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Inleiding

3 Met of zonder baas

Meneer de rector magnificus, dames en heren,
Bij een afscheid als hoogleraar past een inhoudelijk verhaal. Ik ga u dus
iets vertellen over een onderwerp uit mijn vakgebied. Ik heb me de
laatste twintig jaar beziggehouden met twee onderwerpen, met onder-
nemingsstrategie en met economische organisatietheorie. Dat zijn geen
disjuncte onderwerpen. Integendeel, ze vertonen een aanzienlijke over-
lap. Maar ik moest toch een keuze maken tussen die twee onderwerpen
en ik heb gekozen voor de economische organisatietheorie.

Maar ik wil u eerst in het kort vertellen hoe ik in het organisatievak
terecht ben gekomen. Daartoe vertel ik u iets over mijn achtergrond en
over het begin van mijn loopbaan. Ik ben geboren en getogen in
Friesland en ik heb in Leeuwarden het gymnasium bezocht. Wiskunde
was voor mij meer een hobby dan een schoolvak en het sprak voor mij
dan ook vanzelf dat ik wiskunde zou gaan studeren. Dat heb ik gedaan in
Groningen. Het is toegepaste wiskunde geworden, met vakken als
stromingsleer, elasticiteitsleer en theoretische natuurkunde. Ik vond het
mateloos interessant, maar toen ik als student-assistent hele dagen op het
Mathematisch Instituut in Groningen doorbracht begon ik toch het
contact met mensen, de uitdaging van de echte wereld te missen. Ik ben
toen naar Berenschot gegaan. Daar heb ik als organisatieadviseur een
hele boeiende tijd gehad en veel geleerd. Vervolgens heb ik gewerkt bij
Pierson Heldring en Pierson, toen nog een zelfstandige bank. Bij Pierson
deed ik fusiebemiddeling en venture capital. Het was opnieuw een
boeiende tijd waarin ik weer verschillende nieuwe dingen heb geleerd.

Tijdens mijn werk bij Berenschot en bij Pierson is er toch steeds iets
blijven kriebelen. Ik zat nu wel midden tussen de mensen maar ik miste
duidelijk de wetenschap. Er zijn mensen die de Alpe De Huez op de fiets
willen beklimmen. Er zijn ook mensen die willen promoveren. Tot die
tweede groep behoorde ik. Na tien jaar werken in de praktijk zou dat
moeten gebeuren in de bedrijfseconomie of in de bedrijfskunde, dat was
mij wel duidelijk. Een mooie kans om te promoveren kreeg ik toen in
Groningen de Interfaculteit Bedrijfskunde van start ging. Dat was voor
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mij het begin van wat uiteindelijk toch een academische carrière zou
worden. In Groningen ben ik gepromoveerd op een bedrijfseconomisch
onderwerp. Korte tijd daarna werd ik benoemd tot hoogleraar in de
bedrijfseconomie aan de Open universiteit en vrij kort daarna tot hoog-
leraar Organisatie van de Onderneming in Tilburg. In Tilburg heb ik
meer dan zeventien jaar gewerkt. Maar vier jaar geleden werd mij
gevraagd of ik decaan wilde worden van de faculteit Technologie
Management hier aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dat leek
mij een fraaie afsluiting van mijn loopbaan. Ik heb daar zonder aarzelen
ja tegen gezegd er vervolgens ook geen minuut spijt van gehad. En dus
neem ik vandaag afscheid als hoogleraar vanuit de Technische
Universiteit Eindhoven.

Dan kom ik nu terug bij het onderwerp van dit afscheidscollege, de
economische organisatietheorie. Dat is een nog relatief jonge weten-
schappelijke discipline. Maar het vak organisatiekunde als zodanig is veel
ouder. Dat vak is ontstaan doordat mensen met ervaring hun ervaringen
opschreven. De organisatiekunde is dus begonnen als, wat oneerbiedig
gezegd, een verzameling van ervaringswijsheden. Ongeveer honderd jaar
geleden begonnen sociologen en psychologen serieus wetenschappelijk
onderzoek te doen naar het functioneren van organisaties en van mensen
binnen organisaties. Zo zijn wetenschappelijke disciplines als organi-
satiesociologie en arbeids- en organisatiepsychologie ontstaan. Dat zijn
nog steeds de belangrijkste disciplines achter het vak organisatiekunde.
Bij het functioneren van organisaties en van mensen binnen organisaties
gaat het natuurlijk vooral over het gedrag van mensen. En dat wordt nu
juist bestudeerd binnen de organisatiesociologie en organisatiepsycho-
logie. Maar ook de economie is een gedragswetenschap, die het gedrag
van mensen bestudeert. Daarbij onderscheidt de economie zich onder
meer van de twee andere gedragswetenschappen door het mensbeeld dat
de econoom hanteert. De homo economicus uit de economische theorie
probeert altijd rationele beslissingen te nemen en laat zich uitsluitend
leiden door zijn eigenbelang. Dat is natuurlijk een karikatuur van de
echte mens. Desondanks zijn economen er heel goed in geslaagd allerlei
economische verschijnselen vanuit dat mensbeeld te verklaren.
Traditioneel hebben economen zich vooral beziggehouden met de
werking van markten (micro-economie) en met het functioneren van
volkshuishoudingen (macro-economie). Maar sedert ongeveer veertig jaar
zijn er ook economen die zich bezighouden met organisatievraagstukken.
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Daardoor is er nu ook een economische organisatietheorie aan het
ontstaan. Dat is een nieuwe loot aan de stam van de economische weten-
schap die zich bezighoudt met het verklaren van verschijnselen binnen
organisaties. 

