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Verantwoording

"Wat is de toegevoegde waarde van deze activiteit?"
Dit is een vraag die (gelukkig) heel gewoon is geworden, niet alleen in ondernemingen maar ook in
not-for-profit organisaties en overheidsinstellingen. De vraag wordt gesteld met betrekking tot zaken
als het veranderen van een logo, een corporate image campagne, het vragen van een consulants-
advies, het inschakelen van een accountantskantoor en/of ingenieursburo voor het voldoen aan
financiële en milieu-informatieverplichtingen, etc.

De vraag naar de toegevoegde waarde zal in beginsel met betrekking tot elke activiteit van een
organisatie kunnen - en ook behoren! - te worden gesteld. Gelukkig raakt dit besef wijd verspreid.
Deze vraag naar het creëren van toegevoegde waarde van activiteiten kan in ondernemingsorganisa-
ties veelal worden toegespitst op de vraag naar de mate waarin een activiteit bijdraagt tot het creëren
van aandeelhouderswaarde. Het bespreken van het onderwerp 'aandeelhouderswaardecreatie' bleek
voor heel wat drukbezette financieel-economische managers uitdagend genoeg te zijn om er tijd voor
vrij te maken.  Deze managers hebben over dit onderwerp ervaringen uitgewisseld, elkaar bevraagd
en van elkaar geleerd in een werkgroep van de Vereniging voor Financieel-Economisch Management
(FINEM).
  
Een belangrijke activiteit binnen deze Vereniging voor Financieel-Economisch Management is nl. dat
leden zich in een werkgroep buigen over een bepaald onderwerp. Zo'n werkgroep bestaat veelal uit
10 à 15 personen. Deze hebben hopelijk praktijkervaring met - en op zijn minst belangstelling voor -
het te bespreken fenomeen. Het kan zinvol zijn als ook een enkele 'vrijgestelde' - zoals een praktijk
georiënteerde wetenschapper - deel uitmaakt van een werkgroep. Het voordeel van zo'n samenstelling
is dat de praktizerende controllers en/of treasurers niet worden opgezadeld met de - voor hen vaak
lastige - secretariaatsfunctie. De 'vrijgestelde' kan praktijkervaring aftappen en schrijven/redigeren
(hetgeen in zijn 'publish or parish land' van belang kan zijn). De FINEM-leden kunnen van zo'n
werkgroep profiteren doordat zij zowel door middel van een rapport (als 'hapklaar brok') als door
middel van een ronde tafelconferentie kennis kunnen nemen van de bevindingen die de werkgroep
presenteert. 

Een onderwerp waarover een werkgroep zich buigt, betreft soms een inventarisatie van de 'state of
art'. Bijvoorbeeld met betrekking tot de functie van treasurer of de controllers' taak in dienstverlenen-
de ondernemingen. Vaak echter betreft het een actueel onderwerp zoals beschermingsconstructies,
management buy outs of strategische allianties. 

Een hedendaags onderwerp (of het 'actueel' is of 'modieus' laten we even in het midden) is
aandeelhouderswaardecreatie. Meer dan 25 leden gaven zich op voor een werkgroep over dit
onderwerp. Teneinde te voorkomen dat vergaderingen zouden ontaarden in 'Poolse Landdagen', werd
besloten de plenaire groep te splitsen in sub-groepen die zich met verschillende deelonderwerpen
zouden bezighouden. 
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Deze publikatie is het resultaat van één van de (sub-)groepen. Deze groep, die had toegezegd om te
bezien of - en in hoeverre - de ondernemings-doelstelling om aandeelhouderswaarde te creëren een
meer algemeen toepasbaar instrumentarium kan opleveren voor de financieel-economische) besturing
van organisaties. Deze (sub-)groep bestond uit 7 personen. Dat bleek een kritische massa te zijn voor
een voortvarende aanpak. Dit kwam o.a. tot uiting in het feit dat bij de 10 vergaderingen (inclusief
een Ronde Tafel Conferentie met ca. 50 Finem-leden)  die tot deze publicatie leidden de groep vrijwel
steeds compleet was.

De hierna volgende beschrijving van de werkzaamheden van de groep kan tevens dienen als
verantwoording van de bronnen waaruit deze publikatie is ontsprongen. 
Twee leden van de werkgroep, de heren Pruntel en Zijderveldt, hebben presentaties gehouden over
de interne besturings- systemen van de organisaties waar zij werken.

Deze presentaties vormden, samen met eigen ervaring en onderzoek, de basis voor schriftelijke
bijdrage van:
- Ir. V.F. Oomes MBA, over aandeelhouderswaarde bij planning en budgettering - (dat de basis

vormde voor hoofdstuk 2 van deze rapportage);
- Drs. J. Vis MBA, over aandeelhouderswaardecreatie als leidraad bij het uitvoeren van

operationele activiteiten (de basis voor hoofdstuk 3);
- G.E.A. van Til, over beoordeling en beloning van het (uitgaande van het concept van

aandeelhouderswaardecreatie (het basismateriaal voor hoofdstuk 5);
- Prof. dr. F.W. Vlotman, over prestatiebeoordeling van de onderneming en/of zelfstandige

bedrijfsonderdelen (hoofdstuk 4 en de in- en uitleiding van deze publicatie).

Uit het bovenstaande is af te leiden dat dit deze publicatie duidelijk een 'joint effort' is. Dat heeft
nadelen en voordelen. Het nadeel is, dat het - ondanks het voeren van een eindredactie - geen
gepolijst, gestroomlijnd geheel vormt. Elk hoofdstuk ademt nog duidelijk de geest van de
oorspronkelijke auteur. Als consistent gestructureerd leerboek zou deze publicatie dan ook minder
geschikt zijn. Het is echter nooit de bedoeling van een FINEM-publicatie om als leerboek gebruikt
te worden. Het voordeel is het caleidoscopisch karakter van deze publicatie. Dat doet recht aan één
van de bedoelingen van FINEM(-publicaties). Dat is namelijk om vanuit (praktijk-) ervaringen van
werkgroepleden een handreiking te bieden aan (andere) controllers en treasurers die ten behoeve van
hùn praktijk kennis willen nemen van een bepaald onderwerp; een nieuwe ontwikkeling; een (nieuw)
instrumentarium. 
Het caleidoscopisch karakter van deze publicatie komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de gedeeltelijke
overlapping en de aanvulling die de verschillende hoofdstukken op elkaar geven. Zo komen in
hoofdstuk 2 vooral de kwantitatieve aspecten van strategische planning aan de orde. Dat gebeurt door
de bepaling van verschillende waarden, zoals beurswaarde, break-up waarde, liquidatiewaarde en
waarde van de plannen. Het (chrono-)logisch volgende hoofdstuk met betrekking tot de uitvoering
van activiteiten start met een kwalitatieve aanloop tot de operaties vanuit - alweer - de strategie van
een organisatie. Zo geldt ook dat daar waar hoofdstuk 2 kritisch eindigt over het nut van 'value based
control' instrumenten (uit de theorie), in hoofdstuk 4 de draad weer wordt opgepakt door te pogen
(toch) een pragmatische invulling te geven aan de evaluatie van ondernemingsprestaties. 
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Eén aspect van FINEM-werkgroepen is hierboven nog niet aangeroerd. Dat is de toegevoegde
waarde die deelneming heeft voor de werkgroepleden zelf. Het 'netwerken', het binnen een
vertrouwde sfeer komen tot open onderlinge ervaringsuitwisseling, gedachtenvorming; het durven
uitkomen voor twijfels, falen, hoop en succes met betrekking tot het besproken onderwerp was zeker
een aspect dat in deze groep succesvol gestalte kreeg. De prettige en tegelijkertijd zakelijk strakke
sfeer was vooral te danken aan de voorzitter, Drs. Th. S. Pruntel. De efficiency bij het vergaderen is
in hoge mate bevorderd door het veel meer dan evenredige aantal malen dat de groep gebruik mocht
maken van de gastvrijheid die G.E.A. van Til bood in het centraal gelegen KPMG-gebouw in
Amstelveen. 

De groep was als volgt samengesteld :

Drs. A.D. Beutick,  Randstad Holding N.V.
Dr. V.F. Oomes MBA,  Krekel-van der Woerd Woutersen B.V.
Drs. Th.S. Pruntel, (voorzitter)  Randstad Holding N.V.
(resp. bij start van de werkgroep   N.V. Koninklijke Destilleerderijen Erven Lucas Bols) 
G.E.A. van Til,  KPMG Klynveld Management Consultants
Drs. J. Vis MBA,  Vis/Wust & Partners Marketing en Management Advies & Opleiding en 

Erasmus Universiteit Rotterdam
H.J.C. Zijderveldt RA,  Ultra-Centrifuge Nederland N.V.
Prof. dr. F.W. Vlotman, (secretaris)  Tilburg University (Katholieke Universiteit Brabant)
(resp. bij start van de werkgroep   Universiteit Nijenrode)

Tot slot wil ik mijn dank en waardering vermelden voor de prettige samenwerking bij het verwerken
van teksten, de figuren en de correcties door  - op de Universiteit Nijenrode -  Lorette de Wilde en
op Tilburg University (Katholieke Universiteit Brabant)  Mechi de Veer, Nancy Kanters en
Angeline van Peski. Zij hebben het ruwe materiaal dat bij aanlevering door de veschillende auteurs
bepaald niet unifom was qua lay out e.d.,  met grote toewijding en enthousiasme omgesmeed tot deze
publicatie. 

Tilburg, november 1995
Prof. dr. F.W. Vlotman
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Toepassing van aandeelhouderswaardecreatie binnen de onderneming.

1. Inleiding.

In dit publicatie staat de volgende vraag centraal:

'In hoeverre kan het concept van het creëren van aandeelhouderswaarde (ook) binnen een
onderneming gebruikt worden voor de besturing'. 

Het gaat er dus om te bepalen of 'aandeelhouderswaardecreatie' zinvol kan zijn voor planning,
budgettering, uitvoering en prestatiebeoordeling van operationele ondernemingsactiviteiten. Deze
interne toepassingsmogelijkheid van aandeelhouderswaardecreatie zal in deze publicatie achter-
eenvolgens worden bezien vanuit de volgende optieken : 

- aandeelhouderswaardecreatie bij planning en budgettering (§ 2);
- aandeelhouderswaardecreatie als leidraad bij het uitvoeren van operationele activiteiten (door

beter inzicht te verschaffen in de geldstromen die gemoeid zijn met deze activiteiten) (§ 3);
- prestatiebeoordeling van de onderneming en/of zelfstandige bedrijfsonderdelen uitgaande van

aandeelhouderswaardecreatie (§ 4);
- beoordeling en beloning van het (top-)management uitgaande van het concept van aandeelhou-

derswaardecreatie (§ 5);
- conclusie met betrekking tot de toepassing van aandeelhouderswaardecreatie binnen de

onderneming (§ 6). 

Voordat we de interne toepassing van het aandeelhouderswaardeconcept langs de boven geschetste
lijn zullen aanpakken, geven we in deze inleiding eerst een afbakening van ons onderwerp.  

Het gaat in deze publicatie over intern gebruik. 'Intern' wil voor ons zeggen dat het personen en/of
groepen van personen (afdelingen, bedrijfsonderdelen, divisies) betreft die het aandeelhouderswaarde-
concept gebruiken voor beslissingen voor de onderneming. 'Internen' zijn meestal in dienst bij de
onderneming. Dit hoeft echter niet persé het geval te zijn. Het kunnen ook consultants of
uitzendkrachten (bijvoorbeeld in de vorm van 'interim managers')  zijn. Essentieel is dat zij niet ten
behoeve van zichzelf of een externe organisatie, maar ten behoeve van de desbetreffende onderneming
beslissingen nemen. 

'Internen' en 'externen' nemen beslissingen met betrekking tot de desbetreffende onderneming op basis
van informatie. Bij externen - zoals aandeelhouders, banken, vakbonden, leveranciers, afnemers,
actiegroepen - betreft dat echter handelingsalternatieven van hen zelf of de organisatie waartoe ze
behoren en niet van de onderneming. Voorbeelden van beslissingen van externen zijn:

- het kopen van een aandeel of het intekenen op een emissie (aandeelhouders);
- het verstrekken van een lening (banken);
- het accepteren van een CAO-overeenkomst (vakbonden);
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- het leveren of kopen van (half-)produkten (leveranciers, afnemers);
- het blokkeren van een smeerpijp (actiegroepen).

Dit zijn allemaal beslissingen die weliswaar de desbetreffende onderneming zullen/kunnen raken,
echter de onderneming beslist er niet zelf over. 

Als 'internen'  activiteiten ondernemen, zijn dat dus ondernemingsactiviteiten. In principe dienen alle
interne activiteiten gericht te zijn op het realiseren van de doelstellingen van de onderneming. Als de
doelstellingen worden gerealiseerd, impliceert dat meestal dat de betrokkenen die daaraan een
bijdrage hebben geleverd - dat zijn de leverende participanten - een beloning kunnen ontvangen. De
omvang van die beloning is - behalve voor de aandeelhouders - vrijwel altijd vooraf vastgesteld op
basis van een overeenkomst. Voorbeelden daarvan zijn :

- arbeidsovereenkomsten die het te ontvangen salaris specificeren;
- aankoopovereenkomsten voor grond- en hulpstoffen die de te betalen prijs specificeren;
- servicecontracten die de te betalen 'fees' of honoraria specificeren;
- belastingen en retributies van de overheid voor het beschikbaarstellen van een infra-structuur,

afvalwaterzuivering, etc.

Toepassing van het concept van aandeelhouderswaardecreatie binnen een onderneming komt zo
bezien neer op het nemen van beslissingen met als doelstelling optimalisatie van de aandeelhouders-
waarde en als randvoorwaarden de (overeengekomen of nog overeen te komen) beloningen van de
leverende participanten (met uitzondering van de aandeelhouders). Als er dus vanuit gegaan wordt
dat alle 'leverende participanten' - zoals  werknemers, leveranciers en banken, de overheid - behalve
de aandeelhouders een adequate beloning hebben (respectievelijk zullen) ontvangen, dan is
aandeelhouderswaardecreatie een zinvol intern beslissingscriterium. 

Eigen of vreemd vermogen

Meestal geldt dat 'de kosten voor de baat uitgaan'. Dat wil zeggen dat er ten behoeve van een interne
handeling eerst geld uitgegeven (dat wil zeggen waarde opgeofferd) moet worden, voordat er waarde
gecreëerd kan worden. De 'internen' die wij in deze publicatie voor ogen hebben - bijvoorbeeld
divisiemanagers, laboratoriumleiders, marketingmanagers, produktieleiders, kwaliteitscontroleurs -
weten vrijwel nooit of het geld dat op basis van hun beslissingen wordt uitgegeven, eigen of vreemd
vermogen is. 

Wij gaan er in deze publicatie dan ook vanuit, dat de beslissingen over de (optimale) samenstelling
van het vermogen (uit eigen en vreemd vermogen) reeds genomen zijn. De 'internen'  behoeven bij
het afwegen van beslissingen dus geen rekening te houden met de bron waaruit het geld stamt dat hen
ter beschikking staat. Apriori gaan wij in deze publicatie dus uit van een gezonde financiële structuur.
De zorg voor aandeelhouderswaardecreatie is in zo'n constellatie gelijk te stellen aan het ervoor
zorgen dat elke huidige opoffering van waarde (kosten) in de toekomst meer dan goed gemaakt
wordt door de creatie van waarde.
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Alhoewel wij in deze publicatie steeds over aandeelhouderswaardecreatie zullen spreken, zal het
eerste deel van dit concept ('aandeelhouders') voor de 'internen'  dus niet herkenbaar zijn. Vanuit hun
optiek bezien, kan net zo goed over 'waardecreatie' (sec) gesproken worden in plaats van over
'aandeelhouderswaardecreatie'. 

