen van werkgelegenheid en 
zekerheid voor de lagere klassen. 

Deze stelling heeft ook een keerzijde . Als 
ondemerningen er door de druk van de omstandig
heden niet in weten te slagen om zo'n draagvlak van 
winnaars te creeren, zoals in de jaren I970- I985 
het geval was toen grote ondemerningen massaal 
banen afstootten, dan worden ze in hun beleid 
gedwongen maatschappelijk te accommoderen. 
Om die reden is in die jaren de omgevingsaevoelia

heid van grote ondernemingen enorm toegenomen, 
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waarvan de stakeholdersbenadering als leidend 
beginsel getuigt die niet op toevallige gronden tot 
stand gekomen is. 

Een vraag die het schema van paradigma's kan 
oproepen, luidt: wordt door dit overzicht nu 
gesuggereerd dat technologie en marketing niet 
Ianger van betekenis zijn? Dit is geenszins het geval. 
Een drijvende kracht moet evenwel de basis zijn 
voor het creeren van onderscheidend vermogen 
( comparatief voordeel). Hoe belangrijk technologie 
en marketing ook zijn en blijven, de beschikbaar
heid ervan heeft aan exclusiviteit ingeboet. De 
mogelijkheden van ondernemingen om zich in 
marktpositie en rendement op dit vlak van andere 
te onderscheiden is afgenomen. Andere drijvende 
krachten hebben in dit opzicht de overhand 
gekregen. 

Ondernemingen en het primaat van perceptie 

Wisselingen van paradigma komen tot stand door
dat elk paradigma dat tot hegemonie komt, wordt 
toegepast en uitgebuit tot over de grenzen van zijn 
werkbaarheid. Dan wordt een traject van afnemen
de meeropbrengsten ingezet, gevolgd door steeds 
meer op de voorgrond tredende contraproductieve 
verschijnselen. Zowel op het vlak van de bedrijven 
zelf als van de maatschappij. Niet zelde~ gaan zulke 
wisselingen gepaard met dramatische omslagen op 
de effectenbeurzen. Dit was aan het begin van de 
eeuw het geval evenals in de jaren dertig en zeven
tig. De omslag in 1985 was een opgang van een 
lange periode van depressie op de beurzen. 

Het feit van de wisseling van paradigma valt in 
principe eenvoudiger te verklaren dan de verschui
ving in de drijvende kracht die het schema oak sug
gereert, namelijk van harde verschijnselen als tech
nologie en marketing naar zachte verschijnselen als 
bedrijfscultuur. Een verschuiving overigens die zich 
niet beperkt tot het domein van het bedrijfsbeleid, 
maar zich ook in het politieke beleid van overheden 
voordoet. 

Die verschuiving ligt op een ander vlak en gaat 
over de vraag in hoeverre in onze maatschappij met 
inbegrip van de bedrijvenwereld de objectieve wer
kelijkheid dan wei de beeldvorming maatgevend 
zijn geworden voor het gedrag en specifiek voor het 
maken van cruciale keuzes en afwegingen. De uit
eenzetting hiervan vereist een uitstap. 

Het is de Amerikaanse socioloog Merton geweest 
die bekendheid gegeven heeft aan wat hij het 

Thomas-Principle gedoopt heeft: 'if men difine their 
situations as real, they are real in their consequences.' Ik 
zou dit het eerste orde Thomas-principe willen nee
men. De vatbaarheid voor perceptie en suggestie, 
min of meer los van de werkelijkheid, ligt natuurlijk 
aan de basis van de overweldigende betekenis die 
momenteel aan communicatie gehecht wordt, juist 
oak in het beleid van ondernemingen en overheden. 
Het systematisch gebruik van het Thomas-principe, 
de exploratie van aile toepassingsmogelijkheden, 
heeft mijns inziens tot grensverlegging geleid, tot 
wat ik gemakshalve het tweede orde Thomas-prin
cipe noem: 'Men dpne their situations as real in order to 

make them real in their consequences. ' 
De veri egging van de drijvende kracht achter het 