Ik ben zelf al heel lang enthousiast over die economische benadering van
het functioneren van organisaties. Ik heb daarover, samen met een 
co-auteur, Hein Schreuder, een boek geschreven met als titel: ‘Economic
Approaches to Organizations’1. Dat boek verscheen in 1991, is door ons
meerdere malen herzien, en is inmiddels vanuit het Engels vertaald in
het Japans, het Koreaans, het Chinees, het Spaans en het Deens.
Kortgeleden hebben Hein en ik het manuscript voor de vierde editie, die
in 2008 zal verschijnen, voltooid. Wij, Hein Schreuder en ik, zijn dus
enthousiast over deze economische benadering van organisaties. In dit
afscheidscollege wil ik proberen u ook enthousiast te maken voor die
nieuwe discipline. Dat is best een lastige opgave want u bent natuurlijk
niet allemaal afgestudeerd als econoom. Maar ik doe mijn best en ik zal
proberen economisch jargon zoveel mogelijk te vermijden.

1 S. Douma en H. Schreuder (2002) Economic Approaches to Organizations, Halow (UK),:

Pearson Education 
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Ik begin met een heel eenvoudige vraag: “Waarom bestaan er eigenlijk
organisaties?”. En om die vraag te beantwoorden begin ik met een
voorbeeld.

Dat voorbeeld betreft een klokkenfabriek. De fabriek die ik op het oog
heb maakt Friese staartklokken en ook allerlei andere modernere klokken
met een houten kast. De fabriek is het eigendom van één persoon die ook
leiding geeft aan het bedrijf. Het bedrijf telt twintig werknemers. De
arbeid die nodig is voor het maken van een klok is dus over twintig
personen verdeeld; daardoor kunnen die personen zich op een bepaalde
taak specialiseren: er zijn zes zagers die de houten onderdelen van de
klokken zagen uit grote houten platen, vier kastenmonteurs, die die
onderdelen samenvoegen tot kasten, drie spuiters die de houten kasten
spuiten in de gewenste kleur, drie uurwerkmonteurs die de uurwerken,
wijzerplaten en wijzers monteren en twee magazijnmeesters die de
klokken verpakken, opslaan en voor verzending naar de klant gereed
maken. Daarnaast is er een administratieve medewerker, een verkoper en
dus een directeur. 

De vraag is nu: waarom bestaat die klokkenfabriek in deze vorm, dus met
een directeur-eigenaar en twintig werknemers in loondienst? Waarom
hebben die werknemers een baas, waarom zijn die twintig mensen niet
allemaal zelfstandige ondernemers? Een zager koopt dan hout in, zaagt
daar onderdelen uit en verkoopt die onderdelen aan een kastenmonteur.
Die koopt van één of meer zagers onderdelen in, maakt daar kasten van
en verkoopt die kasten weer aan een spuiter. Natuurlijk hebben ze dan
allemaal een eigen boekhouding nodig en daarvoor kopen ze de diensten
in van de administrateur die ook als zelfstandig ondernemer werkt. 
De magazijnmeesters kopen kant-en-klare klokken in, verpakken die en
houden de klokken op voorraad. Zodra de verkoper een klok heeft ver-
kocht koopt hij die klok in bij één van de magazijnmeesters, die ook nog
zorgt voor verzending naar de klant.
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In de praktijk zien we wel de directeur-eigenaar met twintig werknemers
als organisatievorm, maar niet een verzameling van twintig onder-
nemers, die zonder baas in hetzelfde gebouw werken. Waarom eigenlijk
niet? Dat is de vraag waar het mij hier om gaat2.

In het ene geval hebben we een directeur die de werkzaamheden van
twintig medewerkers coördineert. Die coördinatie geschiedt natuurlijk
niet kosteloos, de directeur moet tenslotte ook een salaris hebben. In het
andere geval, als we twintig zelfstandige ondernemers hebben, geschiedt
die coördinatie door het marktmechanisme. We hebben geen directeur
meer die een salaris moet hebben, maar we hebben wel de kosten
verbonden aan markttransacties. Iedere zager die als zelfstandig onder-
nemer werkt heeft een crediteuren- en een debiteurenadministratie.
Eigendomsrechten van goederen in bewerking moeten duidelijk vast-
liggen, dus moeten er afgesloten opslagruimten zijn. En de zagers, de
kastenmonteurs, de spuiters, de uurwerkmonteurs, de magazijnmeesters,
de administrateur en de verkoper moeten voortdurend met elkaar onder-
handelen over prijzen, hoeveelheden en andere leveringsvoorwaarden.
Het centrale punt van de economische organisatietheorie is nu dat
markten en organisaties gezien kunnen worden als twee verschillende
mechanismen om economische beslissingen te coördineren. In beide
gevallen is er sprake van coördinatiekosten. Die nemen ofwel de vorm
aan van interne coördinatiekosten door één of meer bazen ofwel de vorm
van transactiekosten.

In de praktijk zien we wel klokkenfabrieken met de organisatievorm van
de directeur-eigenaar, maar niet die van de twintig zelfstandige onder-
nemers. Blijkbaar is voor klokkenfabrieken van die omvang coördinatie
door een directeur doelmatiger dan coördinatie door het markt-
mechanisme.

