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Wat staat u te wachten? 
Focus op beleggingsbeleid, niet op andere instrumenten 

 

1. Ondernemingen: Korte termijndenken gaat ten laste van lange-

termijn waardecreatie van beursondernemingen. 

 

2. Beleggers: In de beleggingsketen gaat iets waardevols verloren en 

de beleggingstheorie zit in de weg.  

 

3. Hoe kunnen lange termijn asset owners bijdragen aan LTWC?  
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Korte termijn orientatie gaat ten laste van lange termijn resultaat 

McKinsey Global Institute  

Ondernemingen met een lange 

termijn focus…. 

 

 scheppen meer waarde 

 en meer banen, 

 groeien sneller en 

 hebben een hoger 

beursrendement 

 

….dan ondernemingen met een 

korte termijn focus. 



…en dat zijn de bestuurders zich bewust 
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87% 
of executives and directors feel most 

performance pressure over 2 years or 

less 

87% 
of 2017 earnings for S&P 500 

companies spent on dividends and 

buybacks 

55% 
of CFOs would delay NPV-positive 

projects to hit quarterly earnings targets 

 86% 
of executives agree longer time 

horizons for business decisions would 

improve performance  

SOURCE: McKinsey Quarterly Survey, 2016; McKinsey analysis, FactSet, S&P 



Conclusie ondernemingen  
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• Beursondernemingen weten dat ze lange-termijn waarde laten liggen.  

 

• Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de lange-termijn 

waardecreatie voor onderneming en belegger, maar betekent ook dat 

er minder maatschappelijke waarde wordt gecreeerd dan mogelijk is. 

 

• Ondernemingen doen concessies aan de lange termijn omdat er grote 

korte termijn krachten op ze werken: media, aandeelhouders, 

overnamedreiging, activistische beleggers. 

 

• En p.s. het lijkt erop dat op LTWC gerichte ondernemingen meer oog 

hebben voor en hoger scoren op duurzaamheid en maatschappelijke 

bijdrage. 

 



Institutionele beleggers beleggen dominant passief 
De opbrengst is groot, maar er is ook een onbedoelde bijvangst 

FOCUS 

 

 Kosten  

 Beheersing en control  

 

 

DENKKADER 

 

De markt heeft altijd gelijk  

Marktindex = optimaal   

Nulsomspel   

Afwijking = risico  

 

“INTENDED” 

Beweging naar passief    

Kosten sterk gedaald   

Beheersing sterk verbeterd   

“UNINTENDED” 

 Wie kijkt nog fundamenteel? 

 Wie heeft nog lange termijn blik? 

 Wie stuurt management naar LT? 

 Negatieve externe effecten 

CONSEQUENTIES  

• Binnen dit denkkader is de vraag: “wie zorgt in de echte 
wereld voor maximale LTWC” buiten zicht.  
 

• Het efficiente markten-denken zit in de weg: als je toch geen 
waarde kunt scheppen, moet je kosten minimaliseren. 



Lange-termijn doelen raken vaak uit het zicht in het beleggingsproces 
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• Pensioenspaarders hebben een typsich een zeer lange horizon – meerdere decennia 

 

• De waardecreatie van ondernemingen – investeren, ontwikkelen, bouwen – kent ook 

een lange horizon  

 

• Maar de keten tussen aanbod van en vraag naar lange termijn kapitaal is vaak op een 

veel kortere horizon gericht. Kwartalen of jaren, geen decennia.  

Policymakers, regulators and other stakeholders 

Savers Asset Owners Asset Managers Companies Communities 



Conclusie beleggingsketen  
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• Ontwikkeling richting indexdenken heeft veel gebracht… 

 

• Maar…huidige beleggingsketen heeft moeite om te sturen op LTWC, 

mede omdat het theoretisch kader er niet naar kijkt 

 

• Het belang van maximale LTWC juist voor lange-termijn 

pensioenspaarders is groot omdat zij een zeer lange horizon 

hebben.  

 

 



Rendement 

Waardecreatie Fundamentele  

kennis 

Focus  Geduld 

Betrokkenheid Benchmark 

Hoe kunnen institutionele beleggers bijdragen aan LTWC? 
Tegenwicht bieden aan korte termijnkrachten door LT beleggingsbeleid 



En wat gebeurt er in de praktijk?  

• Het probleem wordt breed onderkend 

 

• Er zijn vele initiatieven: FCLT, Shift to, Erasmus platform  

 

• Er zijn pensioenfondsen die bewegen (bijv. SPF, KPN, ABP, PFZW) 

 

• Beweging is nog vaak afhankelijk van bevlogen individuen, verre 

van mainstream 

 

• Theorie en know-how staan nog in de kinderschoenen 
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Tenslotte  

1. Institutionele beleggers kunnen met hun beleggingsbeleid een 

 bijdrage leveren aan de lange-termijn waardecreatie van 

 ondernemingen. 

  

2. Het lijkt logisch dat dit een forse positieve maatschappelijke 

 bijvangst kan hebben. 

 

3. Zo’n beleid goed inrichten en uit voeren is een grote opgave. Er is 

 geen garantie voor succes. Er kan veel fout gaan. 

 

4.  Een beleggingsbeleid gericht op LTWC kan prima bestaan naast 

 een op de benchmark gerichte aanpak. Het is niet of/of.   
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