De enkele 'internen' die juist wat de financieringsbeslissing betreft moeten kiezen tussen eigen dan wel
vreemd vermogen (de treasurers dus) laten wij in de rest van deze publicatie buiten beschouwing.
Hier willen wij over de treasurers slechts opmerken dat ook voor hen geldt, dat zij bij het afwegen
van de beslissingen over het aantrekken van vermogen niet alleen rendement en risico (inclusief
hefboomwerking) maar juist ook het belang van de aandeelhouders voor ogen moeten hebben. 
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2. Aandeelhouderswaardecreatie bij planning en budgettering.

Aan iedere analyse gaat een visie vooraf.
J.A. Schumpeter.

2.1. Inleiding.

In deze paragraaf wordt de nadruk gelegd op de vraag hoe een beursgenoteerde onderneming, die
bestaat uit verschillende divisies aandeelhouderswaarde-analyse kan gebruiken bij strategische
planning. Het gebruik van aandeelhouderswaarde-analyse bij strategische planning staat bekend onder
de naam 'value based planning'. Deze methode is een van de belangrijkste 'interne' toepassingen van
het aandeelhouderswaardeconcept. 

Bij strategische planning is een centraal probleem, de vraag hoeveel geld het concern aan zijn divisies
moet toewijzen. (We gebruiken de term 'divisies' voor min of meer zelfstandige bedrijfsonderdelen.)
Dit is een lastige vraag omdat de concernleiding niet en detail op de hoogte kan zijn van het reilen
en zeilen van elke divisie. 'Value based planning', waarbij plannen geëvalueerd worden op basis van
aandeelhouderswaarde, is een methode die de concernleiding hierbij kan helpen. De methode is te
beschouwen als de opvolger van de bekende portfolio planning methode, waar een portfolio matrix
gebruikt wordt om prioriteiten te stellen.

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de het verschil tussen 'value based planning' en 'portfolio
planning'. Daarna wordt kort beschreven hoe een onderneming, die bestaat uit verschillende divisies,
value based planning zou kunnen toepassen. Omdat value based planning alleen succesvol
geïmplementeerd kan worden als managers beoordeeld worden op het creëren van waarde is er naast
value based planning behoefte aan 'value based control'. Daarom komen vervolgens enkele methoden
voor 'value based control' aan de orde. Tenslotte word beschreven hoe aandeelhouders- waarde ook
breder binnen een onderneming toegepast kan worden.

2.2. Value based planning en de portfoliomatrix.

Met een portfolio matrix is het mogelijk om op eenvoudige wijze middelen toe te wijzen aan de
verschillende divisies van een concern:
! men plaatst eerst elke divisie in één van de vakken van de matrix;
! daarna wijst men aan elke divisie een prioriteit toe op basis van de vaste strategie die bij elk vak

hoort.

Deze - door de Boston Consulting Group ontwikkelde - matrix ziet er als volgt uit:
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Kasbron
           
                              Hoog                                        Laag 

                Hoog Hoog

                                  selecteerden

Marktgroeivoet     Kasgebruik

'Star' 'Question mark'

aanhouden enkele ge-

uitbouwen

  

                  (uit)melken
                Laag  Laag

'Cash cow' 'Dog'

oogsten/ desinvesteren

                            Hoog                                           Laag
                        

Relatief marktaandeel

De te volgen portefeuille strategie komt in grote lijn neer op het volgende: De geldstromen die
vrijkomen uit de 'cash cows' en 'dogs' moeten primair worden aangewend om enkele geselecteerde
'question marks' een groter marktaandeel te laten verwerven, zodat ze 'stars' kunnen worden. Daartoe
zal veel geld nodig zijn omdat de markt van de 'question marks' so wie so al een hoge groeivoet kent.
Voorzover de 'stars' niet in staat zijn om uit de eigen cash-in-flow de benodigde investeringen te doen
om het hoge marktaandeel te behouden (en eventueel zelfs te vergroten) zal een deel van de cash flow
uit de 'cash cows' en 'dogs' ook hiervoor moeten worden gebruikt. De 'stars' zullen later door het
verloop van de produkt-levenscyclus 'cash cows' worden.

Helaas heeft deze werkwijze een groot aantal tekortkomingen:

! Het is moeilijk exact te bepalen in welk vak een divisie 'thuishoort'. Wie zijn markt maar eng
genoeg definieert is al gauw marktleider in plaats van -volger en dus een 'cash cow' in plaats van
een 'dog';

! De methode is gebaseerd op het 'learning' en/of 'experience' fenomeen met betrekking tot kosten.
Uitgaande van de 'learning/experience curve' komt men tot de opvatting dat meer marktaandeel
leidt tot meer winst, wat bijvoorbeeld betekent dat men nooit in 'dogs' moet investeren. Dit is
onjuist, ook bedrijven met een laag aandeel in de totale markt kunnen winstgevend zijn, bijvoor-
beeld met een 'niche' strategie;

! De methode gaat uit van het 'product life cycle concept'. Een succesvolle divisie begint als
'question mark', groeit daarna door tot een 'star' en wordt vervolgens een 'cash cow' en eindigt
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ten slotte als 'dog'. Het is echter moeilijk om te voorspellen wanneer produkten overgaan van de
ene in de andere fase. Zo blijven sommige produkten heel kort en anderen heel lang in de
'rijpheidsfase';

! De theorie met betrekking tot de portfolio-matrix gaat primair uit van interne financiering van
divisies. De 'cash cows' en de 'dogs' moeten de 'question marks' financieren ('cash balance'). In
de praktijk is het echter ook mogelijk geld te krijgen van externe vermogensverschaffers.

Door bovengenoemde problemen kan het gebruik van de portfolio matrix resulteren in beslissingen
die strijdig zijn met het doel van de aandeelhouders; het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
! het niet kunnen investeren in bepaalde 'question marks' omdat de 'cash cows' onvoldoende

liquiditeit genereren hoewel de 'question marks' wel waarde kunnen creëren voor de aandeel-
houders;

! het niet mogen investeren in 'dogs' die wel waardepotentie hebben.

Value based planning gaat daarentegen uit van wat de aandeelhouders willen, namelijk maximalisatie
van de aandeelhouderswaarde, en stelt vervolgens op basis van dit criterium prioriteiten. In
tegenstelling tot portfolio planning is deze methode niet gebaseerd op een aantal marketing en kosten
concepten (zoals de definiëring van de relevante markt, de marktleider, de 'product life cycle' en het
'learning' en/of 'experience' fenomeen). 

Toepassing van value based planning betekent in de praktijk:

! de concernleiding geeft de divisies een strategisch kader mee;
! de divisies maken vervolgens investeringsvoorstellen in de vorm van strategische plannen;
! de concernleiding kan alle plannen goedkeuren die een positieve bijdrage leveren aan het creëren

van aandeelhouderswaarde.

Dit samenspel tussen concern- en divisieleiding vindt plaats binnen het strategisch planning proces.
Hoe value based planning in dit proces geïncorporeerd kan worden staat hieronder beschreven.

2.3. Value based planning

In figuur 1 staat het strategisch planning proces, dat de meeste 'multi business' ondernemingen volgen,
in hoofdlijnen beschreven. Het proces is een combinatie van 'top down' en 'bottom up' planning. Het
bestaat uit een planning- en een budgetteringcyclus.

Voor wat betreft aandeelhouderswaarde-analyse ziet het proces er in grote lijnen als volgt uit:

! Aandeelhouderswaarde-oriëntatie: 
het bedrijf verricht een zelf-analyse vanuit het standpunt van de aandeelhouder;
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! Planvorming: 
het bedrijf maakt actieplannen voor de komende vijf jaar;

! Aandeelhouderswaarde-evaluatie: 
het bedrijf evalueert de plannen op basis van aandeelhouderswaarde;

! Prestatie-indicatoren: 
het bedrijf maakt budgetten op basis van het strategisch plan; in deze budgetten zijn prestatie
indicatoren ('value drivers') opgenomen om later te kunnen meten of waarde gecreëerd is.

Hieronder worden de stappen in het proces (zoals afgebeeld in figuur 1.) beschreven.
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Figuur 1. Het strategische planningsproces in hoofdlijnen
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! Concern doelen

Het strategisch planning proces begint bij de concernstaf die een 'aandeelhouderswaarde
oriëntatie' verricht. De staf gaat in de schoenen van een aandeelhouder staan en vergelijkt de
volgende waarden met elkaar:

- De waarde van het concern op basis van de huidige divisie plannen.
Dit is de som van de contante waarden van de geprognotiseerde vrije geldstromen ('Free Cash
Flows') van de divisies minus de marktwaarde van het vreemd vermogen van het hele concern.
De concernleiding is hierbij als een divisie te beschouwen;

- De liquidatiewaarde van het concern.
Dit is de liquidatiewaarde van de activa minus de liquidatiewaarde van de passiva minus de
verwachte reorganisatiekosten. De liquidatiewaarde is snel te berekenen door, net als een
bankier, gebruik te maken van vuistregels. Zo is de liquidatiewaarde van de post debiteuren in
de meeste branches circa 80% van de boekwaarde;

- De break-up waarde van het concern.
Dit is de som van de verkoopwaarden van de divisies minus de verwachte reorganisatiekosten.
Men kan op een snelle manier de verkoopwaarden van een divisie berekenen door gebruik te
maken van koers/winst verhoudingen van op de beurs genoteerde concurrenten;

- De beurswaarde van het concern.

Deze aandeelhouderswaarde oriëntatie geeft de raad van bestuur inzicht in de algehele conditie
van het concern. Overwegingen kunnen bijvoorbeeld zijn:
- Als de beurswaarde veel lager is dan de waarde van de plannen, dan zijn de geformuleerde

plannen volgens de beurs te optimistisch of heeft het concern zijn strategie onvoldoende
gecommuniceerd;

- Als de break-up waarde veel hoger is van de waarde van de plannen dan buit het concern de
mogelijkheden van zijn divisies onvoldoende uit. Deze situatie komt vaak voor bij conglomera-
ten. Bij een aantal van deze bedrijven frustreert de concernleiding de divisies op zodanige wijze
- bijvoorbeeld door niet te willen investeren - dat de financiële prestaties daar onder te lijden
hebben.

Met deze inzichten kan de raad van bestuur de aftrap geven voor het strategische planning proces.
De raad van bestuur geeft hierbij de divisiemanagers een aantal doelstellingen mee. Naast de
doelstellingen die het resultaat zijn van de door de concernstaf uitgevoerde analyses, kunnen dit
meer algemene doelen zijn, zoals 'het verhogen van de kwaliteit'.
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! Divisie doelen

Net zoals de concernstaf, begint elke divisie met een 'aandeelhouderswaarde oriëntatie'. De divi-
siestaf berekent hiertoe:
- De waarde van de divisie op basis van het huidige plan.

Dit is de som van de contante waarden van de geprognotiseerde vrije geldstromen ('Free Cash
Flows') van de divisie;.

- De liquidatiewaarde van de divisie.
Dit is de liquidatiewaarde van de activa van de divisie minus de verwachte reorganisatiekosten;

- De break-up waarde van de divisie.
Dit is het bedrag waarvoor de divisie verkocht zou kunnen worden minus de verwachte reorga-
nisatiekosten (bijvoorbeeld afvloeiingsregelingen voor personeel, dat niet overgenomen zou
worden).

De berekeningen van de divisiestaten lijken erg veel op die van de concernstaf. Een belangrijk
verschil is dat het concern uitgaat van marktwaarden voor het eigen vermogen en de divisies
noodgedwongen uitgaan van marktwaarden voor het totale vermogen (de 'economische waarde')
en alleen toewijsbare passiva (zoals object-hypotheken) in mindering kunnen worden gebracht.
Het is immers moeilijk het vreemde vermogen op objectieve wijze te verdelen over de divisies.
Zij worden  namelijk grotendeels gefinancierd door intercompany leningen.

De berekeningen geven de divisieleiding signalen voor de te volgen strategie. Verder vertaalt de
divisieleiding de concern doelen in doelen voor de eigen divisie. Op basis hiervan kunnen de
afdelingsmanagers gedetailleerde plannen opstellen.

! Afdelingsplannen

De afdelingsmanagers maken (meerdere) actieplannen voor hun afdelingen. Deze actieplannen
bevatten dusdanige financiële vertalingen, dat tenminste de in- en uitgaande geldstromen getoond
worden.

! Divisieplannen

De divisieleiding integreert de afdelingsplannen tot een strategisch plan voor de divisie. Dit
gebeurt in nauw overleg met de afdelingsmanagers. De divisiestaf berekent de economische
waarde van de strategische alternatieven, opdat divisie- en afdelingsmanagers deze alternatieven
kunnen evalueren. De divisieleiding vergelijkt tevens de waarde van de plannen met de resultaten
van de 'aandeelhouderswaarde- oriëntatie'.

Het divisieplan omvat:
- Marketing plan
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- Produktieplan
- Personeelsplan
- Informatie- en communicatieplan
- Projecties van de financieringsbehoefte
- Projecties van de winst- en verliesrekening
- Projecties van de balans
- Liquiditeitsbegroting
- Projecties van de vrije geldstromen ('Free Cash Flow')
- Projecties van de 'value drivers' (dit zijn kerngetallen die de 'Free Cash Flow' beïnvloeden)
- Waarde van het plan (dit is de contante waarde van de geprognotiseerde 'Free Cash Flows')

! Concernplan

De raad van bestuur integreert op haar beurt de divisieplannen tot een strategisch plan voor het
concern. Bij deze integratie pleegt de raad van bestuur nauw overleg met de divisies. Het concern
maakt afwegingen op basis van aandeelhouderswaarde. Om de plannen te evalueren vergelijkt de
concernleiding de plannen tevens met de resultaten van de eerder uitgevoerde 'aandeelhou-
derswaarde oriëntatie'.

Dit leidt tot een concernplan dat omvat:
- alle divisie plannen
- projecties van de winst- en verliesrekening
- projecties van de balans
- liquiditeitsbegroting
- projecties van de vrije geldstroom ('Free Cash Flow')
- projecties van de 'value drivers'
- plannen met betrekking tot centrale activiteiten (bijvoorbeeld Research and Development)
- aandeelhouderswaarde van het plan (de som van de waarden van alle divisies minus de

marktwaarde van het vreemde vermogen)

! Budgetcyclus

Als het plan is vastgesteld kan het bedrijf beginnen met het maken van gedetailleerde budgetten
voor het komende jaar. Het is belangrijk hierin bepaalde prestatie-indicatoren ('value drivers') op
te nemen opdat het mogelijk is managers te beoordelen op het creëren van waarde. Hiermee
wordt de basis gelegd voor 'value based control'.

2.4. Value based control.

De onderneming die haar plannen baseert op aandeelhouderswaarde zal in aansluiting op die plannen
haar divisies en afdelingen ook willen beoordelen op creatie van waarde. Hiervoor worden in de
literatuur 'value based control' methoden voorgesteld.
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Hieronder worden vijf van deze methoden van value based control beschreven, met elk zijn eigen
voor- en nadelen. Wij bespreken deze methoden hier, omdat ze aansluiten op de hiervoor beschreven
(value based) planning. Later - in paragraaf 4. - zullen we het probleem van de prestatie-beoordeling
nader beschouwen, maar dan los van 'value based planning and control', die in deze publicatie
gekoppeld zijn.