Vanuit een economisch perspectief is er sprake van concurrentie tussen
verschillende organisatievormen. In die concurrentie overleeft alleen de
meest doelmatige organisatievorm. Als we dus in de praktijk wel de
organisatievorm van de directeur-eigenaar met twintig werknemers zien, 

2 Dat is precies de vraag die de latere Nobelprijswinnaar Coase stelde in zijn beroemde

artikel uit 1937.
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en niet die van twintig zelfstandige ondernemers werkzaam in een
bedrijfsverzamelgebouw, dan is blijkbaar de eerste vorm doelmatiger dan
de tweede.

Het voorgaande kan als volgt worden samengevat (zie figuur 1).
Arbeidsdeling maakt specialisatie mogelijk, maar dat leidt tot de nood-
zaak om economische beslissingen (zoals wat wanneer moet worden
geproduceerd) te coördineren. Die coördinatie kan geschieden door
markten of door organisaties. Dat leidt tot de volgende conclusies:

1. Organisaties en markten zijn twee verschillende manieren om
economische beslissingen te coördineren. 

2. Er is concurrentie tussen organisatievormen: alleen de meest doel-
matige overleeft.

Wat bestaat is dus efficiënt, anders kan het niet blijven bestaan. Dat is
een conclusie, waar je niet veel mee kunt. Om wat verder te komen zou-
den we ook iets moeten kunnen zeggen over de vraag welke factoren van
invloed zijn op de kosten van markttransacties en de kosten van interne
coördinatie.

Markt en organisatie

als twee alternatieve

coördinatiemecha-

nismen

figuur 1

arbeidsdeling 

specialisatie 

coördinatie 

organisatie markt 
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Eén van die factoren wil ik met u bespreken. Dat is het bestaan van trans-
actiespecifieke activa3. Ik geef u weer een voorbeeld om duidelijk te
maken wat daarmee wordt bedoeld.

Stel ergens is een afgelegen stad waar nog geen krant wordt uitgegeven.
Iemand, laten we zeggen de heer Kennis, heeft het plan om in die stad
een krant te gaan uitgeven. De heer Kennis weet alles over het uitgeven
van kranten, maar heeft geen ervaring met het drukken van kranten. 
In die stad zijn verschillende drukkers, maar geen van hen heeft een
drukpers die geschikt is voor het drukken van kranten. De heer Kennis
benadert nu één van die drukkers, de heer Drukker, met de vraag of hij
die nieuwe krant wil gaan drukken. Daarvoor moet de heer Drukker een
nieuwe drukpers aanschaffen, die geschikt is om kranten te drukken. Als
de heer Drukker dat doet heeft hij voor die nieuwe drukpers dus maar
één klant en ook geen andere potentiële klant. Daarom is de krantenpers
voor de heer Drukker een transactiespecifiek activum. De heer Drukker
zal de pers alleen aanschaffen als hij met de heer Kennis een contract
kan sluiten voor een periode van bijvoorbeeld vijf jaar. Dan kan hij de
pers over vijf jaar afschrijven en de afschrijvingskosten gaan natuurlijk
onderdeel uitmaken van de kostprijs van het drukken van de krant. Om
de pers te bedienen huurt hij uitzendkrachten in. Dat kost hem 1200
euro per dag. De afschrijvingskosten bedragen bij een afschrijvings-
termijn van vijf jaar 1000 euro per dag. Om het voorbeeld eenvoudig te
houden veronderstellen we dat er geen andere kosten zijn. De integrale
kostprijs is dus 2200 euro per dag. De heer Kennis sluit nu met de heer
Drukker een contract voor vijf jaar waarbij de heer Kennis zich verplicht
gedurende vijf jaar iedere dag een bedrag van euro 2200 te betalen aan
de heer Drukker. Bij dat bedrag maakt de heer Drukker geen winst. Maar
hij krijgt natuurlijk wel een positieve cash-flow van 1000 euro per dag.

Transactiespecifieke activa

3 Het begrip transactiespecifieke activa is een van de kernbegrippen in de transactie-

kosten theorie. Zie Williamson (1975), Williamson (1985), Williamson (1995) en Kelin

Crawford en Alchian (1978).
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Direct nadat het contract is getekend bestelt de heer Drukker de
krantendrukpers.

De heer Kennis begint nu met het uitgeven van zijn krant die iedere dag
door de heer Drukker wordt gedrukt. Na een paar maanden krijgt de heer
Drukker de heer Kennis op bezoek. Deze vertelt hem, dat de inkomsten
van het nieuwe dagblad tegenvallen. Daarom is de heer Kennis naar
eigen zeggen niet in staat 2200 euro per dag te betalen voor het drukken
van de krant. Hij vraagt de heer Drukker dringend om akkoord te gaan
met een verlaging van het bedrag tot 1500 euro per dag. Bij dat bedrag
kan de krant blijven bestaan. Hij verzekert de heer Drukker ervan dat hij
failliet zal gaan als de heer Drukker blijft vasthouden aan het contractueel
vastgelegde bedrag van 2200 euro per dag. De heer Drukker heeft geen
idee of het verhaal van de heer Kennis waar is en hij heeft ook geen
mogelijkheid om na te gaan of het waar is. Als het waar is, is het ver-
standig akkoord te gaan met verlaging van het bedrag tot 1500 euro per
dag. Het is tenslotte nog steeds meer dan de 1200 die hij iedere dag voor
de uitzendkrachten betaalt. Bij 1500 euro per dag heeft hij nog steeds een
positieve cash-flow van 300 euro per dag. Als hij weigert en de heer
Kennis gaat inderdaad failliet daalt zijn cash-flow tot nul.

