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Goedemiddag dames en heren, 

  

"Het dienen van verschillende stakeholders door een beursonderneming"  

 

Het is niet mijn gewoonte om een presentatie te beginnen met een uiteenzetting van mijn CV, maar in dit 

geval is het wel relevant, denk ik, omdat ik in de afgelopen 30 jaar + dit onderwerp van allemaal 

verschillende invalshoeken heb mogen ervaren. 

In de jaren 80 begon ik als sell-side beleggingsanalist in de Londense City. Daarna ben ik teruggekomen 

naar Nederland om een adviesbureau voor Investor Relations en Financiële & Corporate PR op te 

richten, het huidige CFF Communications, eerlijk gezegd uit onvrede. Onvrede met de manier waarop de 

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zich presenteerden aan de beleggers en analisten in Londen. 

Veelal geschiedenisles en bijzonder weinig visie, strategie - waar gaan deze onderneming naar toe. 

Met een korte tussenpauze in vermogensbeheer, ben ik in 2006 weer gaan ondernemen met een 

adviesbureau op het gebied van bedrijfscultuur, RedZebra Group. En inmiddels 9 jaar geleden werd ik 

door Jan Hommen naar ING gehaald om een rol te spelen bij de splitsing van deze organisatie in een bank 

en een verzekeraar, in 2012 koos ik er voor om mee te gaan met de verzekeraar/asset manager NN Group. 

Tot vorige maand. Ik ben mij nu aan het bezinnen op een volgende stap in mijn carrière, dus spreek hier 

op persoonlijke titel.  

   

Gedurende de laatste 6 jaar, als lid van de Management Board van NN Group, had ik onder andere de 

prachtige portefeuilles van HR, Communicatie, Duurzaamheid, Branding en grote veranderprojecten 

onder mijn hoede, dus werd de titel "Chief for Change andOrganisation" in het leven geroepen. Maar in 

alle eerlijkheid gebruikte ik intern liever een andere titel - "Chief Living Assets Officer"... wat zijn dat, de 



Living Assets? Inmijn beleving zijn dat de relaties die elke organisatie heeft met al haar stakeholders: van 

klant tot toezichthouder, van medewerker tot aandeelhouder, van de Maatschappij tot toeleverancier. Alle 

relaties. Levende activa. Intelligente activa. actief. verbindend. 

Ik ben er van overtuigd dat het vertrouwen en de waardering van al deze stakeholders bepalend zijn 

voor het succes van een organisatie. Begrijp me niet verkeerd - ik wil hier niet mee zeggen dat de non-

living assets - of 'dead assets' - diegene die wel op de balans staan - niet belangrijk zijn. Aandacht 

daarvoor is natuurlijk uiterst belangrijk. Waar het mij om gaat is dat we met elkaar een nieuwe balans 

zoeken in aandacht voor living assets en aandacht voor dead assets. Transactie EN Relatie. Omdat 

dat bepalend is voor een gezonde en duurzame toekomst van iedere organisatie. 

  

"Just as abundant, cheap, fast food helped to create an epidemic in obesity and diabetes, the popularity of 

spreadsheets has given rise to an unhealthy dependence on metrics such as return 

on invested capital and internal rate of return."  

Dit zijn niet mijn woorden, ik heb ze geleend van Clayton Christensen, 

professor van Business Administration op Harvard.  

Vindt u het niet ook een beetje wrang dat we financiële ratio's gebruiken waar we innovaties die 

banen elimineren hoger waarderen, dan innovaties die banen creëren? Met andere 

woorden, veel instrumenten die we gebruiken om succes of rendement te meten, zijn blind zijn voor de 

beste mogelijkheden om nieuwe banen te creëren, nieuwe markten te veroveren of te innoveren. Op de 

korte termijn zullen dus de initiatieven die kosten verlagen of resultaten verhogen het altijd winnen van 

innovaties die nieuwe markten creëren. Dus wat goed is voor de onderneming op de lange termijn, is vaak 

niet goed voor de kwartaalcijfers.... of wartaalcijfers zoals iemand ze ooit noemde. 