Methode 1: de 'Value driver methode'

Als value drivers kiest men in dit geval indicatoren die de omvang van de vrije geldstroom
bepalen. Voorbeelden hiervan zijn omzetgroei, marges en de omloopsnelheid van het werkkapi-
taal. In het strategisch plan kan men streefgetallen voor deze value drivers opnemen. Bij value
based control vergelijkt men dan simpelweg de gerealiseerde met de geplande waarden.

De voordelen van deze methode zijn:
- de nadruk ligt op het realiseren van het lange termijn plan;
- de methode is eenvoudig;
- het is mogelijk afdelingsmanagers te beoordelen.

De nadelen zijn:
- de methode is niet eenduidig. Heeft een divisie wel of niet waarde gecreëerd als zij goed scoort

op één value driver maar slecht op een andere?
- de nadruk kan op de korte termijn komen te liggen omdat het plan jaarlijks wordt aangepast

zodat alleen de value drivers voor het eerste planjaar echt van belang zijn (hockeystick effect).

Methode 2: de 'Rappaport methode'

Rappaport redeneert dat een divisie geen waarde creëert of vernietigt indien zij haar vrije
geldstroom (FCF) investeert in projecten met een netto contante waarde (NPV) van nul. De
waarde van een divisie is in dat geval gelijk aan winst = FCF (na belasting, voor rente) /WACC,
waarbij WACC staat voor 'weighted average cost of capital'; de gewogen gemiddelde
kapitaalskosten van de divisie. Deze waarde heet de residual value of 'restwaarde'. Dit betekent
dat de divisie in een jaar waarde creëert als:

FCF + Restwaarde dit jaar > (1+WACC) * Restwaarde (vorig jaar)

De voordelen van de 'Rappaport methode' zijn:

- het is mogelijk om op een eenduidige manier vast te stellen of een divisie waarde gecreëerd
heeft;

- het is mogelijk een relatie te leggen met de prestaties van de afdelingsmanagers (via 'value
drivers').
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De nadelen zijn:
- waarde creatie wordt in zeer sterke mate bepaald door het resultaat van het vorige jaar;
- de nadruk ligt volledig op de korte termijn;
- de methode is, zeker voor niet financieel onderlegden, gekunsteld

Methode 3: de 'Spread methode'

Deze methode gaat ervan uit dat een divisie waarde creëert als het rendement op het netto
vermogen (RNV) hoger ligt dan de kosten van dat vermogen, dus als:

Spread = RNV -/- WACC > 0

Het RNV (Rendement op Netto Vermogen) is de winst voor rente van de divisie gedeeld door
van het netto vermogen van de divisie. Dat nettovermogen is gelijk aan de activa van de divisie
minus de niet-rentedragende passiva (zoals crediteuren en btw-verplichtingen) van de divisie.
Het rendement op het netto vermogen kan, via een Du Pont analyse, uitgesplitst worden in
verschillende value drivers. Hiermee kan de waardecreatie van de afdelingsmanagers worden
beoordeeld (zie figuur 2.).
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Figuur 2. Value based control volgens de 'spread methode'
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De voordelen van deze methode zijn:
- de methode is conceptueel eenvoudig;
- het mogelijk om op een eenduidige manier vast te stellen of een divisie waarde creëert;
- er is een directe relatie met de value drivers en dus met de prestaties van de afdelingsmanagers.

De nadelen zijn:
- de methode is gebaseerd op accounting maatstaven;
- de nadruk ligt volledig op de korte termijn.

Methode 4: de 'Residual Income methode'

Deze door Quaker Oats gevolgde methode is een variant van de spread methode. Quaker zegt,
in het jaarverslag 1991, dat een divisie waarde creëert indien:

Controllable Earnings > 0

Dit komt neer op:

Adjusted Operating Income -/- Capital Usage Charge > 0

hetgeen hetzelfde is als de eis dat het rendement op het geïnvesteerde vermogen (ROI)
groter moet zijn dan de gewogen gemiddelde vermogenskosten (WACC).

ROI -/- WACC > 0

De voor- en nadelen van deze methode zijn gelijk aan die van de 'spread methode'.

Methode 5: de 'Beurswaarde methode'

Bij toepassing van deze methode splitst de concernstaf, aan het eind van het jaar, de beurswaar-
de van de hele onderneming op in beurswaarden voor alle divisies.

Het voordeel van deze methode is dat men precies poogt te meten waar het om gaat. Maar er
zijn belangrijke nadelen:

- het is bijna onmogelijk om op objectieve wijze beurswaarden per divisie te berekenen;
- het is niet mogelijk een directe relatie te leggen met de prestaties van afdelingsmanagers;
- factoren waar de divisies geen vat op hebben, kunnen van grote invloed zijn op de beurskoers

(denk aan 'Black Monday').

2.5. Bredere toepassingen van aandeelhouderswaarde-analyse.

Aandeelhouderswaarde-analyse is in principe toepasbaar op alle niveaus binnen een concern zoals die
in figuur 3. worden onderscheiden.
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De meest gangbare interne toepassing van het aandeelhouderswaardeconcept is value based planning.
Hierbij zijn vooral de divisie- en concernleiding betrokken. Andere managers hebben slechts een
ondersteunende rol. Het gaat immers om het selecteren van strategieën op basis van de aandeelhou-
derswaarde. Dit vereist een netto contante waarde (NPV) berekening waarbij het voorspellen van de
vrije geldstromen (FCFs) het belangrijkste onderdeel is. De vrije geldstroom is het saldo van de
ontvangsten en uitgaven (inclusief de investeringen) van een divisie. Alleen de divisie- en concernlei-
ding kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor deze componenten.

De mogelijkheden voor toepassing van aandeelhouderswaarde op het afdelingsniveau zijn beperkt.
In principe zou men alle afdelingsplannen en -ideeën kunnen evalueren op basis van aandeelhouders-
waarde. Afdelingsmanagers zouden dan voor elk plan de contante waarde van de cashflows moeten
berekenen. In feite spreekt men dan over investeringsselectie. Maar investeringselectie loont buiten
de traditionele toepassingen nauwelijks de moeite. Redenen daarvoor zijn :

! de bedragen waarover het gaat zijn in de regel klein;
! de plannen hebben vaak een korte tijdshorizon zodat een netto contante waarde berekening niet

erg relevant is;
! de relatie tussen investeringen en opbrengsten is in het algemeen moeilijk te leggen;
! andere criteria, zoals 'lagere kosten' of 'hogere omzet', zijn veel eenvoudiger om toe te passen en

geven toch een redelijke indicatie over creatie van aandeelhouderswaarde.

Voor wat betreft de methoden voor 'value based control' (waarvan wij er hiervoor 5 hebben
besproken) kunnen we stellen dat geen van deze methoden ideaal is, ook niet als men de toepassing
beperkt tot divisie- en concern- topniveau. 

Ons inziens heeft Value Based Planning - en daarmee Value Based Control een fundamentele zwakte:
het is onmogelijk om op korte termijn de effecten van een lange-termijnplan te meten. 
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Figuur 3. Drie niveaus van toepassing van het aandeelhouderswaardeconcept
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De pretentie van het kunnen beantwoorden van de vragen hoeveel waarde zal er gecreëerd worden'
(planning) en 'hoeveel waarde is er gecreëerd in de afgelopen periode' (control) kan niet waargemaakt
worden. Nadat we in de volgende paragraaf (§ 3.) de mogelijkheid van toepassing van het concept
van aandeelhouderswaardecreatie in de operationele activiteiten hebben bezien, zal het probleem van
de prestatiebeoordeling in § 4. nader worden beschouwd, maar dan los van de value based control
methoden die aansluiten op de value based planning. 
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3. Aandeelhouderswaardecreatie als leidraad bij het uitvoeren van operationele activiteiten.

'The time has come,' the Walrus said,
'to talk of many things'
Of shoes-and-ships-and sealing wax-
Of cabbages-and kings-
And why the sea is boiling hot-
And whether pigs have wing.'

-Lewiss Carroll, Through the Looking-Glass

3.1. Inleiding : veranderingsprocessen.

In deze paragraaf wordt niet een radicaal nieuwe wijze voor het uitvoeren van operationele
activiteiten naar voren gebracht. Wel zal gekeken worden naar allerlei bestaande zaken vanuit een
nieuwe invalshoek, namelijk de creatie van aandeelhouderswaarde. In essentie komt operationele
toepassing neer op het, meer dan tot nu toe gebruikelijk is, verschaffen van inzicht over de
geldstromen zoals die gemoeid zijn met concrete beslissingen.   

Voor het implementeren van het aandeelhouderswaardeconcept in de operationele activiteiten zal lang
niet altijd een organisatorische herstructurering nodig zijn. Het invoeren van het aandeelhouderswaar-
deconcept betekent soms echter wel dat de bestaande organisatie moet veranderen. Het concept
vormt in ieder geval een nieuwe leidraad voor het dagelijks handelen. Aan die leidraad ligt natuurlijk
wel een visie ten grondslag. Het is dan ook die visie die als eerste door de organisatie geaccepteerd
moet worden. Implementatie van nieuwe ideeën kan immers alleen met succes geschieden als men op
alle niveaus de onderlinge samenhang van het idee en het handelen begrijpt.

Bij alle veranderingsprocessen wordt het succes bepaald door het op juiste wijze omgaan met com-
municatie. Missie en visie moeten duidelijk overgebracht worden. Ook de te verwachten implicaties
van het invoeren van de nieuwe visie, eventuele veranderingen in de organisatiestructuur en de
bijbehorende systemen, komen daarbij aan de orde.

3.2. Een visie op de onderneming als basis voor de implementatie van aandeelhouders-
waardecreatie.

Het startpunt van de gedachtenvorming ligt uiteraard bij de oorsprong van het ondernemen: waarom
bestaan ondernemingen en waardoor kunnen ze voortbestaan? Deze vragen zijn vanuit de theorie als
volgt te beantwoorden. Een onderneming kan bestaan omdat de interne coördinatiekosten lager zijn
dan de externe transactiekosten en ze kan blijven bestaan indien er steeds weer voldoende waarde
wordt toegevoegd. 

Met het begrip toegevoegde waarde wordt tevens de koppeling tussen korte en lange termijn tot
stand gebracht. Op lange termijn moet immers ook gelden dat de waarde van de output/omzet groter
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is dan de waarde van de totale opofferingen (inclusief de vermogenskosten). Ook de aandeelhouders
zullen een soortgelijke redenering volgen; zij waarderen hoger naarmate een onderneming er beter
in slaagt om blijvend meer waarde te genereren dan op te offeren. 
Met deze transactie/coördinatie kosten-theorie is tevens aangegeven dat organisaties voortdurend in
beweging moeten zijn. Naarmate de markten doorzichtiger worden, de kennis over produkt en
processen ook buiten de onderneming toeneemt, dalen de externe transactiekosten. Het is duidelijk
dat de interne coördinatiekosten daarop moeten reageren. De onderneming kan slechts op twee
manieren het hoofd bieden aan deze ontwikkeling: 
- door kostenreducties na te streven en/of 
- door te innoveren. 
Dit heeft weer tot gevolg dat de onderneming zich steeds moet vernieuwen. Niet alleen de produkten,
maar ook processen en structuren moeten aangepast worden. Dit aanpassingsproces kent een aantal
niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. 

Binnen veel ondernemingen leeft als hardnekkig misverstand het idee dat strategie betrekking heeft
op de lange termijn en tactiek meer het oog heeft op handelingen die op kortere termijn effect kunnen
sorteren. Zeker voor wat betreft de strategie is dit een onjuiste visie. Strategisch management bete-
kent dat de organisatie zich aanpast aan de zich veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. In
tijden waarin markten uiterst beweeglijk zijn, is flexibiliteit een groot goed. Ondernemingen die zich
te star richten op markten en produkten worden kwetsbaar. Het gaat om het te gelde maken van de
'core competences van de organisatie. Hoe kunnen die zo worden gestructureerd dat het waarde
toevoegend vermogen toeneemt. Deze 'core competences' kunnen als volgt weergegeven worden:

Figuur 4. Core competences

Visie en missie      
                                                        9                              

Strategisch                                        

Instrumenten
                                                        9

Tactisch

Processen
                                                        9

Operationeel

Activiteiten

Gegeven de visie en missie van de organisatie worden de instrumenten bepaald (produkten en dien-
sten - respectievelijk in marketingtermen - de probleemoplossingen) waarmee de onderneming zich
op de markten in leven kan houden. Deze instrumenten komen op de markt door het uitvoeren van
een aantal processen. Teneinde deze processen te kunnen uitvoeren worden binnen de onderneming
verschillende activiteiten verricht.
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Waarde in economische zin kan alleen gecreëerd worden, indien de onderneming er bij voortduring
in slaagt een positieve geldstroom te genereren. Een inkomende geldstroom kan alleen ontstaan,
indien de onderneming haar produkten of diensten af kan zetten; de consument moet steeds weer
opnieuw 'ja' zeggen tegen de organisatie. Vandaar dat marktgericht denken voor iedere onderneming
essentieel is. Als we het bovenstaande als grondslag nemen, dan volgt daaruit dat ook de interne
besturing en alles wat daarmee samenhangt daar op gericht moet zijn.

Kort gezegd: ondernemen begint met naar buiten kijken: hoe gedraagt de markt zich en wat verwach-
ten we voor externe ontwikkelingen in de toekomst? Die externe gerichtheid wordt vervolgens
vertaald in intern beleid: met welke instrumenten denken wij op de marktmogelijkheden in te spelen?
Vervolgens komt de vraag aan de orde met behulp van welke processen dat zo goed mogelijk gedaan
kan worden. Tenslotte vindt de uitvoering van processen plaats met behulp van activiteiten. De
koppeling naar de financiële besturing komt tot stand door de uitgevoerde activiteiten van een (kost-
)prijskaartje te voorzien. De wijze waarop dat gebeurt, hangt in het bijzonder af van de gehanteerde
budgetteringsmethode. Daarmee is in grote lijnen ook gezegd hoe het interne rapporterings- en
besturingssysteem er uit moet zien.

3.3. Het meten op basis van 'critical succes and failure factors'.

'Je krijgt wat je meet' is een waarschuwing die bedenkers van besturings- en rapporteringssystemen
boven hun bureau moeten hangen. Als een onderneming als meeteenheid 'omzet' centraal stelt, alle
aandacht daar op richt, dan krijgt ze in het algemeen ook omzet. Daarmee is nog niet de vraag
beantwoord of het verkregen resultaat goed is voor de onderneming (in casu de aandeelhouders); nog
afgezien van het feit dat omzet nog geen geld is. Iedereen kent het fenomeen van de verkoper die, om
zijn target maar te halen, de marges verwaarloost. Eenzijdigheid is gevaarlijk en doet geen recht aan
de complexe taak van ondernemingen. Het andere uiterste: meer dan honderd meeteenheden is ook
niet erg realistisch. 

De kunst bestaat uit het vinden van een aantal stuurvariabelen die: 
- rechtdoen aan de complexiteit van het ondernemen, 
- geworteld zijn in de filosofie, de visie, van een organisatie en 
- op alle geledingen operationeel gemaakt kunnen worden. 
Dit lijkt wellicht op het zoeken naar de steen der wijzen. Toch is die taak niet zo hopeloos als hij lijkt.
Hier blijkt het nut van het hebben van een goede strategie die gebaseerd is op de visie van de
ondernemer.