In dit voorbeeld zijn drie dingen essentieel:
1. kleine getallen: in het voorbeeld is er maar één klant (en ook niet een

andere potentiële klant);
2. een gebrek aan vertrouwen: je kunt wel een contract sluiten maar de

tegenpartij kan zich desondanks opportunistisch gedragen;
3. asymmetrische informatie.

Als die drie dingen tegelijkertijd aanwezig zijn, is het niet eenvoudig om
een markttransactie tot stand te brengen. De heer Drukker zal zich voor
hij de pers aanschaft realiseren dat hij kwetsbaar is voor opportunistisch
gedrag als hij de pers koopt. Hij zal de pers dus alleen kopen als hij met
de heer Kennis een contract kan sluiten dat opportunistisch gedrag door
de heer Kennis onmogelijk maakt. Het contract kan bijvoorbeeld
inhouden dat de heer Drukker tevoren inzage krijgt in het businessplan
van de heer Kennis en in diens financiële positie en daarnaast de
mogelijkheid krijgt iedere maand de boeken van de heer Kennis door 
een accountant te laten controleren. Daaraan zijn natuurlijk kosten
verbonden. Dat is precies de reden waarom in het geval van transactie-
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specifieke investeringen de transactiekosten hoog zijn. Een andere moge-
lijkheid is natuurlijk dat de heer Kennis aan de heer Drukker een bank-
garantie geeft. Daaraan zijn natuurlijk ook kosten verbonden. De conclu-
sie is dan ook dat markttransacties die berusten op transactiespecifieke
activa hoge transactiekosten met zich mee brengen.

Als we teruggaan naar onze klokkenfabriek die bestaat uit twintig zelf-
standige ondernemers, dan zijn er daarin ook allerlei voorbeelden te
verzinnen van transactiespecifieke investeringen. Dat komt voor een
belangrijk deel doordat het voordelig is die twintig zelfstandige onder-
nemers wel dicht bij elkaar, bij voorkeur in hetzelfde gebouw te huis-
vesten. Daardoor zijn die twintig ondernemers op elkaar aangewezen en
ontstaan situaties van kleine getallen. Als er dan ook nog sprake is van
een gebrek aan vertrouwen en van asymmetrische informatie worden de
transactiekosten zeer hoog.
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De baas van een klokkenfabriek heeft niet één maar twee taken: hij moet
de activiteiten van de medewerkers coördineren, en hij moet er ook voor
zorgen dat iedereen zijn best blijft doen. Om het kernachtig te zeggen: de
baas moet coördineren en motiveren.

Het coördineren van economische beslissingen binnen ondernemingen
is een kernvraagstuk van de Technische Bedrijfskunde. Daar weten mijn
collegae van de afdeling Technische Bedrijfskunde hier in Eindhoven
heel veel van. Ook het motiveren van medewerkers is binnen de
Technische Bedrijfskunde een heel belangrijk vraagstuk en daar doen wij
dus ook het nodige aan. Wij doen dat vooral vanuit de organisatiepsycho-
logie; dat is nu eenmaal de dominante discipline als het gaat om het
vraagstuk van motiveren van mensen. Ik wil u hier vertellen hoe men in
de economische organisatietheorie denkt over het motivatievraagstuk.
Daartoe ga ik u iets vertellen over de theorie van principaal en agent.
Maar om dat te kunnen doen moet ik u iets vertellen over het
verschijnsel dat men shirking noemt.
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Het woord shirking laat zich het beste vertalen met ‘lijntrekken’. Ik
gebruik toch het Engelse woord omdat iedere vakgenoot dan precies weet
wat ik bedoel.

Wat bedoelt men nu precies met shirking? Laat ik u weer een voorbeeld
geven. Dat voorbeeld gaat over een groep van tien bessenplukkers. Die
kunnen werken in twee verschillende organisatievormen. De eerste is
een organisatie zonder baas: iedereen werkt voor zichzelf. Iedereen heeft
zijn of haar eigen mandje en aan het einde van de dag wordt door wegen
vastgesteld hoeveel een ieder heeft geplukt. Daarbij geldt een vast tarief
van 5 euro per kilo. Stel dat bij die organisatievorm met ieder zijn of haar
mandje, blijkt dat men gemiddeld tien kilo per dag plukt. De één plukt
misschien negen kilo, een ander die zich meer inspant elf kilo, maar
gemiddeld komen we voor de hele groep uit op tien kilo per persoon per
dag. De tweede organisatievorm is die van een peer group. Dat is ook een
organisatievorm zonder baas. Daarbij worden alle bessen die door die
tien personen op een bepaalde dag zijn geplukt in één grote mand
gedaan die vervolgens wordt gewogen. Er zal nu vaak blijken dat die tien
personen als er geen enkele vorm van formele of informele controle
bestaat, samen per dag veel minder plukken dan 100 kilo. Dat komt door-
dat ieder individu altijd het leveren van meer inspanning zal afwegen
tegen de opbrengsten die daar voor hem of haar tegenover staan. Bij een
peer group geldt het principe van samen delen en krijgt iedereen dus
maar een tiende deel van de opbrengst van een extra eenheid inspanning.
Stel dat die tien mensen elkaar beloven dat zij allemaal tien kilo per dag
zullen plukken. Stel dat dat door niemand kan worden gecontroleerd en
dat er toch een peer group wordt gevormd. Dan zal misschien blijken dat
zij gemiddeld geen tien maar slechts zeven kilo per persoon plukken.
Het verschijnsel, dat iemand de neiging kan hebben zich niet te houden
aan zijn belofte om een bepaald inspanningsniveau te leveren, noemt
men shirking.