ondernemingsbeleid van de harde naar de zachte 
materie, heeft met deze grensverlegging te maken. 
De laatste twee paradigma's ontlenen hun kracht 
niet aan meerwaarde van nieuwe producten en/ of 
productiewijzen noch aan opmerkelijke productivi
teitsstijgingen zoals in het verleden het geval was, 
maar aan wat annexatie van het domein van de cul
tuur binnen de onderneming genoemd moet wor
den respectievelijk annexatie van imperialisme in 
het ondernemingsbeleid. Ze berusten veeleer op 
claims die kracht worden bijgezet dan op objectieve 
voordelen. Het is dan oak geen toeval dat die geper
cipieerde en gesuggereerde voordelen zich niet in 
de reele maar in de financiele sfeer afspelen en tot 
stand komen respectievelijk verrekend worden op 
de effectenbeurs die hier als 'clearing house' van 
claims optreedt, waar speculatie en perceptie hoog
tij vieren. Maar nooit zijn er zovelen geweest die 
aan dit spel hebben deelgenomen, rechtstreeks op 
de beurs of via hun verzekering/ pensioen dan wei 
via de stijging van de onroerend markt die hierin 
meegezogen is . Het meest recente paradigma steunt 
dan oak op een maatschappelijk draagvlak dat met 
volkskapitalisme nog het beste gekarakteriseerd kan 
worden. Het is ironisch dat de door Blair geprocla
meerde 'derde weg' de politieke expressie van dit 
volkskapitalisme vormt en er ook mee ten grande 
aan zal gaan. Ook voor het onderzoek naar structu
ren is deze verschuiving van harde naar zachte mate
rie van directe betekenis. Het herleiden van 
gedragsuitingen en percepties tot vaste structuren 
wordt steeds moeilijker aantoonbaar. Wellicht 
vormt die omstandigheid er mede de oorzaak van 
structuurstudies steeds minder overtuigen. 

Als aan deze schets enige betekenis toekomt om 
de realiteit te duiden, hoe zit het dan met de klassie-
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ke (hierboven aangehaalde) machtsvragen? Ja, 
oligarchisering doet zich in het bedrijfsleven voor, 
maar de geslotenheid ervan is zeer betrekkelijk. Het 
zijn vaak nieuwlichters (zowel nieuwe ondernemers 
als een nieuw type manager binnen grote onderne
mingen) die nieuwe paradigma's bewerkstelligen en 
tot hegemonie weten te brengen. De verticale 
mobiliteit is in dit opzicht juist zeer groot. De macht 
waarvan we moeten spreken is veeleer groeps
macht, de macht van het bedrijfsleven om door ver
enigd optreden de maatschappelijke agenda en prio
riteitsstelling te bepalen, veeleer dan individuele 
macht. Bestuurders en toezichthouders (Raden van 
Commissarissen) hebben zich aan de kracht van het 
nu overheersend paradigma niet kunnen onttrek
ken, afgerekend als ze worden op de beurs. Maar 
het systeem waarbinnen ze vervolgens opereren is 
wei wat zijn 'checks and balances' betreft, een eeslo
ten ~steem. Topmanagers en hun toezichthouders 
worden afgerekend op criteria die ze zelf onderling 
zijn overeengekomen en die ze ook maatschappelijk 
hebben weten te deponeren als van beslissende 
betekenis. Waarvoor ze door financiele belangende
ling een maatschappelijk draagvlak hebben weten te 
creeren. Door de gerealiseerde koerswinsten van 
velen en nog meer door de winsten die steeds 
opnieuw in het vooruitzicht worden gesteld. In de 
werking van dit gesloten systeem is geen enkel 
wezenlijk verschil te ontdekken met het overheers
ende paradigma in de Sovjet-Unie onder Brezjnev 
dat hij met de door hem sterk bevorderde nomenkla
toera heeft weten te vestigen. 

Good Governance? 
Maakt het dan geen enkel verschil welke personen 
de Raden van Commissarissen bevolken? In dit ver
band is de recente aandeelhoudersvergadering van 
IN G illustratief. De aftredende voorzitter Jacobs 
had het moeilijk met het verdedigen van de optie
regeling van de Raad van Bestuur waarvan de bedra
gen aan (gerealiseerde) koerswinst, velen toch te 
gortig waren geworden. De Raad van Commis
sarissen had zich even we! unaniem op het stand punt 
gesteld dater niet aan vie! te tornen . Het nieuwe lid 
van die Raad, Johan Stekelenburg, had zich hieraan 
niet onttrokken maar stelde prijs op de persoonlijke 
aantekening dat hij voorkeur had gehad voor een 
hogere vaste beloning voor !eden van de Raad van 
Bestuur. Beloningen die zich nu reeds in de regio
nen Van I ,5 a 2 miJjoen gulden per jaar hewegen. 

Zoals Blair zich een ware representant van de 

tweede orde regel van Thomas betoont, zo geldt 
hetzelfde voor zijn Angelsaksische bondgenoten in 
de 'derde weg' die Good Governance hebben gelan
ceerd. Als motto voor een beweging van institutio
nele aandeelhouders die er in feite slechts op gericht 
is om beursgenoteerde ondernerningen zich te Iaten 
ontdoen van elke vorm van beschermingsconstruc
tie die een hoge koers/winstverhouding van die 
ondernemingen in de weg zou kunnen staan. De 
prachtige klank van 'Good Governance' met conno
taties van transparantie van beleid, en verantwoor
ding afleggen aan aile stakeholders is misleidend. In de 
praktijk is dit teruggebracht tot het enge 
'Shareholder Value' . Optieregelingen vormen een 
prachtig sluitende persoonlijke stimulans voor 
bestuurders om aandeelhoudersbelangen hoven 
alles te stellen. Ook al zijn hier vele miljoenen mee 
gemoeid, ze vallen in het niet bij de door institutio
nele beleggers te behalen koerswinsten, een zaak 
van 'perfect match'. Ook Stekelenburg heeft het 
niet aangedurfd om deze ban te breken en hij staat 
hierin bepaald niet aileen. 

