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Wewillen die
'vreselijke'
managers z

We kunnen wel moppe-
ren op die afschuwelijke
ma.nagers die alle vaklie-
den in de weg zitten,
maar diezelfde managers
zorgen er wel voor dat wij
kunnen consumeren als
nooit tevoren. En datwil-
lenwe toch zo graaf,

dooÍ A. Goedhart en B. van deÍ Steen
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en preventief ruirrii*l, Het mecha-
nisme erachter is veirassend een, .
voudig. De raden van commissaris-
sen zoeken de man ofvrouw die de
gïootste beloftes doet aan de aan-
deelhouder. De laatste wenst im-
mets shareholdervalue, en rap een
beetje. Wil een manager deze beloÊ
tes proberen waar te maken, dan
zijn het zoeken naar abstracte cij-
fers en processen en een doorge-
schoten organisatiedrift ineens heel
verklaarbaar. Het helpt om com-
plexe, inhoudelijke zaken te opera-
tionaliseren in platte cijfers. Ook de
overheid is inmiddels bezweken
voor de verleidingen van snelle ma-
nagementmethoden. Zo wordt in
het werkende leven. in onderne-
mingen en bij de overheid, voorna-
melijk gestuurd op kengetallen, on-
geacht de ware betekenis ervan.

Maar wie is nu de anonieme maar
zeer veeleisende aandeelhouder, die
de manager dwingt al die verschrik-
kelijke dingen te doen? Mag ik u
even vootstellen: dat zijn u en ik.
Dat wil zeggen, onze institutionele
beleggers: de ABP's, PGGM's, ING's,
Rabobanken enzovooft. Hun heb-
ben we opdracht gegeven ervoor te
zorgen dat we ook na ons pensioen
kunnen blijven consumeren als
nooit tevoren. Het is een beetje jam-
mer dat dit alleen te realiseren is
door hoge rendementen. Door ri
goureuze kostenbesparingen, sane-
ringen, besparingen door fusies,
outsourang en China, veel China. En
dan is het opeens heel logisch dat
we managers waarderen dierilck-
sichtslos zijn, die het vak niets kan
schelen en voor wie de cijfers heilig
zijn. We hebben ze zelf gemaakt.

Als consument zijn wij ook nu al be
hoorlijk veeleisend. We willen bo-
nusaanbiedingen én airmiles. We
kopen brood en melk tlvee wijken
verder als het 10 eurocent goedko
per is. Ons voedsel kan daarom al-
leen nog industrieel worden ge-
maakt, met als gevolg dat biodiver-
siteit alleen nog bestaat in hele ver-
re landen. Zodat we nu de keus
hebben uit het vlees van één var-
kensras, dat overigens wijwel het-
zelfde smaakt als onze kip, kalkoen
en kalf. We kopen onze meubels
goedkoop in België en onze keuken
nog goedkoper in Duitsland. Betalel
aan luchthavenbelasting meer dan
de vluchtprijs. En zo zijn er nog vee
meer voorbeelden te geven.

Zoals u met uw bestedingen in uv
individuele huishouden omgaat, zo
doen overheid en bedrijven dat ooh
De aanbieder met de 'economisch
meest gunstige aanbieding' laijgt d

ele critici hebben het proces-
denken van managers in felle
bewoordingen aan de kaak

gesteld. spijtig genoegwagen zij
zich niet af waarom managers doen
wat ze doen. Ze storten zich massaal
op symptoombestrijding, zonder
zich de waag te stellen of het sturen
op cijfers en het verliezen van aan-
dacht voor vakmanschap er nu zo-
maar opeens is.

Is dat wat managers altijd en over-
al doen? De critici blijven in hun rol
als aandeelhouder en als consument
buiten schot. Daarnaast voeden zij
een polarisering tussen managers
en vakmensen, die uiteindelijk niet
bijdraagt aan een oplossing. Die op-
lossing ligt niet in een gedragsver-
andering van de managers, maar in
fundamenteel andere keuzes van
ons allemaal. Zolang dat niet ge-
beurt, blijven we zuchten onder een
laag van mensen die reorganiseren

Verbergt de regering oorloi

inds dit voorjaar zijn ruim 160
Nederlandse militairen inge-
zet bii de -{merikaanse stri id

geen gevangenen maken. Zoals ik
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klus. Dus blijken metrotunnels te
lekken en balkons in te storten. Of
vallen spoorlijnen vele malen duur-
der uit, omdat de goedkoopste toch
niet helemaal de beste bleek.

Dit kan doorbroken worden door
ons systeem van produceren én con-
sumeren opnieuw te evalueren. Het
systeem is ons boven het hoofd ge-
groeid en heeft geleid tot een breed
beleefde onwede.

Nu is de gelegenheid bij uitstek
om de conffole terug te pakken. Zo-
lang wij niet de fundamentele dis-
cussie voeren of wij a1s maatschap
pij nog langer bereid zijn zo te werk
te gaan, zolang zowel managers als
vakmensen opdrachten accepteren
waaryan het de waag is of ze kwali
tatief en ethisch wel kunnen, zolang

llen we zuchten onder een laag
n mensen die reorganiseren en

ntief ruimen.
Maar hoe herevalueerje een sys-

teem dat niemand van ons overziet
in zijn omvang en complexiteit? Dit
kan als iedereen vanuit zijn ofhaar
professionaliteit scherp bewaakt of
het kwalitatief en ethisch allemaal
nog wel kan. Is het vak secundair,
vooral nuttig orn een resultaat te be-
halen of mag het ook passies voe-
den? Telt in onze beslissingen naast
resultaat ook geluk?

Zo'n dialoog kan de managerswe-
reld en de professionalswereld vere-
nigen in plaats van ze ver uit elkaar
te drijven door polariserende beeld-
vorming. En in het ldeine zitten
enorÍne mogelijkheden. We zijn na:
melijk producent én consument. Als
het gesprek over kwaliteit en ethiek
in om


