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en preventief ruirrii*l, Het mechaWekunnenwelmoppe- nisme
erachter is veirassendeen, .
renopdieafschuwelijke voudig.De radenvan commissarissen zoekende man ofvrouw die de
ma.nagers
dieallevaklie- gïootste beloftesdoet aan de aandeelhouder.De laatstewenst imdenin dewegzitten,
en rap een
mets shareholdervalue,
beetje.Wil een managerdezebeloÊ
maardiezelfde
managers tes proberen waar te maken, dan
het zoekennaar abstractecijzorgenerwelvoordatwij zijn
fers en processenen een doorgekunnenconsumeren
als schotenorganisatiedrift ineensheel
verklaarbaar.Het helpt om comEndatwil- plexe, inhoudelijke zaken te operanooittevoren.
tionaliseren in platte cijfers. Ook de
lenwetochzograaf,
overheid is inmiddels bezweken
dooÍ A. Goedhart en B. van deÍ Steen

ele critici hebben het procesdenken van managersin felle
bewoordingenaan de kaak
gesteld.spijtig genoegwagen zij
zich niet af waarom managersdoen
wat ze doen. Ze storten zich massaal
op symptoombestrijding,zonder
zich de waag te stellen of het sturen
op cijfers en het verliezen van aandacht voor vakmanschaper nu zomaar opeensis.
Is dat wat managersaltijd en overal doen?De critici blijven in hun rol
als aandeelhouderen als consument
buiten schot.Daarnaastvoedenzij
een polarisering tussenmanagers
en vakmensen,die uiteindelijk niet
bijdraagt aan een oplossing.Die oplossingligt niet in een gedragsveranderingvan de managers,maar in
fundamenteel anderekeuzesvan
ons allemaal.Zolangdat niet gebeurt, blijven we zuchten onder een
laagvan mensendie reorganiseren

voor de verleidingen van snelle managementmethoden.Zo wordt in
het werkende leven. in ondernemingen en bij de overheid, voornamelijk gestuurd op kengetallen,ongeachtde ware betekeniservan.
Maar wie is nu de anonieme maar
zeerveeleisendeaandeelhouder,die
de managerdwingt al die verschrikkelijke 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,
Rabobankenenzovooft.Hun hebben we opdracht gegevenervoor te
zorgendat we ook na ons pensioen
kunnen blijven consumerenals
nooit tevoren. Het is een beetjejammer dat dit alleen te realiserenis
door hogerendementen.Door ri
goureuzekostenbesparingen,
saneringen,besparingendoor fusies,
outsourangen China, veel China. En
dan is het opeensheel logischdat
we managerswaarderen dierilckzijn, die het vak niets kan
sichtslos
schelenen voor wie de cijfers heilig
zijn. We hebben ze zelf gemaakt.

Als consumentzijn wij ook nu al be
hoorlijk veeleisend.We willen bonusaanbiedingenén airmiles. We
kopen brood en melk tlvee wijken
verder als het 10 eurocentgoedko
per is. Onsvoedselkan daaromalleen nog industrieel worden gemaakt, met als gevolgdat biodiversiteit alleen nog bestaatin hele verre landen. Zodatwe nu de keus
hebben uit het vleesvan één varkensras,dat overigenswijwel hetzelfde smaakt als onze kip, kalkoen
en kalf. We kopen onze meubels
goedkoopin Belgiëen onze keuken
nog goedkoperin Duitsland. Betalel
aan luchthavenbelastingmeer dan
de vluchtprijs. En zo zijn er nog vee
meer voorbeeldente geven.
Zoalsu met uw bestedingenin uv
individuele huishouden omgaat,zo
doen overheid en bedrijven dat ooh
De aanbiedermet de 'economisch
meest gunstige aanbieding'laijgt d

Verbergtde regering oorloi
inds dit voorjaarzijn ruim 160 geen gevangenen maken. Zoals ik
Nederlandse
militairen ingeeind april op deze plaats betoogde,
zetbii de -{merikaanse
striid
is dit een doorzichrige tr'-rc:de \ei - - '^- ;
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merkte: 'Overleg hierover heeft nc's
niets opgeleverd. \ederland rr-asa,
biij dar de .\merixanen .,rilCel -:::.i
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klus. Dus blijken metrotunnels te
lekken en balkons in te storten. Of
vallen spoorlijnen vele malen duurder uit, omdat de goedkoopstetoch
niet helemaal de bestebleek.
Dit kan doorbroken worden door
ons systeemvan produceren én consumeren opnieuw te evalueren.Het
systeemis ons boven het hoofd gegroeid en heeft geleid tot een breed
beleefdeonwede.
Nu is de gelegenheidbij uitstek
om de conffole terug te pakken. Zolang wij niet de fundamentele discussievoeren of wij a1smaatschap
pij nog langer bereid zijn zo te werk
te gaan,zolang zowel managersals
vakmensenopdrachten accepteren
waaryan het de waag is of ze kwali
tatief en ethisch wel kunnen, zolang
llen we zuchten onder een laag
n mensendie reorganiserenen
ntief ruimen.
Maar hoe herevalueerje een sys-

teem dat niemand van ons overziet
in zijn omvang en complexiteit? Dit
kan als iedereenvanuit zijn ofhaar
professionaliteit scherpbewaakt of
het kwalitatief en ethisch allemaal
nog wel kan. Is het vak secundair,
vooral nuttig orn een resultaat te behalen of mag het ook passiesvoeden?Telt in onze beslissingennaast
resultaat ook geluk?
Zo'n dialoog kan de managerswereld en de professionalswereldverenigen in plaatsvan ze ver uit elkaar
te drijven door polariserendebeeldvorming. En in het ldeine zitten
enorÍne mogelijkheden.We zijn na:
melijk producent én consument.Als
het gesprekover kwaliteit en ethiek
in om`