Hoe zit het dan met de maatschappelijke contro
le, is dan elke vorm van 'countervailing power' 
geneutraliseerd? We ontkomen hier niet aan een 
aantal scherpe conclusies. 

Door de goederen- zowel als de geld- en kapi
taalmarkt vergaand te liberaliseren, hebben overhe
den zich wereldwijd de harde controlmechanismen 
uit han den Iaten slaan. De volle draagwijdte hiervan 
begint met de zich aftekenende financiele crisis in 
Azie pas zichtbaar te worden, wat niet wil zeggen 
dat die niet te voorzien was geweest. V elen hebben 
gewaarschuwd voor de instabiliteit en het gebrek 
aan weerstandsvermogen van nationale staten vis-a
vis de grote internationale geld- en kapitaalstromen 
en dito investeringen. Ik heb dit zelf enkele mal en in 
de kolommen van s&.P mogen doen. 

Hoe weinig de nu nog resterende zachte control
mechanismen voorstellen is ook scherp naar voren 
gekomen toen minister-president Kok de publieke 
verontwaardiging over de optie-regelingen vertolk
te en een beroep op het bedrijfsleven deed om hier 
paal en perk aan te stellen. Topbestuurder nummer 
1, de altijd suave Morris Tabaksblatt, schoot nu uit 
zijn slof en betichtte Kok in het openbaar van hui
chelarij. Hoewel dit een oordeel is dat door eigen
belang is ingegeven en het jegens een minister-pre
sident van weinig respect getuigt, is het niet onte
recht. Kok heeft als voortrekker van de derde weg 
in Nederland zelf een actief 'aandeel' gehad in de 
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bewerkstelliging van het volkskapitalisme. Naast 
kleine zijn er altijd ook grote kapitalisten, die een
voudige waarheid had Kok niet uit het oog hoeven 
te verliezen. Tabaksblatt heeft hem hierop weinig 
fijntjes nog eens gewezen. 

De schaduwzijden van de 'verantwoordelijke onder
nemina' 

De machtsbasis van nationale staten is geerodeerd, 
dit is inmiddels het in trap pen van een open deur. 
Zijn er andere maatschappelijke krachten en bewe
gingen die voor 'countervailing power' kunnen zor
gen? De media en succesvol optredende actiegroe
pen? Het is zeker interessant om te zien hoe media 
zich de laatste tijd positioneren, niet zelden door in 
te spelen op het ageren van actiegroepen en dit age
rente versterken en qua schaal te vergroten. Media 
en actiegroepen bedienen zich hierbij van commu
nicatie-principes en beeldvorming die van grote 
<?mdernemingen zijn afgekeken. Objectieve voor
lichting en het verslaan van het nieuws worden 
getransformeerd tot het maken van nieuws, het 
bepalen van de agenda en prioriteitsstelling. Als 
ergens het tweede orde Thomas-principe opgeld 
doet, dan hier wei. Endit mede onder invloed van 
oligopolistische marktverhoudingen ( elkaar om de 
aandacht beconcurrerende media en actiegroepen) 
die niet wezenlijk verschillen van die waaraan mega
corporations onderhevig zijn . Die mega-corpora
tions hebben aanvankelijk moeite gehad om in te 
spelen op deze nieuwe wijze van ageren, ze voelden 
zich overvallen. Maar het leerproces is snel in zijn 
werk gegaan. Ik wil niet beweren dat een gedrags
code zoals Shell die nu hanteert een onbelangrijk 
fenomeen is. De positieve kant ervan wordt 
gevormd door de erkenning dat 'compliance' (het is 
voldoende om in elk land van opereren de daar 
heersende wet- en regelgeving in acht te nemen) 
niet toereikend is; morele oordelen kunnen niet uit 
de weg worden gegaan. Bedrijfsethiek doet nu haar 
intrede, nadat in een eerder stadium de notie van 

bedrijfscultuur werd binnengehaald. Hier tekent zich 
een nieuw paradigma af, dat van de 
'Verantwoordelijke ondememina'· Er bestaat mijns 
inziens te weinig gevoel voor de negatieve kanten 
hiervan. 