Shirking
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In een peer group zal shirking optreden als de leden van de peer group
zich opportunistisch gedragen en er bovendien gebrek aan informatie is
over ieders bijdrage aan het totaalresultaat4.

4 De grootte van de peer group speelt ook een rol. In de praktijk komen peer groups voor

bij professionals (zoals advocaten, consultants, artsen), die in een maatschap met elkaar

samenwerken. In kleine maatschappen (bijvoorbeeld bestaande uit twee of drie leden)

geldt vaak de regel dat de maten alle baten en lasten delen. Dat zijn dus peer groups. 

Bij grotere maatschappen speelt vaak wel ieders bijdrage aan het resultaat een rol bij het

vaststellen van de verdeling van het resultaat. 
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Shirking speelt ook een rol in de theorie van principaal en agent. Ik doe
dat weer aan de hand van een voorbeeld. Die theorie gaat over de relatie
tussen twee personen: de principaal en de agent. De agent doet iets voor
de principaal en principaal staat voor de vraag welke beloningsstructuur
hij aan de agent moet aanbieden. Laten we aannemen dat de principaal
eigenaar is van een stuk landbouwgrond. De principaal is bereid de agent
gedurende een zomer het recht te geven die grond te gebruiken voor het
verbouwen van aardbeien. Aan het einde van de zomer worden de aard-
beien geoogst. De opbrengst die dan wordt gerealiseerd is afhankelijk van
twee factoren: van het inspanningsniveau van de agent en van het weer.
Het weer wordt beschouwd als een stochastische variabele: of het een
goede of een slechte zomer voor het verbouwen van aardbeien wordt is in
maart niet te voorspellen. Ten aanzien van de vraag of de principaal het
inspanningsniveau van de agent kan waarnemen onderscheiden we drie
situaties:

1. De principaal kan het inspanningsniveau van de agent waarnemen.
2. De principaal kan het inspanningsniveau van de agent niet waar-

nemen.
3. De principaal kan het inspanningsniveau van de agent niet waar-

nemen, maar hij kan wel een signaal waarnemen, dat een indicatie
geeft over het inspanningsniveau van de agent.

We bekijken eerst de situatie waarin de principaal het inspanningsniveau
van de agent kan waarnemen. De agent is bereid ieder gewenst in-
spanningsniveau te leveren zolang daar een passende vergoeding bij
hoort. Hoe hoger het inspanningsniveau des te hoger de beloning ook
moet zijn. Als de principaal de beloningseisen van de agent als functie
van zijn inspanningsniveau en ook de verwachte opbrengst als functie
van het inspanningsniveau kent kan hij heel eenvoudig vaststellen bij
welk inspanningsniveau van de agent zijn winst maximaal is. En hij kan
de agent ook heel eenvoudig dwingen dat inspanningsniveau te leveren
door hem te beloven de daarbij horende beloning te zullen betalen 
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onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de agent ook daadwerkelijk dat
inspanningsniveau levert.

Eigenlijk is de situatie waarin de principaal het inspanningsniveau van de
agent kan waarnemen niet zo interessant. Het is veel interessanter om te
bezien hoe de voor de principaal optimale beloningsstructuur eruit moet
zien als de principaal het inspanningsniveau van de agent niet kan
waarnemen. Laten we die situatie dus eens bekijken.

De eerste mogelijkheid die we bekijken is een contract waarbij de agent
een beloning ontvangt die niet afhankelijk is van zijn inspanningsniveau.
We noemen dat een looncontract. Welk inspanningsniveau zal de agent
dan leveren? De agent weet dat de principaal het inspanningsniveau niet
kan waarnemen en dat zijn beloning niet afhankelijk is van de vraag in
welke mate hij zich inspant. Het heeft voor de agent dus helemaal geen
zin om zich in te spannen. Het gevolg is dat de agent zal een inspan-
ningsniveau gelijk aan nul zal leveren. De principaal zal zich dat ook
realiseren. Het aanbieden van een looncontract heeft voor de principaal
dus geen zin. 

De tweede mogelijkheid is een pachtcontract. Daarbij betaalt de agent
aan de principaal een vast bedrag. De beloning van de agent bestaat uit
de opbrengst van de aardbeien verminderd met de pacht. Dat geeft de
agent een sterke prikkel om zich in te spannen. Het legt ook het gehele
risico, veroorzaakt door de grilligheid van het Nederlandse zomerweer bij
de agent. Voor een risiconeutrale agent is dat natuurlijk geen bezwaar.
Maar stel dat de principaal risiconeutraal is, terwijl de agent risico-avers
is. De agent wil dan alleen risico dragen als daar een adequate beloning
tegenover staat. Naarmate de principaal de agent sterkere prestatie-
prikkels geeft zal de verwachte opbrengst hoger zijn; maar tegelijkertijd
zal ook de verwachte beloning van de agent hoger moeten zijn. De prin-
cipaal moet dan bij het kiezen van een beloningsstructuur een afweging
maken tussen het geven van prestatieprikkels en de kosten die voor hem
verbonden zijn aan het dragen van risico door de agent. De voor de
principaal optimale beloningsstructuur is dan een structuur waarbij
principaal en agent de opbrengst delen5. De agent heeft dan nog steeds
een prestatieprikkel en draagt ook een deel van het risico.