Vier essentiële vragen

Primair dienen we te bedenken dat al het ondernemen geen enkele zin heeft indien de financiële
prestaties te wensen over laten. De eerste vraag is dan ook: creëren we voldoende aandeelhouders-
waarde?
We hebben gezien dat geen inkomende geldstromen kunnen ontstaan als de klant niet voortdurend
'ja' zegt tegen de onderneming. De tweede vraag is daarom: hoe staat het met onze marktgerichtheid?
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Een andere belangrijke geldstroom is de uitgaande. Deze wordt veroorzaakt door de processen
binnen de organisatie. De derde vraag luidt dan ook: kunnen we de processen zo organiseren dat ze
in staat zijn waarde te creëren?
Succes op de markt en efficiënt lopende processen zijn nog geen voldoende voorwaarde om ook
onder verschillende omstandigheden succesvol te blijven. De laatste vraag is: op welke punten moeten
wij blijvend, nauwlettend, toezien? Kortom de 'critical success' en 'critical failure factors' met
betrekking tot de waardecreatie. Deze factoren hebben bovendien een invloed op korte en lange
termijn. We hebben dus de volgende vier essentiële vragen:

I. Kunnen we nu, en in de toekomst, voldoende aandeelhouderswaarde creëren?
II. Hoe staat het met onze marktgerichtheid op korte- en lange- termijn?
III. Wat zijn onze kritieke succes- en faalfactoren op korte en lange termijn?
IV. Hoe staat het met de efficiency van onze processen op korte en lange termijn?

Uit deze vier ken-items, die inzicht geven in een specifiek bedrijf, zullen operationele kerncijfers
(normen) afgeleid moeten worden. Operationalisering van het aandeelhouderwaardeconcept kan
immers alleen plaatsvinden indien we weten hoe bepaalde resultaten bereikt worden. We dienen ons
zo goed mogelijk naar het operationele proces te richten. De hierboven genoemde punten I t/m IV
zullen we dan ook in de volgende paragrafen de revue laten passeren. 

3.4. Creatie van voldoende aandeelhouderwaarde als uitgangspunt. 

Ondernemingen kunnen alleen bestaan als managers met risico willen omgaan. Ook de kapitaalmarkt
waardeert dit. De huidige potentie van een organisatie wordt weergegeven door de huidige prijs van
een aandeel. Wil men voor de belegger meer waarde toevoegen dan zal dit moeten geschieden door
het laten ontstaan van onverwachte positieve veranderingen. Immers verwachte positieve
veranderingen zijn al verdisconteerd in de aandelenkoers. Indien de nieuwe perceptie van de belegger
overeenkomt met de perceptie van de manager, dan zal die verandering leiden tot een hogere prijs
van de aandelen. Op dit terrein kunnen onderneming en belegger fors van mening verschillen. 

Een goede visie en een mooie strategie behoeven niet juist te zijn, het geloof van het management
wordt niet altijd gedeeld door de analist. Maatregelen die voordelig zijn op het eerste gezicht,
bijvoorbeeld efficiënter produceren, kunnen tegelijkertijd leiden tot overcapaciteit. Procesbeheersing
kan leiden tot ontslagen. Er bestaat geen eenduidige relatie tussen procesbeheersing en financieel
resultaat. Daarom is het nodig dat een onderneming blijvend, op consistente wijze, op waarde geschat
wordt. Op die manier kunnen verschillende gebeurtenissen in hun onderlinge samenhang beoordeeld
worden. 

Realistische berichtgeving is belangrijk. Toen Disney enige jaren geleden aankondigde om ook
in Europa actief te worden, leidde dat tot een stijging van de koers van de aandelen. Het feit dat
de onderneming $2 miljard, verspreid over vier jaar, moest investeren en niet voor het jaar 2000
op een positief resultaat van het Europese avontuur rekende, was voor de beleggers kennelijk
positief nieuws. 
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Ondernemers en beleggers moeten leren inzien dat er in feite geen conflict tussen lange en korte
termijn bestaat. Voor beide partijen geldt dat waarde tot stand komt door toekomstige geldstromen
en een disconteringsfactor die rekening houdt met het relatieve risico van de desbetreffende
geldstromen. Natuurlijk bestaat bij veel managers het idee dat beleggers hun onderneming
onderwaarderen. Over het algemeen is dit verschil in perceptie terug te voeren tot informatie-
asymmetrie (managers hebben per definitie de beschikking over in-side-information) en een andere
tijdshorizon. De onderneming wordt gezien als een 'eeuwigdurend' proces, beleggers hanteren meestal
een wat kortere tijdshorizon. Voor beproefde organisaties meestal niet langer dan 10-20 jaar.

Het beste bewijs voor beleggers dat managers in staat zijn superieure resultaten te boeken, is het
tonen van resultaat. De waardeontwikkeling op korte termijn moet vertrouwen geven voor die op
lange termijn. Daarvoor is het nodig dat strategisch beleid en waarde in samenhang bezien worden.
Op dit moment is het nog te vaak zo, dat strategie zich alleen richt op markten, klanten en
concurrenten, en te weinig let op de consequenties voor de waardeontwikkeling van de onderneming.

Omdat alle ondernemingen met elkaar in concurrentie zijn op de geld- en kapitaalmarkt, is de vraag
naar de financiële prestaties een uiterst belangrijke. De kritiek op de meer traditionele financiële
maatstaven is vaak terecht. Creativiteit kan veel verhullen. De vraag is of een (afdelings)manager veel
heeft aan puur financiële maatstaven. Ook het aandeelhouderwaardeconcept schiet hier tekort. Het
is mooi om in toekomstige geldstromen te denken, voldoende is het echter niet. De geldstroombena-
dering blijft te oppervlakkig en houdt zich onvoldoende bezig met de onderliggende factoren. Welke
processen en activiteiten veroorzaken geldstromen, met welke risico's gaat dit gepaard en met behulp
van welke eigenschappen kunnen we die geldstromen ook voor de toekomst veilig stellen. De
manager die zijn activiteiten beheerst, beheerst daarmee tevens de financiële prestaties. 

Voorzichtigheid is echter geboden. Kwaliteit alleen is niet voldoende, ook vernieuwende en commer-
cieel agressieve ondernemingen komen in moeilijkheden. We moeten zoeken naar de verbindende
schakel. De potentie van een organisatie moet ook waar gemaakt worden. Veel beloven is nog geen
succes. Interdependenties en het kunnen omgaan met onverwachte gebeurtenissen vormen een pro-
bleem. 

3.5. Marktgerichtheid als basishouding.

Veel ondernemingen belijden dat ze marktgericht zijn. Vaak betreft het hier uitsluitend lippendienst.
Van essentiële betekenis is het gericht willen weten hoe de markt over de onderneming denkt. Dat
is iets anders dan het in een 'mission statement' opnemen van een kreet met betrekking tot de klant.
'Wat verwacht de klant van ons en voldoen we aan dat beeld'? Ook de toekomstige marktgerichtheid
is belangrijk. De centrale vraag luidt: is onze marktgerichtheid zodanig dat we nu en in de toekomst
voldoende inkomende geldstromen kunnen genereren? 
Bij het beoordelen van de geldstroom potenties kunnen we gebruik maken van een aangepaste Boston
Consulting Matrix:
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Figuur 5. Voor geldstromen aangepaste Boston Consulting Matrix
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*) Dit komt overeen met het begrip toegevoegde waarde uit § 3.2.

De belangrijkste determinanten voor de positie(s) in deze matrix zijn: tijd; kwaliteit; prestaties op het
gebied van dienstverlening en kosten. Specifieke vragen zouden kunnen zijn: 

- worden de bestaande produkten op tijd geleverd? Daarbij zal het begrip 'op tijd' van uit het
standpunt van de klant moeten worden beschouwd;

- komt de onderneming op tijd op de markt met een nieuw c.q. vernieuwd produkt?
- is de kwaliteit van het produkt in technische zin zodanig dat het produkt doet wat men ervan mag

verwachten?
- is de totaal beleefde dienstverlening adequaat?  

Aan dit soort vragen kunnen doelstellingen worden gekoppeld die op hun beurt weer toekomstig
beleid initiëren. Op deze wijze wordt de lange-termijn visie gekoppeld aan kortere termijn
doelstellingen. 

Met betrekking tot de marktgerichtheid is ook goed te werken met externe informatie. Een NIPO-
onderzoek bepaalde de kwaliteitsaspecten van PTT Telecom. Deze extern verkregen kwaliteits-
items vormen vervolgens weer interne sturingsgegevens. Door gebruik te maken van externe
gegevens kunnen we er ook achter komen of onze perceptie van tijd, kwaliteit en service
overeenstemt met die van onze klanten. In dit domein wordt ook vaak gebruik gemaakt van
'benchmarking' procedures. De beste prestaties van concurrenten vormen dan het richtsnoer
voor het eigen handelen. 

Het is van groot belang om bij het operationaliseren van deze marktgerichte items het oog gericht te
houden op de kostenimplicaties. Kwaliteit en dienstverlening kosten ook geld. De markt heeft meestal
een totale kwaliteitsbeleving; een hogere prijs per eenheid kan gecompenseerd worden door een



      Veel managers hebben de laatste tijd een groot geloof in kwaliteit, de verschillende kwaliteitsprogramma's (TQM)1

zijn zeer populair. Toch is ook hier voorzichtigheid op zijn plaats. De beroemde Amerikaanse kwaliteitsprijs, de
Malcom Baldrige National Quality Award, werd in 1990 gewonnen door 'The Wallace Company' in Houston (Texas).
Wallace had een kwaliteitsprogramma geïntroduceerd waardoor significante verbeteringen tot stand kwamen op het
gebied van op tijd leveren. Het marktaandeel van Wallace steeg als gevolg daarvan behoorlijk. Later bleek echter dat de
klanten van Wallace niet bereid waren om de bijbehorende prijsstijgingen te accepteren. De onderneming was
gedwongen om goed opgeleid personeel te ontslaan en opereert nu onder de bescherming van 'Chapter 11'.
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grotere betrouwbaarheid.    In deze sector zullen vaak nieuwe indicatoren ontwikkeld moeten1

worden. Voorbeelden vinden we in de automatisering; gemiddelde responstijd bij storingen; verhou-
ding aantal uren in gebruik t.o.v. uitval, etc.

3.6. Kritieke succes- en faalfactoren als meetpunten voor 'core competences'.

Het is natuurlijk heel aardig als een onderneming op dit moment succes heeft en ook nog kan
verklaren waarom ze dat succes boekt. Prestaties in het verleden en heden vormen echter geen
garantie voor prestaties in de toekomst. De dynamiek dwingt tot voortdurende aanpassingen. Die
aanpassingen verlopen in de meeste gevallen vrij schoksgewijs. Het is daarom geen wonder dat juist
dit facet van het ondernemen in de praktijk problemen oproept. Van de excellente ondernemingen uit
het verleden behoren er thans nog maar weinigen tot de eredivisie van het ondernemen.

Naar onze mening dienen de kritieke succes- en faalfactoren vooral gezocht te worden binnen de 'core
competences' van de onderneming. Zoals reeds eerder is opgemerkt gaat het er om dat ook voor de
toekomst geldt dat de inkomende geldstroom de uitgaande overtreft. Efficiënt produceren en
voortdurende kostenreducties zijn daarvoor niet voldoende. Elke onderneming streeft dat immers na.

De kern van het blijvende succes zit in de wijze waarop het management de 'core competences' van
de organisatie inzet bij onverwachte veranderingen. Ook dit is eigenlijk niets nieuws, met de 'survival
of the fittest' (overleven door je aan te passen) zijn we reeds lang vertrouwd. Waarom gaat het dan
toch zo vaak mis in de praktijk?

Een belangrijke oorzaak ligt naar ons idee in de wijze waarop veel managers naar hun onderneming
kijken. In veel gevallen is men toch nog steeds produkt c.q. marktgericht; staan 'PMC' (produkt-markt
combinaties) in de strategievorming centraal. Sommige organisaties tolereren een ware tirannie van
hun 'SBU's'(strategic business units). De neiging is dan groot om vooral te praten in termen van
fysieke produkten en niet in de eigenschappen die nodig zijn om 'problemen' van klanten op te kunnen
lossen. De vraag zou moeten luiden: zijn wij competent genoeg om op een creatieve wijze
technologische veranderingen te koppelen aan 'problemen' (opkomende wensen en verlangens van
klanten) in de markt? Prahalad en Hamel zien 'Competences' dan ook als de bron voor concurrentie-
kracht. (Prahalad and Hamel, HBR, May/June 1990) Het volgende schema kan dit verduidelijken.
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Figuur 6. Competences
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Uit het bovenstaande schema volgt dat de onderneming gevoed wordt door haar 'competences'. Deze
voeden een aantal 'core products', die op hun beurt weer een aantal business units laten ontstaan die
uiteindelijk verschillende eindprodukten opleveren.

Indien wij bijvoorbeeld een high-tech bedrijf bekijken, dan zouden we tot de conclusie kunnen komen
dat de 'core competences' bestaan uit: kennis op het gebied van precisie mechaniek, kennis van
optische technieken en kennis van micro-elektronica. Met deze 'competences' kunnen zulke diverse
produkten als: Autofocus Camera's, Laser Beam Printers en Video Camera's gemaakt worden. Eén
van de kritieke succes- en faalfactoren bestaat uit de wijze waarop binnen de organisatie met deze
'competences' wordt omgegaan. Zijn ze het exclusieve bezit van een SBU of worden ze dwars door
verschillende SBU's heen gebruikt?

Het topmanagement van de onderneming kan waarde toevoegen door het verkrijgen en managen van
'core competences'. Hierbij is uiteraard ook een goed procesmanagement - dat in de volgende
paragraaf wordt besproken - belangrijk. 
'Core competences' behoren niet exclusief tot een bepaalde 'business unit' en ook medewerkers
behoren niet voor tijd en eeuwigheid tot een bepaalde 'business unit'. Voor het verspreiden van 'core
competences' is het essentieel dat mensen zich frequent door de organisatie bewegen. Van de afdeling
Human Resources mag verwacht worden dat men mensen die beschikken over 'core competences'
stimuleert, volgt en tracht bij de onderneming te houden. Uiteraard is dit niet alleen een taak van die
(staf-)afdeling, maar juist ook van het topmanagement. 

3.7. Efficiency van processen als succesvoorwaarde.

Een onderneming kan alleen aan marktverwachtingen voldoen indien de interne processen daarop zijn
afgesteld. Als de (strategische) instrumenten gegeven zijn, kan de aandacht verschuiven naar de
processen. Hoe ligt de relatie tussen de processen en het geld genererend vermogen op de markt? Het
is van groot belang om deze procesanalyse niet functioneel of afdelingsgewijs op te pakken. De
feitelijke doorlooptijd dient zo dicht mogelijk bij de ideale procestijd te liggen.
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Proces van een installatiebedrijf

Verkoop Verkoop Installeren Service Facturering Incasso
ondersteu-

ning

In de bovenstaande tabel is een voorbeeld van een proces weergegeven. Veel ondernemingen kunnen
op analoge wijze hun processen weergeven. Ongeacht de vraag of de organisatie ook daadwerkelijk
op deze wijze vorm krijgt, is het in ieder geval interessant om de procesanalyse langs deze weg uit
te voeren. In een ideaaltypische situatie wordt dit proces geleid door een procesmanager die
verantwoordelijk is voor de uitkomst van het gehele proces. Deze verantwoordelijkheid komt voor
een deel terecht bij de verschillende schakels waaruit het proces is opgebouwd. Ook deze 
schakels zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de uitkomst van het gehele proces. Daarmee kan
worden vermeden dat bijvoorbeeld de verkopers, aangezet door een bonussysteem, omzet gaan
genereren door marge weg te geven, of te verkopen zonder zich te bekommeren over de
kredietwaardigheid van de klant. 

De bedoeling is om een op de markt gericht proces te ontwerpen waarin geen ruimte meer is voor
interne belangenstrijd. Als er al strijd geleverd moet worden, dan daar waar het er werkelijk toe doet;
op de markt. In een dergelijke processtructuur is ook op vrij eenvoudige wijze met 'kwaliteit' te
werken. 