Deze ratio's - pak bijvoorbeeld Return on Capital Employed - gaan uit van de veronderstelling dat 

kapitaal een schaars goed is .... en dat resultaten van een onderneming beoordeeld moeten worden op 

basis van het meest efficiënte gebruik hiervan. Laten we daar heel even bij stil staan.  

  



Is vandaag de dag, kapitaal echt een schaarste? Of is de echte schaarste tegenwoordig iets heel anders? 

Zoals bijvoorbeeld het aantrekken van de meest talentvolle mensen en hoe deze dan in te zetten om 

groeikansen te ontwikkelen voor de onderneming? 

Ik weet zeker dat veel directies van beursgenoteerde ondernemingen zich met liefde willen richten op de 

lange termijn - maar dit gewoon niet zien als een optie. Terwijl de gemiddelde periode dat beleggers een 

aandelen aanhouden korter en korter is geworden, voelen veel ondernemingen de druk om korte termijn 

resultaten te maximaliseren. "Als je de cijfers niet haalt, wordt je vervangen door iemand die dat wel 

doet." 

  

Recent onderzoek in VS onder CFO's laat zien hoezeer de beursgenoteerde ondernemingen daar in een 

wurggreep van Wall Street verwikkeld zijn geraakt. 78% van de ondervraagde Amerikaanse CFO's zou 

"economic value" opgeven en 58% een project met positieve net present value stil leggen, om de Wall 

Street targets te kunnen halen en een mooie, gelijkmatige groei van de kwartaalcijfers te kunnen 

publiceren.  

  

Einstein zei het al: "many of the things you cannot count, do count." Hoe kan je een waardering plakken 

op 'execution risk' / uitvoeringsrisico als je niet kennis maakt met de mensen die verantwoordelijk voor 

zijn voor de uitvoering van het project? Wat is de waarde van een verbeterde klant-ervaring? Voegt een 

cultuur waarin een hoge mate van onderling vertrouwen heerst, waarde toe... of alleen maar kosten? 

Focus op de lange termijn waarde creatie is de meest reële optie om alle stakeholders te 

dienen. Met aandacht voor zowel living asset als dead assets. In de vorige eeuw, toen 

ik belegggingsanalist was, bestond gemiddeld minder dan 20% van de balans uit immateriële activa. 

Vandaag de dag is dat in sommige sectoren zelfs meer dan 80%. Dit betekend dat 

we nieuwe instrumenten moeten ontwikkelen en gebruiken om dit streven te ondersteunen... Zoals 

de integrated P&L waar Adrian de Groot Ruiz van True Price eerder over sprak.  



En ook "The Embankment Project for Inclusive Capitalism" is een mooi voorbeeld waar een 

nieuw model wordt ontwikkeld en getest om een betere afspiegeling te geven van de waarde die 

wordt gecreëerd door de inzet van menselijk, fysiek, financieel en intellectueel kapitaal. Mooi aan dit 

project , in mijn ogen, is dat het Asset Creators, Asset Owners en Asset Managers bij elkaar heeft gezet 

om dit model te testen en verder te ontwikkelen. Begin volgend jaar horen we daar meer over.  

  

In een interview met FT vorig jaar zei Paul Polman, CEO Unilever: "businesses must operate 

with purpose embedded in their strategy - serving shareholders & wider Society alike." 

Volgens mij ligt daar ook de crux - en dit is dan ook mijn persoonlijke missie / mantra. We zullen als 

beursgenoteerde ondernemingen meer aandacht moeten geven aan het verbinding van "Purpose, People 

& Performance", verbinding van de harde zaken - Performance - met de 'zachte zaken' - Purpose. Door 

de people, de mensen.  

En hoe doen we dat? Heeft in mijn ogen alles te maken met communicatie. Hoe verbind je als organisatie 

de wat, de hoe en de waarom. Door op verschillende niveaus te communiceren. Consistent en naar alle 

stakeholders. Intern en extern. Allereerst Performance: rationele communicatie - feiten, cijfers, ratio's, 

modellen, spreadsheets, contracten. Waar beleggingsanalisten, juristen, accountants vaak naar op zoek 

zijn. Binair. goed of fout. veel informatie. feiten.  