5 Zie Holmström (1979).
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Ten slotte nog iets over de situatie waarin de principaal het inspannings-
niveau van de agent niet kan waarnemen, maar waarin hij wel een
signaal kan waarnemen, dat een indicatie geeft over het inspannings-
niveau van de agent. We veronderstellen dan dat de principaal dat signaal
kan krijgen door monitoring. Als aan monitoring geen kosten zijn ver-
bonden is het voor de principaal aantrekkelijk om de beloning van de
agent mede te baseren op dat signaal. Als er aan monitoring wel kosten
zijn verbonden en de kwaliteit van het signaal toeneemt als de principaal
meer geld uitgeeft aan monitoring moet de principaal tevens de optimale
hoeveelheid monitoring bepalen.

In de laatste situatie heeft de principaal dus altijd drie taken:
1. het vaststellen van de optimale beloningsstructuur;
2. het vaststellen van de optimale hoeveelheid monitoring;
3. het dragen van een deel van het risico. 
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Dames en heren, in de economische organisatietheorie gaat het steeds
over coördineren en motiveren. Dat zijn de twee taken van de directeur
van een klokkenfabriek. Maar niet alleen van de directeur van de
klokkenfabriek moet coördineren en motiveren. Toepassingen van het
gedachtegoed van de economische organisatietheorie zijn er op allerlei
terreinen. Ik ga u een aantal van die terreinen noemen.

Bestaansrecht van een concern
In de eerste plaats noem ik u het bestaansrecht van een concern. 
Een concern is een organisatie bestaande uit een hoofdkantoor en ver-
schillende business units. Met een business unit bedoel ik een organi-
satorische eenheid met een eigen primair proces en een eigen winst-
verantwoordelijkheid. Een business unit levert producten of diensten aan
klanten en functioneert als een quasi-zelfstandige onderneming. Het
hoofdkantoor heeft geen eigen primair proces en levert geen producten
of diensten aan externe klanten. De taken van het hoofdkantoor bestaan
uit coördineren en motiveren: coördineren van de activiteiten van de
business units en motiveren van de managers van de business units.
Naast deze organisatievorm is er natuurlijk ook een andere organisatie-
vorm denkbaar: die waarin de business units allemaal zelfstandige onder-
nemingen zijn en waarbij er geen hoofdkantoor is. In het eerste geval,
dat van een concern met een hoofdkantoor en business units worden de
activiteiten van de business units gecoördineerd door het hoofdkantoor,
dus door een managerial hierarchy. Dat is een chique uitdrukking voor
een baas met veel helpers. In het tweede geval hebben de directeuren van
de werkmaatschappijen geen baas. Eventuele coördinatie vindt dan plaats
door de markt.

Wat is in een concreet geval de meest doelmatige organisatievorm?
Anders gezegd: wat is nu in een concreet geval het bestaansrecht van een
concern? Dat is de vraag waar activistische beleggers zich in toenemende
mate mee bezighouden. VNU, Stork en ABN-AMRO hebben dat aan den
lijve ondervonden. 
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Daarmee is de parallel met de klokkenfabriek compleet. Bij de klokken-
fabriek kwamen we daarnet tot de conclusie dat concurrentie tussen
organisatievormen ertoe leidt dat alleen de meest doelmatige organisatie-
vorm overleeft. De conclusie luidde daarnet heel kort gezegd: het bestaat,
dus is het doelmatig! Moet je nu ook concluderen: concerns bestaan, dus
zijn ze doelmatig? Niet noodzakelijkerwijs. Concurrentie tussen ver-
schillende organisatievormen speelt zich altijd af binnen een institu-
tionele context. Als de institutionele context verandert, verandert ook het
speelveld waarbinnen de concurrentie tussen organisatievormen plaats-
vindt. Dat is precies wat er in Nederland enkele jaren geleden is gebeurd.
Sedert oktober 2004 hebben aandeelhouders van Nederlandse structuur-
vennootschappen veel meer invloed gekregen. Zo kunnen zij thans bij-
voorbeeld de voltallige Raad van Commissarissen naar huis sturen. Dat
bevordert sterk de concurrentie tussen de twee genoemde organisatie-
vormen en verklaart de toegenomen activiteit van activistische aandeel-
houders. Maar uiteindelijk zal ook hier alleen de meest doelmatige
organisatievorm overleven.

Moeten we nu verwachten dat alle Nederlandse concerns te maken zullen
krijgen met activistische aandeelhouders die erop zullen gaan aandringen
het concern op te splitsen? Natuurlijk niet! De centrale vraag is steeds of
coördinatie en motivatie door het hoofdkantoor niet doelmatiger door de
markt kan geschieden. In het algemeen zullen binnen een concern
sommige business units intensief met elkaar samenwerken. Maar er zijn
vaak ook business units die minder intensief met elkaar samenwerken of
zelfs tamelijk los van andere business units opereren. Een concern heeft
alleen bestaansrecht als de business units met elkaar samenwerken en
die samenwerking ook werkelijk waarde toevoegt. Daarnaast moet uit-
drukkelijk de vraag worden gesteld of die samenwerking niet ook en
goedkoper via markttransacties tot stand zou kunnen komen. Er zijn vele
vormen van samenwerking die via de markt moeilijk tot stand komen.
Voorbeelden zijn: het uitwisselen van kennis en ervaring die moeilijk te
codificeren is, het gebruik van een gemeenschappelijke merknaam, het
uitwisselen van klantencontacten en gemeenschappelijke R&D. Bij die
voorbeelden gaat het steeds om immateriële zaken. Samenwerking die
berust op toelevering van tastbare goederen, zoals componenten, kan in
beginsel heel goed via markttransacties worden gerealiseerd, tenzij er 



20 prof.dr. Sytse Douma

sprake is van transactiespecifieke investeringen6. Daarmee verschaft de
economische organisatietheorie in beginsel het theoretisch fundament
voor het evalueren van het bestaansrecht van concerns. 