Binnen het kader van 'TQM' (total quality management)-achtige oplossingen is kwaliteit eenvoudig
te definiëren als het volstrekt ongestoord, zonder enige vertraging of herstel, doorlopen van het
proces. Door deze gang van zaken leert men steeds meer over de eigen processen en dit 'voortdurend
voortschrijdend inzicht' kan vertaald worden in continue verbeteringen die op hun beurt de interne
coördinatiekosten van de organisatie laten dalen.

In de praktijk is hier een groot aantal voordelen te behalen. Te denken valt aan: Life-Cycle Costing,
het op de markt brengen van innovatieve produkten en diensten, Just-In-Time, Computer Integrated
Manufacturing, etc. Binnen al deze vernieuwingen speelt de factor tijd een belangrijke rol en door het
denken in contante waarde kunnen we duidelijk maken dat efficiënte processen waarde creëren.

Het is goed te beseffen dat veel van deze factoren beïnvloed worden door mensen op de werkvloer.
Het is dan ook van groot belang dat er een besturingssysteem ingevoerd wordt waar men ook werke-
lijk mee om kan gaan. In veel ondernemingen is het echter geen uitzondering dat (afdelings)managers
bij het zien van de maandrapportage verbaasd uitroepen: 'zijn wij dat?' Het behoeft geen betoog dat
deze gang van zaken ongewenst is. Operationaliseren van het aandeelhouderswaardeconcept betekent
hier dus vooral praktisch bezig zijn; we zullen ons moeten richten op activiteiten. We komen op
activiteitenniveau, door over te gaan tot procesdecompositie. Het gehele besturingssysteem dient, op
dit niveau, gericht te zijn op de relatie: activiteiten en geld genererend vermogen. Concreet gezegd:
welke geldstroomeffecten worden door bepaalde activiteiten, en daarin optredende veranderingen,
geïnduceerd.
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De manager die zijn activiteiten beheerst, beheerst tegelijkertijd de geldstromen. De financiële rappor-
tage is natuurlijk niets anders dan het in monetaire termen weergeven van activiteiten. Het stimuleren
van de werkvloer om die activiteiten te ondernemen die passen in de visie van het topmanagement,
kan alleen als het informatiesysteem daarop is ingesteld. Dit betekent vooral aandacht voor de
zogenaamde niet-financiële 'performance indicators'. 

Ook het tijdstip waarop de informatie ter beschikking moet komen is belangrijk. De obligate
maandrapportage zal in veel gevallen plaats dienen te maken voor een meer gedifferentieerde aanpak.
Sommige indicatoren zullen wellicht dagelijks gerapporteerd worden, andere wekelijks, maandelijks
of per kwartaal of jaar. 

Een optimale besturing van de organisatie kan worden verkregen, indien we inzien dat het bij
budgetteren meer gaat om het gedrag dan het bedrag. In dit verband is het tevens van belang op te
merken dat men zich in de praktijk nogal eens laat leiden door het wat mystieke geloof in een
bepaalde datum, bijvoorbeeld 31 december. Bij het nemen van beslissingen zou het moeten gaan om
economische relevantie en niet alleen om comptabele richtlijnen.

3.8. Operationalisatie van aandeelhouderswaardecreatie door het tonen van geldstroom-
effecten.

Welke stappen zou men nu concreet kunnen zetten? Allereerst het laten zien van de activiteiten en
de geldstroom-effecten van activiteiten. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan die
activiteiten welke geen waarde toevoegen. Alles wat met activiteiten zoals intern vervoeren, wachten,
inspecteren, plannen en bestellen te maken heeft, behoort onze onverdeelde aandacht te krijgen. Maar
ook de wat meer lastiger, vaak 'verborgen', processen die verband houden met zaken zoals
ontwerpen, R&D activiteiten, Human Resource Management, opleiden en voorlichten, zouden - met
betrekking tot hun geldstroom-effecten -  expliciet zichtbaar gemaakt moeten worden. 

Als voorbeeld kunnen we noemen het wervings- en selectieproces. In veel gevallen worden de
daarmee gepaard gaande kosten op een te hoog aggregatieniveau in de boekhouding verwerkt.
Onzorgvuldigheden en vergissingen in die sector zijn ware geldverslinders (vernietigen dus waarde)
maar kunnen door de gangbare rapportagesystemen vrij gemakkelijk een 'verborgen' bestaan leiden.
Voor een goed overzicht is het nuttig om, analoog aan onze aangepaste 'Boston Consulting Matrix',
ook voor dit soort activiteiten een geldstroommatrix te ontwerpen. Het gaat hier om 'uitgaande'
geldstromen waarvoor in veel gevallen (R&D, HRM, etc.) investeringsbenaderingen (negatieve
geldstromen) zijn toe te passen. In ieder geval kunnen op deze wijze de verwachte voordelen en de
daaraan gekoppelde geldstromen 'in' gerelateerd worden aan de geldstromen 'uit'.
Het geldstroom concept geeft met betrekking tot besturingsvraagstukken vaak een beter inzicht dan
de traditionele, conventionele, boekhoudkundige benaderingen. Boekhoudingen zijn nominalistisch
en beschrijven gebeurtenissen en activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden. Dat is
uiteraard bijzonder nuttig en soms zelfs noodzakelijk. Men dient nu eenmaal verantwoording af te
leggen. Voor te nemen managementbeslissingen is het over het algemeen echter volstrekt onvoldoen-
de. In dit verband is het aardig om nog eens ons oor te luisteren te leggen bij de man die wel 'de vader
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van het boekhouden' wordt genoemd. In zijn beroemd geworden 'Summa' uit 1494, geeft de
Fransiscaner monnik Luca Pacioli al impliciet te kennen dat het belang van boekhouden niet zo zeer
berust op het feit dat als een soort sluitstuk de balans kan worden opgemaakt. Hij besteedde vrij
weinig aandacht aan de bepaling van het (periode)resultaat en balans. In zijn ogen was het grote
belang, het op cijfermatige wijze weergeven van (economische) gebeurtenissen; het volgen van het
handelsproces in geld.

3.9. Conclusie met betrekking tot 'aandeelhouderswaarde' als leidraad voor operationele
activiteiten.

Het operationaliseren van het aandeelhouderswaardeconcept probeert de strategie te koppelen aan
het dagelijks beleid. Daarmee stappen we af van de meer traditionele wijzen van besturing.
Controleren wordt ingeruild voor beïnvloeden van gedrag. We willen de gehele organisatie vertrouwd
maken met de visie en strategie van de onderneming. Als iedereen, op alle niveaus, daarvan
doordrongen is, dan zal men vanzelf meer gericht zijn op activiteiten die in de lijn van die visie liggen.

Het topmanagement heeft ideeën over de uitkomst van de totale strategie, maar laat een groot deel
van de feitelijke uitvoering daarvan in handen van lagere managementniveaus. Min of meer
gedwongen. Ten eerste is het moeilijk om van elk niveau in de organisatie precies te weten hoe er
wordt gewerkt en ten tweede is die kennis in de huidige wereld ook redelijk snel verouderd. De
moderne medewerker krijgt de kans om op die manier een belangrijker rol te vervullen, geholpen door
een richtinggevende visie en technische hulpmiddelen op het gebied van informatie- voorziening.
  
Is dit nu revolutionair zoals sommigen beweren?  Wij zijn van mening dat dit niet het geval is. Het
denken in 'waarde' is bepaald niet nieuw, het vak Waarde en Winst is daarvoor een levend bewijs.
Ook weten de meeste ondernemers van nature dat het kunnen beschikken over geld belangrijk is.
Peter Drucker schreef in 1954 al: "..conventional earnings per share is a meaningless figure, as is
conventional return on invested capital which in practice is rubber of almost infinite elasticity". 

Waarom dan al die ophef over het concept van creatie van (aandeelhouders)waarde? Volgens ons ligt
de winst in het denken over waarde vooral in de wijze waarop men binnen de onderneming structu-
reert en organiseert. Het denken in waarde moedigt het laten ontstaan van nieuwe structuren aan,
geeft vaak een nieuw elan aan de organisatie, laat mensen die op routine drijven ineens weer beseffen
dat alle organisaties - ook grote en reeds lang bestaande - in wezen fragiele constructies zijn, die
alleen maar kunnen blijven voortbestaan als er economische prestaties geleverd en zichtbaar gemaakt
worden. Veel ondernemers hebben dit ook al sinds jaren, zonder zich wellicht bewust te zijn van het
aandeelhouderwaardeconcept, laten zien. Gewoon door oordeelkundig, zakelijk verantwoord beleid.
Die ondernemers zullen veel van het bovenstaande herkennen en al toepassen. Dat de theorie hun
visie en gedrag onderschrijft is leuk maar zeker geen wereldschokkende gebeurtenis.
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4. Prestatiebeoordeling van de onderneming en/of zelfstandige bedrijfsonderdelen uitgaande
van aandeelhouderswaardecreatie.

In deze publicatie over de toepassingsmogelijkheid (of onmogelijkheid) van het concept van
aandeelhouderswaardecreatie voor de interne besturing van een onderneming, houden we een min
of meer chronologische volgorde aan. Eerst plannen en budgetteren (§ 2.), dan operationeel handelen
(§ 3.) en in deze paragraaf derhalve evalueren van de prestaties (§ 4.) een
(chrono-)logisch sluitstuk vormt dan de beloning voor de prestaties (§ 5.). 

4.1. Waardecreatie als ideale maatstaf.

Bezien vanuit het concept van aandeelhouderswaardecreatie is de prestatie die gemeten moet worden,
de waardecreatie. Laten we, om de gedachten te bepalen, eerst even het principe schetsen van wat
we willen meten. Uitgaande van een bepaald moment, tijdstip 0, ondernemen allerlei personen in een
onderneming allerlei handelingen. Doordat we - zoals in § 1. is gesteld - ervan uitgaan dat alle
leverende participanten een adequate beloning verkrijgen (of in het vooruitzicht is gesteld) zal het
effect van de beslissingen afgemeten dienen te worden aan de mate waarin extra waarde is gecreëerd
(ten opzichte van de waarde van de onderneming op tijdstip 0). 

Op grond van het concept van aandeelhouderswaardecreatie is 'presteren' door 'internen'  dus op te
vatten als het creëren van extra waarde. Uiteindelijk zal elke handeling/activiteit (vanaf het nemen van
een grote strategische beslissing tot aan het gebruiken van een paperclip) gericht moeten zijn op - en
dus moeten bijdragen aan - het creëren van (toegevoegde) waarde. Aan het einde van een periode
(bijvoorbeeld een jaar), dus op tijdstip 1, zal gemeten moeten worden hoeveel extra waarde er
gecreëerd is ten opzichte van tijdstip 0. Dat is de essentie van de prestatiemeting in het kader van
aandeelhouderswaardecreatie. 

Nu zal het duidelijk zijn, dat we deze prestatiemaatstaf slechts op een hoog niveau in de organisatie
kunnen toepassen. Hij is alleen zinvol toe te passen voor een onderneming als geheel of voor
bedrijfsonderdelen die een gehele cyclus van inkoop-produktie-verkoop omvatten en dus als het ware
kleinere ondernemingen zijn binnen een grote onderneming. Voor andere bedrijfsonderdelen -
bijvoorbeeld aparte inkoop-, produktie-, marketingafdelingen en ook voor stafafdelingen en diensten -
geldt dat hun activiteiten in principe ook moeten bijdragen aan het creëren van (toegevoegde) waarde.
Het bepalen van de mate waarin zij waarde gecreëerd hebben is op zo'n lager niveau echter in het
algemeen niet zinvol mogelijk. 

In een naar functies (inkoop, produktie, verkoop) opgesplitste organisatie kan alleen een bepaling van
de waardecreatie van de verschillende schakels in een voortbrengingsketen plaatsvinden, als er extern
gegeven (objectieve en niet door de omvang van de interne activiteiten beïnvloedbare) transferprijzen
bekend zijn.

Keren we nu terug naar het niveau van de onderneming of de min of meer zelfstandige dochteronder-
neming, dan kunnen we ons afvragen waaruit de waarde bestaat op de tijdstippen 0 en 1. In
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economische zin ontleent een onderneming haar waarde aan het vermogen om in de toekomst netto-
geldstromen op te wekken. De waarde op de tijdstippen 0 en 1 dient dus te worden afgeleid uit de
toekomstige geldstromen. 

De meest ideale prestatiemaatstaf, bezien vanuit het aandeelhouderswaardeconcept is dus een
vergelijking van de waarde op tijdstip 1 met die van tijdstip 0 (afgezien van uitkeringen aan - of
verkrijgingen van - aandeelhouders).

De hoeveelheid waarde die de 'internen'  in de afgelopen periode hebben weten te creëren is dus de
perfecte prestatiemaatstaf. Wat moet er gebeuren om deze prestatiemaatstaf operationeel toe te
passen?

Idealiter zullen voor operationele toepassing toekomstige geldstromen gerapporteerd moeten worden.
De 'cash-in-flows' en de 'cash-out-flows'  van een periode zullen daartoe gesaldeerd kunnen worden
tot een netto geldstroom per periode. Zo'n geldstroom rapportage is op zich goed mogelijk. Echter
doordat de netto geldstromen op verschillende tijdstippen vrij zullen vallen, wordt een waardebepa-
ling op een bepaald tijdstip (tijdstip 1 en/of 0) bemoeilijkt. Dat probleem kan worden opgelost door
de netto geldstromen contant te maken met behulp van een disconteringsvoet. Het probleem is dan
verplaatst naar het vaststellen van de juiste disconteringsvoet. 

Omdat we hier spreken in het kader van het creëren van aandeelhouderswaarde, kan het probleem
van de disconteringsvoet gemakkelijk worden opgelost. Bij elke beslissing over het aanwenden van
waarden, respectievelijk (geld-)middelen ten behoeve van de onderneming behoort een 'interne'
(manager/uitvoerder) in het kader van het aandeelhouderswaardeconcept zich - in principe - steeds
de volgende vraag te stellen :

'Heeft de overwogen aanwending van geldmiddelen een hoger (of tenminste gelijk) verwacht
rendement dan het rendement dat de aandeelhouders zouden kunnen krijgen als zij deze middelen
zouden beleggen in een - qua risico - vergelijkbare onderneming?'

Met andere woorden : Wat is de vermogenskostenvoet voor alternatieve beleggingen met eenzelfde
rendements- en risicoprofiel?

Het voert ons te ver van ons onderwerp om hier dieper in te gaan op de wijze waarop deze
'alternatieve vermogenskostenvoet' kan worden berekend. Voor onze prestatiebeoordeling is het
(slechts) van belang te constateren dat het verschil tussen contante waarde van de toekomstige
geldstromen op de tijdstippen 1 en 0 de ideale prestatiemaatstaf oplevert en dat deze waardecreatie
kan worden berekend. 