Dan People: de emotionele communicatie - niet uit het hoofd maar uit het hart. Verbinden. Doe je meestal 

niet met cijfers. Gaat ook over vertrouwen. Dus niet communiceren door met feiten te strooien, maar door 

te verbinden. Verplaatsen in de schoenen van een ander. Verbinden met de klant of met de medewerker. 

Daar is - meestal - return on capital employed of EBIT minder relevant.  

Maar die wil wel graag een snel antwoord op zijn of haar vraag, een betrouwbaar advies of product, 

of een werkomgeving waar ze kunnen leren en groeien.  

  

En dan het derde niveau van communicatie: Purpose. We hebben het hoofd en het hart gehad en dit is het 

niveau van de buik. Intuitief. De Waarom. Integriteit. Waar staan wij voor als organisatie. Dat is vaak 



heel weinig tekst, feiten. Maar misschien 1 woord of foto, of een gebaar. Oprechte belangstelling. Dit is 

ook de "Authenticity button" - echtheids-knop... of the Bullshit-button. Je voelt gewoon of iemand het 

meent, of het gedrag van een organisatie consistent is met haar purpose. Walk the talk en talk the 

walk. Hier ontstaan ook de kernwaarden van een onderneming. En dan bedoel ik niet teksten op posters 

en mousepads, maar waar de onderneming echt voor staat, haar kompas. Wat zit in het DNA en wordt 

elke dag geleefd: op alle mogelijke manieren. Wie krijgt promotie? Hoe worden medewerkers 

beoordeeld? Is dat alleen op basis van "Wat" (omzet, doelen, etc.) of ook het "Hoe"? Welke keuzes 

worden gemaakt? Welk gedrag wordt beloond? tot en met .... Wie heeft de parkeerplaatsen het dichtste bij 

de deur - de Directie of de klanten?  

Een mooi voorbeeld vind ik de volgende 4 kernwaarden van een bekende organisatie: "communicatie, 

respect, integriteit en excellentie". Prachtig toch? Daar zou ik wel willen werken.... er vanuit gaande dat 

deze ook zo geleefd worden. Dat het gedrag dat hier uit voortkomt beloond wordt. Als dat niet gebeurt, 

dan leidt het heel snel tot cynisme, afhaken, frustraties, soms zelfs sabotage.  

Bovenstaande kernwaarden waren van ENRON net voordat de onderneming failliet ging.  

  

Onlangs mocht ik in gesprek met Andy Fastow, voormalig CFO van Enron, en destijds CFO van het jaar 

in de VS. Het meest indrukwekkende moment was toen hij in de ene hand het bont gekleurde glazen 

Award hield en in de andere zijn ID-kaart uit de gevangenis en vertelde: "Ik heb ze allebei gekregen voor 

hetzelfde. Off-balance sheet en structured-finance deals". Special Purpose Vehicles waren zijn 

specialiteit. Altijd met de intentie de letter van de wet te volgen. Maar niet de geest er van. Alles moest 

wijken voor maximalisatie van aandeelhouders-waarde. Volgens Fastow is Enron dan ook niet 

kapotgegaan door compliance-issues, maar door cultuur problemen. Ondanks die kernwaarden en 

ondanks beloningscriteria zoals teamwork, wisten de medewerkers dondersgoed dat het in de praktijk 

maar om 1 ding ging: winstcijfers / die beurskoers zo snel mogelijk omhoog. 

  



In conclusie: het dienen van verschillende stakeholders door een beursonderneming heeft in mijn 

ogen alles te maken met en/en leiderschap. Transactie en Relatie. Aandacht voor 

Living Assets en aandacht voor de Non-Living Assets. Door middel van consistente communicatie met 

alle stakeholders op 3 niveaus: 1. weten, 2. denken en 3. voelen. Rationeel, emotioneel en intuïtief. En 

hiermee verbind je ook Purpose, People en Performance. Te veel nadruk op Performance dwingt je tot 

korte termijn-denken. In een bedrijf zonder visie is de boekhouder de baas. Te veel aandacht voor 

alleen Purpose en je gaat zweven.  

  

Het gaat om Balans. Financieel kapitaal en Sociaal kapitaal. Hard en hart.  

Want uiteindelijk is een organisatie niets meer dan de gezamenlijke capaciteit van haar medewerkers om 

waarde te creëren voor al haar stakeholders.  

  

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. 
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