Corporate Governance
Een ander onderwerp waarvoor de economische organisatietheorie
buitengewoon relevant is, is dat van de Corporate Governance. Bij
Corporate Governance gaat het om de manier waarop grote onder-
nemingen worden bestuurd.

Laten we eerst eens kijken naar een heel eenvoudige situatie namelijk
een situatie van een onderneming met één aandeelhouder, die is de baas.
De onderneming wordt geleid door de CEO, maar die heeft wel een baas.
De aandeelhouder moet dan voor de CEO een beloningsstructuur ont-
werpen die zijn eigen nut maximeert en voor de CEO acceptabel is.
Bovendien moet die aandeelhouder toezicht houden op de CEO. Dat is
precies de situatie van de principaal en een agent, die wij al kennen uit
het voorbeeld van de aardbeien. In de praktijk van de grote onder-
nemingen komen we die situatie tegen in de wereld van de private
equity. Daar zien we dikwijls één aandeelhouder die als principaal tot
taak heeft de beloningsstructuur van de agent, de CEO, vast te stellen.
We weten dat het voor de principaal het beste is om de agent mee te
laten delen in de opbrengsten. Dat gebeurt meestal door de CEO de
gelegenheid te geven om voor een zacht prijsje een pakketje aandelen te
kopen. Zo lopen de belangen van principaal en agent tenminste voor een
deel parallel7. De private equity investeerder houdt voorts toezicht op het
functioneren van de CEO. De private equity investeerder heeft dus drie

6 Daarmee is niet alles gezegd. Dat het hoofdkantoor waarde kan creëren betekent niet

dat het hoofdkantoor dat ook doet. Daarvoor is het nodig dat de manier waarop het

hoofdkantoor de business units aanstuurt past bij de samenstelling van de portfolio van

business units (van Oijen en Douma, 2000) of zelfs dat het hoofdkantoor voor ver-

schillende business units verschillende besturingsstijlen moet toepassen (Dooms en van

Oijen, 2005).
7 De belangen van de private equity investeerder en de CEO lopen natuurlijk niet geheel

parallel. De CEO kan, als hij daar plezier in heeft, uitgaven doen die niet in het bedrijfs-

belang zijn. Zolang hij niet voor honderd procent eigenaar is komt slechts een deel van

die onnodige uitgaven te zijnen laste. Dit thema is reeds in 1976 fundamenteel aan de

orde gesteld door Jensen en Meckling.
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taken: het benoemen van de CEO en het vaststellen van diens belonings-
structuur, monitoring van de CEO en risico dragen.

Bij ondernemingen waarvan de aandelen op een effectenbeurs worden
verhandeld is de situatie gecompliceerder. De meeste grote beurs-
genoteerde vennootschappen naar Nederlands recht kennen een Raad
van Bestuur (RvB), een Raad van Commissarissen (RvC) en een
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). De Raad van
Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en benoemt en
ontslaat ook de leden van de Raad van Bestuur. De RvC doet aan de AVA
een voorstel inzake de beloningsstructuur van de leden van de RvB, 
de AVA stelt die beloningsstructuur vast. Binnen het kader van de
beloningsstructuur bepaalt de RvC echter de werkelijke beloning van de
individuele leden van de RvB.
De drie taken van de principaal, vaststellen van een beloningsstructuur,
monitoring en risico dragen, zijn hier dus verdeeld over twee organen.
Het vaststellen van de beloningsstructuur is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van aandeelhouders en commissarissen. Monitoring is
primair maar niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de RvC. 
En de functie van risico dragen ligt geheel bij de aandeelhouders. 

Er is een hele goede reden waarom de taken van de principaal in dit geval
over twee organen worden verdeeld. Als een onderneming een groot aan-
tal aandeelhouders heeft die ieder maar een klein deel van de uitstaande
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aandelen bezitten, zal een individuele aandeelhouder zich niet erg
inspannen om toezicht te houden op de raad van bestuur. Hij ontvangt
immers maar een heel klein deel van de opbrengsten van zijn moni-
toring activiteiten. Deze aandeelhouder verkeert in dezelfde situatie als de
bessenplukker die deel uitmaakt van een peer group. Een manier om dit
probleem van shirking door de aandeelhouders bij het houden van toe-
zicht te voorkomen is het delegeren van de toezichthoudende functie aan
de commissarissen. Maar daardoor ontstaat wel een nieuwe agency-
relatie: die met de AVA in de rol van principaal en de RvC in de rol van
agent8. Daarbij staat de AVA voor de vraag hoe de commissarissen
moeten worden gemotiveerd om goed toezicht te houden.