4.2. Praktische voors en tegens.

De interne prestatierapportage waar wij het hierover hebben, betreft dus de rapportage van
bijvoorbeeld de raad van bestuur aan de raad van commissarissen en/of die van de directie van een
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vrij zelfstandige dochteronderneming/divisie aan de raad van bestuur. Welke argumenten zijn er nu
om bij deze interne rapportage geldstroom projecties en een vergelijking van de contante waarde van
de geldstromen aan het begin en het einde van een periode te vragen? Argumenten die hiervoor
pleiten zijn:

1. het is duidelijk in het belang van de aandeelhouder en dus in overeenstemming met het concept
van het creëren van aandeelhouderswaarde;

2. het management dat de informatie verstrekt, verkeert in een betere positie dan de informatie-
ontvanger(s) om de ontwikkelingen (vraag, prijzen op de in- en verkoopmarkt, etc.) en de interne
mogelijkheden en beperkingen te beoordelen. Dat management zal deze vooruitzichten zo
concreet mogelijk moeten maken door middel van geldstroom-projecties;

3. het management kan het beste taxeren wat de gevolgen zijn van haar eigen beslissingen;
4. een goed management zal 'so wie so' geldstroom-projecties opstellen, al was het alleen al voor

de liquiditeitsprognose. Als dat het geval is kan een geldstroom-projectie en een berekening van
de contante waarde van de toekomstige geldstroom zonder veel extra moeite ( = kosten) worden
verstrekt. 

Welke argumenten pleiten tegen het intern laten rapporteren van geldstroom-projecties en het verloop
van de contante waarde per begin en einde van een periode:
1. manipulatie: het management heeft er soms persoonlijk belang bij om een gunstig oordeel - of

soms zelfs een ongunstig oordeel - te laten vellen over het bedrijfs
(-onderdeel) waaraan zij leiding geeft. Als de geldstroom-voorspellingen niet uitkomen, kan
moeilijk worden uitgemaakt in hoeverre dat komt door :
a. slechte voorspellingscapaciteit van het management;
b. opzettelijke manipulatie van de gegevens door het management;
c. tegenvallers (extern en intern) die echt niet voorzien konden worden.

2. onzekerheid over de toekomst waardoor, afgezien van manipulatie, de betrouwbaarheid van de
verstrekte gegevens gering kan zijn.

Een extra argument dat alleen geldt tegen het extern verstrekken van deze informatie (bijvoorbeeld
door middel van het jaarverslag) is, dat het de concurrentie in de kaart kan spelen. Die kan er wellicht
de plannen uit afleiden en daarop inspelen. Dit maakt de geldstroom- projecties (nog) minder zeker.
Dit argument geldt voor de interne rapportage uiteraard niet.

Impliceren de argumenten tegen het verstrekken van geldstroom-projecties en contante waardebere-
keningen dat er:
a. van dergelijke interne rapportages afgezien zou moeten worden;
b. er alleen meer betrouwbare (traditionele) historische gegevens gerapporteerd moeten worden?
Op beide vragen luidt het antwoord : NEE.

Een rapportage over de (contante waarde van de) toekomstige geldstromen is niet zo zeer een
'antwoordgever' (op de vraag 'wat heeft de manager respectievelijk zijn bedrijf gepresteerd') maar
veeleer een 'vraagsteller' (wat is er gedaan om in de toekomst extra waarde te creëren?).
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Het is vooral ook interessant om de ontwikkeling in de loop der jaren te traceren. Het blijven echter
'vogels in de lucht'; het zijn toekomstige, verwachte waarden. Het zal echter zinvol zijn om naast
'vogels in de lucht' ook te weten of er één of enkele 'vogels in de hand' zijn. Met andere woorden
rapportage over de feitelijk gerealiseerde (netto) geldstroom in de afgelopen periode(n) en - zoals we
in § 4.5. zullen betogen - over de gemaakte winst, zijn voor de interne prestatiebeoordeling van
(dochter-)ondernemingen ook nuttig.

4.3. Historische cash flow als aanvulling en 'bench mark'.

De twee hiervoor aangevoerde bezwaren/bedenkingen tegen het rapporteren van de veranderingen
in de netto contante waarde tussen twee tijdstippen, kunnen door rapportage van de historische
geldstroom soms zelfs gedeeltelijk ondervangen worden. De feitelijk gerealiseerde geldstroom kan,
als 'bench mark' immers afgezet worden tegen de gerapporteerde 'waardecreatie' (het verschil in netto
contanten waarde per tijdstip 1 en tijdstip 0). 

Als er een grote negatieve discrepantie is, dus als de feitelijke geldstroom veel kleiner is dan de
waardecreatie, zijn er nog al wat 'vogels in de lucht'. Met andere woorden, er zijn dan projecten resp.
plannen en/of vooruitzichten die nu nog niet bijdragen aan de geldstroom maar dat volgens de
verwachtingen van het rapporterende management in de toekomst wel zullen doen. In de - voor het
weergeven van geldstroom-projecties - aangepaste Boston Consulting Matrix uit paragraaf 3.5.
(figuur 5.) zal dit zich voordoen bij de 'question marks'. 

Afgezien van een lage huidige geldstroom, ten opzichte van hoge geldstroom-verwachtingen voor
de komende jaren kan een mogelijke verklaring voor zo'n negatieve discrepantie ook zijn, dat het
management in de afgelopen periode veel heeft geïnvesteerd. 

Voor het verkrijgen van een goed inzicht zal het daarom zinvol zijn om de operationele
geldstroom apart te tonen van de totale geldstroom (inclusief financierings- en investeringsstro-
men). 

Zo verkrijgt men dus weer een interessant aanvattingspunt voor een bespreking van de toekomstver-
wachtingen en de geplande activiteiten. Ook hier dus weer veeleer informatie als 'vraagsteller' dan als
'antwoordgever'. 

De 'question marks' uit figuur 5. kunnen bijvoorbeeld een (waarschijnlijk geringe) positieve
operationele geldstroom hebben. Doordat een deel van de grote positieve netto kasstroom van de
'cash cows' geïnvesteerd wordt in de 'question marks' kan het saldo van de netto geldstroom voor
'question marks' negatief zijn. Die relatief grote omvang van de investeringen in 'question marks' is
nodig om - op z'n minst - de hoge marktgroei bij te houden en - zo mogelijk - een groter
marktaandeel te veroveren. 

Als de huidige operationele geldstroom (veel) groter is dan de waardecreatie, kan dat vragen
oproepen naar (een potentieel gebrek aan) toekomstige investeringsmogelijkheden. Zo'n positief
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verschil tussen de gerealiseerde geldstroom en de waardecreatie (afgemeten aan het verschil in
contante waarde per tijdstip 1 en tijdstip 0) kan erop duiden dat er - bezien in de aangepaste Boston
Consulting Matrix van § 3.5. (figuur 5.) - sprake is van 'cash cows'. 

Als de operationele geldstroom kleiner is dan de tot de geldstroom kan die er op duiden dat er in de
afgelopen periode nieuw vermogen is aangetrokken dat nog niet is geïnvesteerd. Ook deze informatie
kan dus weer allerlei zinvolle vragen oproepen. 

Rapportage van historische geldstroom-gegevens heeft dus als voordeel, dat het een feitelijke basis
verschaft voor het bespreken van het realiteitsgehalte van de geldstroom-voorspellingen. Het sluit aan
bij het denken in termen van het creëren van aandeelhouderswaarde door het genereren van positieve
netto geldstromen in de toekomst. Het mist de toekomstgerichtheid maar heeft als 'deugd' de
objectiviteit. Het is dus een goede aanvulling op - en 'bench mark' voor - de waardecreatie-
rapportage.

Historische geldstroom-rapportage kan dus een zinvolle - objectieve - basis geven voor het
beoordelen van de betrouwbaarheid van de geldstroom-projecties en de gerapporteerde waardecrea-
tie. Als min of meer objectieve indicator van de extra waarde die in een periode (tijdstip 0 tot tijdstip
1) door het operationele management feitelijk is gecreëerd, schiet de historische geldstroom echter
tekort. 

4.4. Rapportage over operationele transformatieprocessen.

Hoe creëert het operationele management van een onderneming, respectievelijk een vrij zelfstandige
dochteronderneming, in normale gevallen waarde? Om deze vraag te beantwoorden stellen we ons
het transformatieproces voor ogen zoals zich dat in een gewone, industriële onderneming afspeelt.
De zich steeds herhalende cyclus bestaat uit de volgende fasen :

1.a. aanwending van geldmiddelen voor het aanschaffen van vlottende produktiemiddelen
(grondstoffen, hulpstoffen, diensten van derden en arbeid);

1.b. geleidelijk verbruik van duurzame produktiemiddelen (machines, gebouwen en eventueel zelfs
duurzame immateriële activa zoals goodwill, merknaam, uitgaverechten, octrooien en patenten,
geactiveerde ontwikkelingskosten), waarvoor de gelduitgaven die in het verleden of heden
gedaan zijn meer dan één periode produktieve diensten zullen vervullen; 

2. voortbrenging van produkten met behulp van de produktiemiddelen (dit houdt in, transformatie
van grondstoffen in eindprodukten met behulp van duurzame produktiemiddelen, arbeid,
diensten van derden en hulpstoffen);

3. verkoop van de produkten;
4. aanwending van (een groot gedeelte van) het uit verkoop gekregen geld voor de activiteit

onder nummer 1.a. hierboven en reservering van een deel van dit geld voor (vervangings-)
investeringen in duurzame produktiemiddelen (1.b. hierboven). 
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Alhoewel we hierboven over 'fasen' spraken, spelen zij zich veelal simultaan af. Het verschil tussen
de opgeofferde waarde in de eerste fase (1.a. en 1.b.) en de verkregen waarde in de derde fase, is in
feite de door het transformatieproces gecreëerde extra waarde. 

We hebben het hier dus niet over de waardecreatie die in een (dochter-)onderneming plaats kan
vinden door allerlei andere dan operationele transformatie-activiteiten zoals het construeren van een
optimale financiële structuur, het verkrijgen van een briljant, goed te 'marketen' idee uit fundamentele
en/of marketing research, het onverwachts ontdekken van een goudader of een oliebron, het adequaat
opleiden, trainen en motiveren van personeelsleden, etc. 

We spitsen hier de vraag naar een zinvolle prestatiebeoordeling dus toe op het reguliere, operationele
transformatieproces in de (industriële) onderneming. Wat is in zo'n geval een goede representant van
de waardecreatie die door middel van het uitvoeren van het transformatieproces plaatsvindt? 

De beste maatstaf is ook hier uiteraard het verschil in de contante waarde op tijdstip 1 en tijdstip 0.
De hiervoor in § 4.2. aangevoerde bezwaren van mogelijke manipulatie en van onzekerheid blijven
hier echter keihard gelden. De in de afgelopen periode gegenereerde cash-flow is nu - voor de
transformatie-prestatiebeoordeling - geen goede 'bench mark'. De netto geldstroom van een periode
wordt immers beïnvloed door gebeurtenissen die over verschillende perioden heen grijpen, zoals :
- investeringen;
- ontvangsten die betrekking hebben op verkopen uit vorige perioden;
- verbruik van produktiefactoren (bijvoorbeeld grondstoffen) ten behoeve van verkopen van de

desbetreffende periode, waarvoor pas in een volgende periode betaald wordt;
- etc.

Kortom door het optreden van vier omstandigheden, te weten:
1. opbrengsten die geen ontvangsten zijn (bijvoorbeeld debiteurenverkopen);
2. ontvangsten die geen opbrengsten zijn (bijvoorbeeld ontvangsten van debiteuren en ontvangen

aflossingen op verstrekte leningen);
3. kosten die geen uitgaven zijn (bijvoorbeeld afschrijvingen op duurzame produktiemiddelen en

reserveringen voor groot-onderhoud);
4. uitgaven die geen kosten zijn (bijvoorbeeld betalingen voor het vergroten van de voorraad

grondstoffen en aflossingen van schulden),
is de netto geldstroom van de afgelopen periode geen goede, objectieve indicator van de extra waarde
('het nieuwe geld') die (dat) in die periode door het operationele transformatie proces is gecreëerd.
Dit geldt zowel voor de totale als voor de operationele geldstroom, zoals uit de voorbeelden bij 1.
t/m 4. blijkt. Met andere woorden, als indicator voor de betrouwbaarheid van de waardecreatie, zoals
die uit het transformatieproces voortvloeit, respectievelijk als basis voor het voorspellen van de
toekomstige geldstromen, is de historische geldstroom niet goed geschikt. 

4.5. Winst als maatstaf voor de creatie van nieuw geld.

Als we zoeken naar een gegeven dat vrij objectief is, doordat het betrekking heeft op het verleden en
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dat toch een goede indicatie geeft van de waarde die in de afgelopen periode door het reguliere
transformatieproces is gecreëerd, dan is winst een betere indicator dan de geldstroom. De winst wordt
niet, zoals de netto geldstromen, beïnvloed door de hiervoor aangeduide gebeurtenissen die over
verschillende perioden heen grijpen. Als men dus meent dat het zinvol is om op grond van het
verleden enig inzicht te verkrijgen in de toekomst respectievelijk toekomstkansen, dan is winst meer
representatief (dan de geldstroom) als korte termijn indicator van het vermogen om (op lange termijn
in de toekomst) nieuw geld/nieuwe waarde te creëren door middel van het transformatieproces.  Dit
is - wat wij willen noemen - de geldstroom-voorspellingswaarde van winst.

Men kan winst dus beschouwen als een - voor allerlei verstoringen gecorrigeerde -  geldstroom. Deze
is dan, ondanks het feit dat zij op een korte periode betrekking heeft (meestal 1 jaar of een ½ jaar),
representatief voor de mate waarin de onderneming in die periode, door middel van de inkoop-
produktie-verkoopcyclus, in staat is geweest om nieuwe waarde te creëren. Zo bezien is de winst van
een periode dus een betere indicator voor de toekomstige geldstroom per periode dan de geldstroom
van die periode. Bij een zich stabiel herhalend transformatieproces is de behaalde jaarwinst een goede
korte termijn representatie van de omvang van de geldstroom die de onderneming op lange termijn,
per jaar, kan behalen. 

Als het transformatieproces (de kringloop) niet steeds herhaald wordt en/of niet stabiel is, neemt de
geldstroom-voorspellingswaarde van de winst af. Zij blijft dan echter een goed vertrekpunt. Men kan
door het opstellen van een toekomstverwachting de huidige winst corrigeren voor de invloed daarop
van de verwachte veranderingen.
Deze winst als representatief getal voor de waardecreatie die onder leiding van het operationele
management in het transformatieproces heeft plaatsgevonden, dient los te worden gezien van de winst
zoals wij die kennen op basis van externe verslaggevingsprincipes. Het is een interne, management
accounting-winst waarbij zo verantwoord mogelijk een waarde wordt toegekend aan de produkten
en/of diensten die zijn voortgebracht (de opbrengsten) en aan opofferingen van waarden die in het
voortbrengingsproces hebben plaatsgevonden (de kosten).

Voor de interne winstrapportage is een juiste 'matching' van opbrengsten en kosten van primair
belang. De kosten zullen dus niet voor 'de baat' uit mogen gaan, zoals bij de externe verslaggeving
op grond van een goede vervulling van de verantwoordingsfunctie wel gebeurt met verschillende
uitgaven. Als bij de interne rapportage over de prestaties de relevantie van de informatie voor
toekomstige management beslissingen centraal wordt gesteld, zullen de kosten de baat moeten
volgen. Dit houdt in dat er zo goed mogelijk naar gestreefd moet worden om de kosten ten laste te
laten komen van de periode waarin de opbrengsten worden verantwoord, die gegenereerd zijn door
het uitvoeren van produktie- en verkoopactiviteiten. 

Deze opvatting impliceert dat allerlei kosten die bij de externe verslaggeving, op grond van het
'voorzichtigheidsprincipe' (als 'period costs') rechtstreeks naar de resultatenrekening gaan in de
periode waarin ze worden gemaakt, geactiveerd worden (als 'product costs'). Dit betreft bijvoorbeeld
verkoop- en administratiekosten, kosten van (toegepast) onderzoek en ontwikkeling, kosten van het
opbouwen van een merknaam, goodwill, etc. Vele van deze kosten hangen duidelijk samen met het
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voortbrengen van bepaalde produkten, ten laste van de periode waarin de opbrengsten optreden, die
mede met behulp van deze kosten worden gerealiseerd. 