De klassieke opvatting luidt immers dat bedrij
ven utilitaire organisaties zijn erop gericht om men
sen en middelen samen te brengen en te richten op 
utilitaire doelen zoals productie, winst en werkge
legenheid. Deze utilitaire organisaties moeten bin-

nen dit domein ontplooiingsmogelijkheden krijgen 
maar ze dienen te worden ingekaderd door gemeen
schapsbelangen waarover de overheid te waken 
heeft, maar ook door morele normen en oordelen 
die tot stand komen binnen ethische, geestelijke en 
politiek-maatschappelijke organisaties en stromin
gen. Deze scheiding van sferen is voor de grondslag 
van een vrije samenleving van wezenlijke betekenis. 
Het loslaten hiervan zet de deur open naar een tota
litaire samenleving waarin een positie binnen het 
(utilitaire) voortbrengingsapparaat ( economische 
bestaansmogelijkheden) aan eisen wordt gebonden 
die zich niet beperken tot arbeidsgeschiktheid en 
inzetbaarheid maar zich uitstrekken tot bedrijfscul
turele inpasbaarheid en een zich conformeren aan 
morele waarden en normen die de bedrijfsgemeen
schap stelt. De richting waarin grote ondernemin
gen door media en actiegroepen, hierin gesteund 
door idealisten, worden gedreven is in feite annexa
tie van sferen waarvoor ondernemingen geen enke
le kwalificatie bezitten noch ervoor gelegitimeerd 
zijn. Het in dienst nemen of engageren van 'huispre
laten' doet hier niets aan toe of af. 

'Terug naar de arbeidskracht als handelswaar', 
zou hier de verzuchting moeten zijn, onder de voor
waarde dat de concurrentievoorwaarden op de 
arbeidsmarkt fair zijn. Geen pseudo-religieuze 
gemeenschappen waar de baas de geschiktheid gaat 
uitmaken. Dit lijkt rnij een van de meest wezenlijke 
maatschappelijke kwesties van dit moment en het is 
de vraag of er voldoende krachten in de maatschap
pij mobiliseerbaar zullen blijken te zijn om het ten 
gunste van de scheiding van sferen te beslechten. De 
overheid zal dan zijn schrikachtigheid moeten Iaten 
varen om het politiek-maatschappelijke debat hier
over aan te zwengelen. Het zou toch al te gek zijn 
om de overheid op te sluiten in een conceptie van 
'clearing house' van maatschappelijke claims en de 
onderneming drager van maatschappelijke verant
woordelijkheid te Iaten zijn. Het vreemde is dat bin
nen de vvo voor de draagwijdte van deze kwestie 
meer begrip bestaat dan ter linkerzijde van het poli
tieke spectrum waar de opvatting lijkt te heersen 
dat 'we nu maar mooi gelijk krijgen nu zelfs de 
hoogste hazen morele gedragscodes gaan opstellen.' 
Vergeten wordt hieraan toe te voegen: wij er zelfs 
geen kans meer toe zien of er de fut niet meer voor 
kunnen opbrengen. 

Hoe dan ook, duidt de opkomst van de 
'Verantwoordelijke onderneming' niet toch op een 
op handen zijnde wisseling van paradigma? Ik sluit 
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dit niet uit maar ben toch zo sceptisch om te menen 
dat een omslag pas werkelijk kans maakt als de beurs 
omslaat. 

Hernieuwde politiserina? 

Vee! zal mijns inziens afhangen van het economisch 
klimaat. Een beurskrach zal pas het einde inluiden 
van het nu overheersende paradigrna aangezien win
naars dan ook verliezers blijken te kunnen zijn en de 
maatschappelijke steun eraan komt te ontvallen. De 
verliezers zullen zich dan wei weer als begeesterde 
maatschappij-critici ontpoppen zoals we begin jaren 
zeventig ook gezien hebben. In zekere zin komt de 
politiek-maatschappelijke koers dan weer open te 
liggen. Niet onmogelijk dat ondernemingen dan 

opnieuw in het gat zullen springen. Maar op grond 
van de ervaringen met de omslag in het begin van de 
jaren zeventig valt zeker niet uit te sluiten dat 
ondernemingen een periode van recessie en aanhou
dende moeilijkheden te wachten staat, terwijl de 
dan ook te verwachten politiserinB hen ertoe zal 
brengen maatschappelijk te accommoderen. Een 
aanlokkelijker perspectief dan de 'Verantwoorde
lijke onderneming' lijkt mij de 'Verantwoordelijke 
maatschappij'. Maar hiervoor zal de sociaal-demo
cratie haar flirt met de derde weg moeten beeindi
gen en weer terugkeren naar haar missie, de hervor
ming van de maatschappij . 

(met dank aan Christiaan Bakker voor het typwerk) 
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