Dames en heren, over corporate governance valt natuurlijk veel meer te
zeggen, niet alleen vanuit de economische theorie. Het is een onderwerp
met ook duidelijke institutionele en juridische aspecten. Het is tevens
een vraagstuk waarvoor de juiste oplossing waarschijnlijk nooit zal
worden gevonden, al was het maar omdat er zoveel belangen tegen 
elkaar moeten worden afgewogen en prioriteiten en maatschappelijke
opvattingen nu eenmaal verschuiven9. 

Dames en heren, uit het voorgaande zal u wel duidelijk zijn geworden
dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de corporate governance van
een door middel van private equity gefinancierde onderneming en een
beursgenoteerde onderneming met een grote spreiding van het aandelen-
bezit. Opnieuw hebben we twee organisatievormen, die met elkaar
concurreren. Zolang wij vrije concurrentie tussen die organisatievormen
toelaten, zal vanzelfsprekend de meest doelmatige organisatievorm
overleven.

8 De principaal (de AVA) kan het inspanningniveau van de agent (de RvC) niet of in elke

geval niet goed waarnemen. Om commissarissen te motiveren om goed toezicht te hou-

den zouden zij dus een variabele beloning moeten krijgen, gerelateerd aan bijvoorbeeld

de ontwikkeling van de winst per aandeel, of de beurskoers in vergelijking met een groep

van vergelijkbare ondernemingen. Volgens de Nederlandse Corporate Governance Code

(te vinden op www.commissiecorporategovernance.nl) is dat echter niet toegestaan. 

De reden daarvoor is vermoedelijk dat men heeft willen voorkomen dat commissarissen

bij het toezien op de opmaken van de jaarrekening er geen belang bij krijgen dat de

winstcijfers door de RvB worden geflatteerd.
9 Zie bijvoorbeeld Mark Roe (2000).
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Dames en heren, ik sluit mijn afscheidscollege af met een dankwoord.

Ik heb gedurende mijn academische loopbaan natuurlijk met heel veel
mensen samengewerkt. Het is onmogelijk hen allemaal persoonlijk te
noemen en te bedanken. Toch wil ik hier een paar namen noemen. 
Dat zijn Harry Barkema, Joop Bouma, Herman Daems, Piet Moerland,
Niels Noorderhaven, Aswin van Oijen, Hein Schreuder en Theo
Verhallen. Dat zijn de mensen die mijn denken over de bedrijfseconomie
het meest hebben beïnvloed. In het bijzonder met Herman Daems en
met Hein Schreuder heb ik bijzonder intensief samengewerkt. De vele
discussies die ik met hen heb gevoerd naar aanleiding van de boeken die
ik eerst met Herman en later met Hein heb geschreven zijn voor mij
altijd heel waardevol geweest.

Gedurende de laatste vier jaar heb ik hier in Eindhoven leiding mogen
geven aan de faculteit Technologie Management en aan het Stan
Ackermans Instituut. De Technische Universiteit Eindhoven behoort
zonder twijfel tot de top van Europa en van de wereld. Dan heb ik het
natuurlijk over de kwaliteit van het onderzoek en van het onderwijs. 
Die goede reputatie is zeker mede te danken aan de plezierige collegiale
sfeer die hier heerst. 

De drie technische universiteiten in Nederland kennen naast de reguliere
bachelor- en masteropleidingen en de PhD-opleidingen ook zogenaamde
ontwerpersopleidingen. Dat zijn tweejarige post-masteropleidingen die
leiden tot een Professional Doctorate in Engineering. De ontwerpers-
opleidingen van de drie technische universiteiten zijn gebundeld in de
3TU.School for Technological Design Stan Ackermans Institute. Ik ben
dank verschuldigd aan de directeuren en coördinatoren van de verschil-
lende ontwerpersopleidingen en in het bijzonder aan Harold Weffers als
coördinator van het Stan Ackermans Instituut.

Ook onze faculteit Technologie Management scoort met het onderwijs en
het onderzoek op de twee gebieden waarop de faculteit zich richt,
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Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen,
bijzonder goed. Die goede scores zijn natuurlijk te danken aan de inzet
van zeer velen. Ik zou dan ook heel veel mensen moeten bedanken voor
de samenwerking en voor hun inzet. In dit bestek kan dat echter niet.
Toch maak ik een paar uitzonderingen. Dat zijn Jos Hermus, Will
Bertrand, Harry Lintsen en Lex lemmens met wie ik in het faculteits-
bestuur heel plezierig en constructief heb mogen samenwerken. Voorts
gaat mijn dank uit naar Jan Fransoo voor zijn inspanningen inzake het
profileringsgebied Logistics, Operations and their Information Systems,
naar Harrie van Tuijl voor zijn inspanningen bij het opzetten van de
Technische bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg als een variant van
de bestaande bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde en naar
Marijke Tiggeler voor de plezierige samenwerking en de effectieve
ondersteuning die zij mij heeft gegeven. 

Lieve Annemarie, zonder jouw onvoorwaardelijke steun zou ik hier nu
niet hebben gestaan. Wij hebben elkaar leren kennen in Amsterdam,
onze kinderen bezochten de kleuterschool in Drente, de lagere school in
Limburg en de middelbare school in Brabant. Je bent dus vaak met mij
mee verhuisd. En overal waar wij kwamen scheen de zon in huis dankzij
jou. Je hebt onnoemelijk veel bijgedragen aan mijn levensgeluk. En
zonder levensgeluk vaart niemand wel. Ik ben je voor het geluk dat ik
met jou heb mogen smaken intens dankbaar. 

Ik heb gezegd.
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