4.6. Conclusie met betrekking tot prestatiebeoordeling. 

Om prestatiebeoordeling van ondernemingen, respectievelijk vrij zelfstandig opererende dochteron-
dernemingen, te laten plaatsvinden in het kader van het concept van aandeelhouderswaardecreatie kan
het zinvol zijn om de interne rapportage te laten bestaan uit: 
- geldstroom-projecties;
- waardecreatie-rapportage in de vorm van het verschil tussen de netto contante waarde van de

geldstromen aan het einde en het begin van een periode.

Ten einde de betrouwbaarheid van deze op de toekomst betrekking hebbende gegevens te kunnen
beoordelen en als aanvattingspunt voor besprekingen over de toekomstverwachtingen en -plannen,
kan het bovendien zinvol zijn om interne rapportages te laten bestaan uit:

- de in de afgelopen periode(n) gerealiseerde operationele en totale geldstromen;
- de operationele winst, zoals die in de afgelopen periode(n) door middel van het transformatiepro-

ces is gegenereerd.
De vraag of de hierboven genoemde vier rapportages in de praktijk ook feitelijk dienen te geschieden,
zal - juist ook met het oog op de creatie van aandeelhouderswaarde - beantwoord moeten worden
op basis van een (uiteindelijk subjectieve) kosten-baten afweging. Zeker de kosten van een extra
rapportage (bovenop de rapportage die - bijvoorbeeld op basis van wettelijke vereisten - 'so wie so'
moet plaatsvinden) zullen afgewogen moeten worden ten opzichte van het extra nut. Door
automatisering dalen in het algemeen de kosten van (extra) rapportages, zodat deze eerder dan
voorheen onder het grensnut ervan komen te liggen.



      Het hier volgende stuk is overgenomen uit het rapport 'De treasury-functie', FINEM-rapport 9, 1992, pag.2

35-36.  
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5. Beoordeling en beloning van het (top-)management uitgaande van het concept van
aandeelhouderswaardecreatie.

5.1. Inleiding.

Een succesvolle implementatie van het aandeelhouderswaardecreatie-concept in een bedrijf is
afhankelijk van vele factoren waarvan een aantal reeds in voorgaande hoofdstukken aan de orde is
geweest. Wellicht de allerbelangrijkste voorwaarde voor succes is het bestaan van een relatie tussen
de wijze waarop strategieën worden beoordeeld en de wijze van beoordeling en beloning van het
(top-)management. 

Alleen indien de belangen van de aandeelhouders en het management parallel lopen zal het gedrag van
het management ook daadwerkelijk gaan leiden tot een maximalisatie van de aandeelhouderswaarde.
Dit betekent dat de managementbeoordeling en -beloning gebaseerd dienen te zijn op dezelfde
principes als het systeem van aandeelhouderswaardecreatie.

In de volgende paragrafen worden recente ontwikkelingen op het terrein van management- beloning
geschetst, vervolgens worden enige tekortkomingen van toegepaste systemen van variabel belonen
aangegeven en wordt het verband met het aandeelhouderswaardeconcept aangegeven. Wij zouden
deze publicatie graag afgesloten hebben met een voorbeeld van een systeem dat is gebaseerd op
bovengenoemd concept en dat in Nederland in de praktijk wordt toegepast. Alhoewel er - naar
verluidt - (vestigingen van) Amerikaanse bedrijven in Nederland zijn die een en ander toepassen,
hebben wij de praktijkervaringen op dit gebied helaas niet kunnen 'aftappen'.    

5.2. Recente ontwikkelingen in managementbeloning.

Paralleliteit tussen persoonlijke - materiële - belangen van het (top-)management en het belang om
aandeelhouderswaarde te creëren, kan (mede) worden bereikt, door de managementbeloning
resultaat-afhankelijk te maken.

Ten einde enig inzicht te verkrijgen in deze materie hebben wij enkele gegevens over de beloning van
(top-)management verzameld. Eén van onze bronnen is een artikel uit Corporate Finance van 1991.2

Daarin worden de bevindingen weergegeven van een onderzoek dat in het derde kwartaal van 1990
is verricht in 30 landen. Per land zijn minimaal 20 ondernemingen in het onderzoek betrokken. In het
totaal beslaat het onderzoek 4.000 ondernemingen. 

Financiële functionarissen zijn ten behoeve van dit onderzoek in 3 categorieën ingedeeld. Daarbij zijn
van belang: het niveau van de verantwoordelijkheid en de omvang van de onderneming. Bij het
bepalen van de honorering is rekening gehouden met het basissalaris en vaststaande jaarbonussen.
Niet meegenomen zijn secundaire arbeidsvoorwaarden of 'incentives' die een meerjarenprestatie
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betreffen. Alle bedragen zijn omgerekend naar dollars (USA). Gehanteerd is een voor de kosten van
levensonderhoud gecorrigeerde wisselkoers. In het artikel uit Corporate Finance wordt gewerkt met
de volgende 'definition of senior financial executive categories A, B, C'.

Size of company: turnover
$ 8-80m $ 40-400m $ 120-1.200m

Accountabilities:
A Top finance director, member of

inner circle of decision makers  B   A     -
(management skills)

B Standard:
- chief financial officer
- finance director
- head of corporate finance C   B     A

(financial background, 
management and technical skills)

C 'bookkeeper':
- treasurer
- chief accountant -   C     B

(technical skills)

In het volgende figuur (7.) zijn de mediaan honoreringen weergegeven per categorie voor een aantal
landen. Het betreft in USA $ weergegeven bedragen die gecorrigeerd zijn voor de kosten van
levensonderhoud. De netto bedragen zijn de bruto bedragen na aftrek van diverse verplichte
afdrachten voor belasting en sociale voorzieningen.
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Figuur 7. Honorering van categorieën van financiële functionarissen.

 Land Categorie A Categorie B Categorie C

Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto

 België 160 65 134 56 89 42

 Frankrijk 136 85 108 69 75 52

 Duitsland 227 125 157 91 100 64

 Italië 190 110 139 84 98 60

 Nederland 182 75 118 50 83 37

 Zwitserland 159 80 135 69 87 50

 Groot Brittannië 131 80 07 61 66 44

 VS 187 116 136 89 89 61

Bij dit figuur dient een aantal kanttekeningen geplaatst te worden:
- In een land als de USA is de belastingdruk veel lager dan in een land als Nederland. Toch

behoeven functionarissen in de landen met de lagere tarieven niet persé beter af te zijn. De sociale
voorzieningen zijn doorgaans niet vergelijkbaar; 

- De spreiding rond de mediaan is per land zeer uiteenlopend. Met name naar de bovenkant komen
aanmerkelijk hogere honoreringen voor per land;

- De omwisselingskoersen hebben een belangrijk effect;
- Per industrie kunnen de honoreringen per land zeer sterk uiteen lopen;
- Secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioenvoorzieningen, auto van de zaak, zakenlunches etc.)

verschillen sterk per land;
- Opties op aandelen kunnen eveneens voor vertekening zorgen.

(Tot zover de overneming van een stuk uit het FINEM-rapport 'De functie van de Treasurer'.)

Een ander - niet rechtstreeks relevant, maar wel indicatief - gegeven voor ons onderwerp is de
beloning van de best betaalde managers in de Verenigde Staten. Die beloning blijkt per jaar sterk te
verschillen, hetgeen een indicatie geeft van de mate van resultaat-afhankelijkheid. 
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Figuur 8.  Best betaalde managers in de U.S.A.

Jaar Best betaalde manager Miljoen US dollar

1991 A. O'Reilly $  75.1

1990 S. Wolf $  18.3 

1989 C. McCaw $  53.9

1988 M. Eisner $  40.1

(Heinz)

(UAL)

(McCaw Cellular)

(Walt Disney)

Bron : Business Week 30 maart 1992.

Veruit het grootste gedeelte van de bovengenoemde beloningen bestond uit gerealiseerde winst door
het verzilveren van aandelenopties. In Europa en Japan liggen de beloningen aanzienlijk lager. In
Nederland verdient de voorzitter van de raad van bestuur van een van de top vijftig bedrijven niet
meer dan 1.5 miljoen gulden met hooguit een enkele uitschieter daarboven. Wel is er ook in
Nederland een duidelijke trend waarneembaar om meer variabel te gaan belonen.

In het omslagartikel van FEM van 13 juni 1992 wordt aangegeven dat de Nederlandse directeuren
niet alleen het laagste netto salaris verdienen in vergelijking met acht westerse landen, maar ook dat
het salaris verhoudingsgewijs onzeker is. Dit laatste blijkt uit de mate waarin het salaris variabel is;
alleen de Verenigde Staten en Zwitserland scoren hoger. In figuur 8. worden enige cijfers uit het
artikel weergegeven:
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Figuur 9.  Netto salaris en variabel gedeelte

Land Netto Salaris Variabel gedeelte

Nederland 100 21 %

België 114 12 %

Duitsland 195 21 %

Frankrijk 147 16 %

UK 108 18 %

Spanje 143 17 %

Italië 142 15 %

Zwitserland 188 22 %

US 131 30 %

Bron : FEM 13 juni 1992.

De belangrijkste vormen van variabel belonen zijn aandelenopties en bonussen. Bonussen zijn op de
een of andere wijze gekoppeld aan persoonlijk functioneren en/of de resultaten van een be-
drijf(sonderdeel). Deze vormen van variabele beloning zijn reeds gedurende een aantal jaren gangbaar.
De laatste tijd worden ook steeds meer aandelenoptieplannen bestudeerd en ingevoerd. De gedachte
hierachter is dat deze systemen ertoe leiden dat de directie (meer) gaat handelen in het belang van de
aandeelhouders. Die zijn immers ook gebaat bij hogere resultaten (vergelijk met bonussystemen) en
hogere koersen (vergelijk met aandelenoptieplannen).

Op zich lijkt deze gedachte logisch; nadere analyse geeft aan dat er een aantal belangrijke bezwaren
kleeft aan de wijze waarop variabele beloning wordt toegepast. Het is in dit verband van belang
onderscheid te maken tussen de wijze waarop de prestatie wordt gemeten en de wijze van belonen.
In het kader van het onderhavige onderwerp is alleen de feitelijke meting van de prestatie relevant.
Of een uitstekende prestatie nu leidt tot een cashbonus, een aandelenoptie of een betere pensioenrege-
ling is niet van belang. Het gaat erom dat de beoordeling gebaseerd is op eenduidige, te meten
variabelen - de prestatie-maatstaven - die tevens de waarde van de onderneming beïnvloeden. 

De bezwaren tegen de in de praktijk toegepaste systemen zijn voornamelijk gericht op de gehanteerde
prestatiemaatstaven en niet zo zeer op de uiteindelijke wijze van belonen. In de volgende paragraaf
worden de belangrijkste bezwaren behandeld.
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5.3. Tekortkomingen in huidige variabele beloning.

De tekortkomingen in de beloningssystemen worden veroorzaakt door het ontbreken van een verband
tussen het scheppen van aandeelhouderswaarde en de uiteindelijke beloning van het management.
Belangrijke tekortkomingen zijn:

Het hoger zijn van de toegekende beloning naarmate de onderneming gegroeid is in omzet of winst. Hierbij wordt
uit het oog verloren dat bijvoorbeeld de winst gegroeid kan zijn terwijl er geen sprake geweest is van het scheppen
van aandeelhouderswaarde.

Het hechten van een te groot gewicht aan korte termijn resultaten zoals de jaarwinst. 
Daardoor is de kans groot dat de manager een hoge prioriteit geeft aan die activiteiten die snel resultaat opleveren
en daardoor de lange termijn uit het oog verliest.

Het baseren van beloningen op accountingmaatstaven in plaats van op economische prestaties. 
Als voorbeeld kan dienen het gebruik om goodwill, ontstaan door overnames direct van het eigen vermogen af te
boeken. Hierdoor stijgt zowel de absolute winst als de return on equity terwijl er geen sprake hoeft te zijn van stijging
van de aandeelhouderswaarde.

 

Om deze bezwaren weg te nemen is het noodzakelijk dat prestatiemaatstaven worden gebruikt die
gerelateerd zijn aan de creatie van aandeelhouderswaarde. De factoren die de feitelijke schepping van
aandeelhouderswaarde veroorzaken, dienen tevens gebruikt te worden voor het bepalen van de
omvang van de variabele beloning. 
Rappaport stelt voor een combinatie van twee of meer waardestuwers als prestatiemaatstaf te
gebruiken. Als voorbeeld neemt hij % omzetgroei in combinatie met de exploitatie-winstmarge.
Verschillende combinaties van beide factoren leiden tot verschillen in waardecreatie in dollars. Stel
dat de doelstelling voor waardecreatie bereikt wordt bij een omzetgroei van 15% en een exploitatie-
winstmarge van 12 %. Indien deze doelstelling op 100 wordt gesteld dan kunnen de resultaten van
andere combinaties als een prestatie-index worden weergegeven, zoals in figuur 9.
Voordat een bepaalde beoordelingsperiode ingaat wordt voor ieder directielid vastgesteld hoeveel
aandelen, opties of cash hij of zij bij het bereiken van de doelstelling (index=100) krijgt. Bij afwijking
van de doelstelling kan uit de tabel worden afgeleid hoeveel aandelen, opties of cash in dat geval
worden uitgekeerd.

Figuur 10.  Variabele beloning afhankelijk van winst en omzet

% Omzetgroei

Winst marge   10 %   14 %  15 %   16 %  22 %

11.75 %   24   48   55   61  103

12.00 %   64   93  108  156 100 

12.25 %  104  137  145  154  209

Bron : Alfred Rappaport; Creating shareholder value 1986



49

5.4. Conclusie met betrekking tot beoordeling en beloning van (top-)management.

Natuurlijk is het zo dat managers niet alleen maar door de hoogte van hun beloning worden
gemotiveerd om een uitstekende prestatie te verrichten. Het lijkt echter zeer logisch te veronderstellen
dat zij zich in hun gedragingen zullen richten op die zaken waarop zij beoordeeld worden. Het is in
dit verband niet erg relevant of goed presteren nu leidt tot een hogere beloning, meer status, grotere
zekerheid of wat dies meer zij. De succesvolle implementatie van elke complexe verandering, zoals
het invoeren van nieuwe strategieën, is (mede) afhankelijk van de betrokkenheid van het management.

Een koppeling van de prestatiemaatstaven voor de beloning van het management in welke vorm dan
ook met factoren die bepalend zijn voor het scheppen van aandeelhouderswaarde is dan ook een
conditio sine qua non.
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6. Conclusie met betrekking tot de toepassing van aandeelhouderswaardecreatie binnen de
onderneming.

'Bij de toepassing van het concept van aandeelhouderswaardecreatie als management-instrument
binnen de onderneming, dient het primair te gaan om het door interne activiteiten creëren van
aandeelhouderswaarde'.

Deze wat tautologisch aandoende stelling is wellicht niet zo gek als hij lijkt. Bij het zoeken naar
praktische toepassingsmogelijkheden van zo'n concept als aandeelhouderswaardecreatie voor intern
ondernemingsgebruik, zoals wij dat in de voorgaande paragrafen hebben gedaan, verliest men zo'n
'waarheid als een koe' al gauw uit het oog. Het is immers vaak gemakkelijker en verleidelijker voor
financiële specialisten om zich te verliezen in methoden, technieken en systemen van (interne)
rapportage. Dat hebben wij in het voorgaande (soms) dan ook behoorlijk gedaan - en terecht - want
we wilden niet op een hoog abstract, haast platonisch niveau blijven discussiëren. In de werkgroep
over dit onderwerp hebben we vaak aan elkaar de vraag gesteld: "en hoe maak je dat nu concreet,
hoe geef je dat handen en voeten?" 
In de voorgaande paragrafen hebben we op die vraag een antwoord gegeven, respectievelijk pogen
te geven. Nu echter is het tijd om eens achterover te leunen, om het 'grand total' te bezien.

Zo beschouwd lijkt het concept van aandeelhouderswaardecreatie bij interne toepassing erg
eenvoudig. Voor elke handelingsafweging die een individu (in dienst van een onderneming) verricht,
geldt als criterium: Creëer ik door deze handeling extra waarde voor de aandeel- houders? Bij de
keuze tussen elkaar uitsluitende alternatieven dient het beslissingscriterium te zijn, dat het alternatief
met de hoogste verwachtingswaarde voor aandeelhouderswaardecreatie wordt gekozen. 

Als we nu echter 'inzoomen' op hetgeen concreet plaatsvindt in een onderneming, wat zou het
aandeelhouderswaardecreatie-criterium dan impliceren? Kan werkelijk elke beslissing met behulp van
dit criterium worden afgewogen? Kan het gelden voor bijvoorbeeld:
- het kopen van een nieuwe machine;
- het opbouwen van een merknaam;
- het verkopen van een divisie;
- het verzelfstandigen van een staf/dienst;
- het aannemen of ontslaan van personeel;
- het bepalen van de (soort) verpakking;
- het kiezen van de kleur voor schrijfblokken;
- het vermelden van privé-adressen op visitekaartjes?

Het antwoord is : JA en NEE.

'Ja', omdat in principe elke handeling binnen een onderneming gericht dient te zijn op het creëren van
toegevoegde (aandeelhouders-)waarde. 'Nee', omdat zo'n algemeen criterium als 'creëert deze
handeling extra aandeelhouderswaarde' in vele gevallen een te hoog abstractieniveau heeft om
operationele beslissingen te nemen.
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Uit het algemene criterium/concept van aandeelhouderswaardecreatie zullen langs de wegen die in
de voorgaande paragrafen zijn beschreven, concrete management instrumenten moeten worden
afgeleid. Maar ook al doen we dat, dan nog blijft de centrale vraag van deze slotparagraaf
onbeantwoord. Die centrale vraag luidt:

'Hoe creëren we aandeelhouderswaarde?'

Dat doen we niet primair door het installeren van interne rapportagesystemen voor afdelingen waarbij
geldstromen centraal worden gesteld (§ 3.) of door divisies, strategische business-units, of andere min
of meer zelfstandige bedrijfsonderdelen (contante waarden van) geldstromen te laten rapporteren. We
creëren aandeelhouderswaarde zelfs niet primair door het denken in rendementen - in NCW of IRR -
of in netto geldstromen in plaats van winsten, tot diep in de organisatie te laten doordringen (§ 4.).
Zelfs niet als we al dergelijke maatregelen nog versterken door ook de beloning van het
(top)management aan dit (nieuwe?) denken te koppelen (§ 5.). 

Maar hoe bereiken we dan wel dat er door interne activiteiten aandeelhouderswaarde wordt
gecreëerd?

Deze vraag zullen we hierna (pogen te) beantwoorden.

Aandeelhouderswaardecreatie is geen panacee.

Het kan zo zijn dat auteurs die zich laten meeslepen door hun eigen betoog of consultants die een
perfecte oplossing denken te hebben waarvoor ze alleen nog juiste problemen moeten zoeken,
overspannen verwachtingen hebben van aandeelhouderswaardecreatie als (intern) management
instrument. In het algemeen doen overspannen verwachtingen een concept echter geen goed.
Aandeelhouderswaardecreatie is geen probaat middel tegen alle kwaad. Het is een goed concept (of
moeten we - in de beeldspraak van panacee - 'recept' schrijven?).

Het concept is vooral dáár zinvol waar het denken in termen van uitgaven die gedaan worden ten
behoeve van toekomstige ontvangsten, verloren is gegaan. Dat denken kan bijvoorbeeld zijn
ondergesneeuwd door een langdurige hausse van de bedrijfsresultaten; door de afwezigheid van de
frisse wind van de markt; of door een te grote afstand van een staf- of service-activiteit van de
hoofdas van het bedrijf. Het introduceren van het aandeelhouderswaardeconcept kan in zo'n situatie
zeer zinvol zijn. Zo'n introductie kan een 'drive' creëren die velen in de organisatie weer op het goede
spoor zet of hen ervan weerhoudt om daarvan af te dwalen. 

In wezen komt het aandeelhouderswaardeconcept neer op - of in ieder geval in hoge mate overeen
met - het denken in rendement. In ondernemingsland geldt dat elke uitgave in de toekomst moet
worden terugverdiend, inclusief een adequate beloning voor het feit dat het geïnvesteerde geld
gedurende de tijd waarin het nog niet is terugverdiend:
a. niet aangewend kan worden voor een andere - renderende - belegging;
b. het risico loopt om niet - of niet geheel - te worden terugverdiend.
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Aandeelhouderswaarde, een nieuw concept?

Dit rendementsdenken is echter niets nieuws. Het is inherent verbonden met ondernemings- gewijze
produktie en dienstverlening. Als denkconcept wordt het zelfs in de bedrijfsecono- mische theorie
reeds decennia lang gepropageerd bijvoorbeeld door middel van netto contante waarde methoden bij
investeringsbeoordeling en -selectie.

Ook het denken in geldstromen is niet opzienbarend nieuw. Operationele kasstromen, fund
statements, staten van herkomst en besteding van middelen en zelfs 'cash flow accounting' bestonden
allang voordat de 'wave' van de aandeelhouderswaardecreatie over ons heen spoelde.

Het denken in geldstromen en het opstellen van gedisconteerde geldstroom-berekeningen (NCW
en/of IRR) is op zichzelf zeer zinvol. Als men dat doet binnen een totaal aandeelhouderswaarde-
reatie-concept, ..... prima! Als men dat doet binnen een ander denkkader (bijv. rendementsdenken),
..... ook goed!

De deugd van een dergelijk denken is vooral gelegen in het feit dat het de betrokkenen ertoe aanzet
om systematisch na te denken. Het dwingt bedrijfsonderdelen die om goede redenen gescheiden
kunnen opereren - zoals inkoop, marketing, produktie, verkoop - tot een integratie van hun denken
bij de planning. Het versterkt het besef dat in principe elke uitgave terugverdiend moet worden
inclusief een adequate - voor tijdsduur en risico compenserende - beloning voor de verschaffers van
het eigen vermogen. 

Dit (juiste) rendementsdenken en  de daarop aansluitende - bijna perfecte - calculatiemethodes zoals
NCW en IRR (waarbij we een enkel schoonheidsfoutje, zoals de invloed van de restwaarde op de
calculatie, even door de vingers zien) garanderen echter geen juiste beslissingen. Zo'n zelfde garantie
kan ook niet gegeven worden door het interne financiële berichtgevingssysteem (het meten en
belonen) voor resultaten van min of meer zelfstandige bedrijfsonderdelen te baseren op winst na
aftrek van vermogenskosten ('controllable earnings' - zoals bij Quaker Oats - 'overwinst', 'residual
income' of - zoals dr. Van der Ven, blijkens zijn presentatie voor de werkgroep 'Aandeelhouderswaar-
de' in december 1992,  het overweegt te noemen bij Svedex - 'sturingswinst').
  
Ook voor het systematisch informeren van het personeel in het algemeen - en het met (opties op)
aandelen beloonde deel van het personeel in het bijzonder - over de financiële vooruitzichten en
plannen - de zogenaamde 'interne investor relations' - geldt hetzelfde: het is allemaal in overeenstem-
ming met, maar leidt niet primair tot, het intern creëren van aandeelhouderswaarde. 

Juiste beslissingen zijn in dit verband beslissingen die leiden tot een optimale creatie van aandeelhou-
derswaarde. Het gehele bouwwerk van :
- het beslissen op basis van verwachte netto geldstromen (in plaats van winst) en netto contante

waardeberekeningen;
- de budgettering en (middellange termijn) planning in geldstromen en 
- het belonen van (top-)managers op basis van gecreëerde waarde, 



     Uiteraard is ook concentratie op kernactiviteiten geen panacee. Het lijkt echter wel zijn vruchten af te3

werpen. Het begrip 'kernactiviteiten' is overigens niet eenduidig te definiëren. Aanvankelijk leek het vooral
op produkt/markt combinaties betrokken te worden. Thans wordt het echter ook op competenties
betrokken, waarmee een verwatering van het begrip lijkt te zijn ingezet. 
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garandeert geenszins dat er optimale aandeelhouderswaarde gecreëerd wordt.
Zo'n garantie is overigens nooit te geven respectievelijk te verkrijgen.

Een goede strategie als primair vereiste

Van primair belang voor realisatie van optimale aandeelhouderswaardecreatie is een goede strategie.
Dit impliceert een goede analyse van - en visie op - (externe) ontwikkelingen in alle belangrijke
omgevingssegmenten (zoals in- en verkoopmarkten, arbeidsmarkten, overheidsmaatregelen,
vakbonden, financiële markten, enz.). Het impliceert ook het geven van een adequaat antwoord op
al die ontwikkelingen. 

Gezien de beperktheid van het vermogen van de mens om de informatie uit allerlei, geheel
verschillende aandachtsgebieden te verwerken en op waarde in te schatten, lijkt een algemeen
geldende, goede strategie de concentratie op kernactiviteiten te zijn. 3

Bij vele ondernemingen, waaronder Unilever, was er - volgens prof. Drs. H. Meij op het symposium
'Strategische Waarde-analyse', VU, september 1991 - pas werkelijk sprake van een 'take off' qua
creatie van aandeelhouderswaarde, nadat men zich ging concentreren op hetgeen waarvan men echt
verstand had. De 'take off' - en stijging van - de aandeelhouderswaarde werd daarbij afgemeten aan
een stijging van de beurskoers over een reeks van jaren. 

Het 'take off point' lag decennia later dan het tijdvak waarin rendements- en geldstroomdenken
werden geïnstalleerd door middel van netto contante waarde berekeningen bij investeringen en
operationele en totale geldstroomrapportages bij de planning, budgettering en verantwoording. Met
andere woorden het waren niet het concept van aandeelhouderswaarde en het gebruik van daarbij
behorende managementinstrumenten, welke tot een gestage stijging van de beurskoers leidden. Die
koersstijging werd primair veroorzaakt door een superieure strategie. 

Dit ervaringsfeit (ver)leidde prof. drs. H. Meij (jaren lang de financiële man in de raad van bestuur
van Unilever) ertoe om (schamper?) op te merken dat het aandeel- houderswaardeconcept is als een
surfer die vaart op de golven van Porter's 'back to core business drive'.

Hetzelfde aandeelhouderswaardeconcept, waaraan sommigen (zoals dr. C.P. Lewy op het eerder
genoemde symposium) huidige koersstijgingen toeschrijven, leidde er in de zestiger jaren niet toe dat
de aandelenkoersen duidelijk stegen, bezien over een langere termijn. Dat lijkt niet veroorzaakt te zijn
doordat het aandeelhouderswaarde-concept en het bijbehorende instrumentarium fout was, maar
doordat de overheersende strategische conceptie uit die jaren niet effectief bleek te zijn. In de zestiger
en begin zeventiger jaren was er immers sprake van een - vanuit de financieringstheorie gevoede -
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'portfolio' benadering. Daarin werd het het beste (voor de aandeelhouders!) geacht om een zeer
diverse - liefst elkaar qua risico compenserende - portefeuille van produkt/markt combinaties aan te
houden. Het combineren van een regenjassenbedrijf met een ijsfabriek leidde ertoe - die theorie wat
chargerend weergevend - dat de aandeelhouders zowel bij een goede als bij een slechte zomer op
dividend zouden kunnen rekenen. Van Hoorn heeft dat in zijn afscheidscollege wat wetenschappelij-
ker als volgt verwoord:

'Brede spreiding van activiteiten wordt (in de jaren die Van Hoorn situeert tussen 1965 en 1975, onze tussenvoeging) bijna
synoniem voor gezondheid en stabiliteit, want als het in divisie A minder goed gaat, dan zorgen divisies B en C wel
voor compensatie. Een lijn die niet alleen door grote ter beurse genoteerde ondernemingen gevolgd wordt, maar ook
door vele kleinere, minder bekende en niet ter beurse genoteerde. Het opmerkelijke is dat ondanks de nadruk die
Ansoff op het synergie-aspect legt in zijn publikaties, bij de bovengenoemde acquisitiegolf veel meer de nadruk ligt
op spreiding van risico dan op synergie-elementen als middelengebruik en verkoop. Het gevolg is dat halverwege
de jaren zeventig een reeks concerns in ons land zijn ontstaan, waarin diversiteit voorop staat. Om er enkele te
noemen : Nutricia, Bührmann-Tetterode, Heidemij., Meneba, Internatio-Müller, Bos-Kalis, Scholten-Honig, SHV,
RSV, KZO. Dochters van dergelijke concerns zijn veelal zeer divers qua omvang en cultuur en werken in totaal
verschillende markten en omgevingen. Voorzover er tussen hen logische clusters kunnen gemaakt worden en de
massa voldoende is, zijn ze soms geordend in divisies, anders direct opgehangen aan de holding. Constructies met
vele tientallen dochters zonder tussenlaag naar de holding zijn geen uitzondering. 

Kortom constructies, die duur zijn door diversiteit, gebrek aan synergie en aan relevante kennis bij de holding.
Dochters worden in een wurgend keurslijf gedwongen, omdat het concern vanuit sturings- en kostenoverwegingen
uniformere richtlijnen oplegt, onder meer op het gebied van strategische planning, budgettering, investeringsvoor-
stellen, maandrapportering enz. Maar wij spreken nog over het tijdvak waarin dure holdingkantoren met veel
stafpersoneel door topbestuurders als statussymbool tegenover collega's worden gehanteerd. Het is de tijd van de
talloze grapjes over vorstenhuizen, paleizen, hofhoudingen, hovelingen en leenheren, die pacht komen ophalen bij
tegenstribbelende pachters.' (Tot zover het citaat uit Van Hoorn, 1991, pag. 95-96.)

Concluderend

De vraag die wij in het begin van deze paragraaf stelde: 'hoe bereiken we dat door interne activiteiten
aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd, kan nu worden beantwoord. Optimale aandeelhouderswaar-
decreatie vindt niet primair plaats door toepassing van instrumenten die behoren bij het concept van
aandeelhouderswaardecreatie. Primair vindt de creatie van aandeelhouderswaarde plaats buiten de
in de voorgaande paragrafen beschreven instrumenten en systemen om, of beter gezegd, daaraan
voorafgaand.

Zijn met deze constatering de in de voorafgaande paragrafen beschreven instrumenten en systemen
waardeloos? Het antwoord is duidelijk, NEEN. We moeten ons echter hoeden voor een overschatting
van het belang, want een goed instrumentarium moet niet 'voor meer verkocht worden dan het waard
is'. (Van een heggeschaar mag toch ook niet verwacht worden dat men er goed mee kan zagen.)

Voor de creatie van aandeelhouderswaarde is een goede strategie van primair belang. Echter echte
'winnaars' zullen díe ondernemingen worden, welke niet alleen een goede strategie hebben ontwikkeld
- eventueel mede met behulp van instrumenten die wij hebben beschreven in § 2. - maar die deze ook
goed weten te implementeren - eventueel langs de lijnen zoals wij die in de paragrafen 3. t/m 5.
hebben uiteengezet.  
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