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Samenvatting

In deze thesis wordt ingegaan op de corporate governance van multinationale 
ondernemingen en de wijze waarop besluitvorming binnen deze ondernemingen 
plaats vindt. De steeds groeiende invloed van deze besluiten heeft een groot 
effect op het functioneren van de publieke sector en daarmee op de toekomst 
van vele burgers. De financiële crisis van 2008 en de gevolgen daarvan heeft 
dit nog eens extra duidelijk gemaakt. 

Vele ondernemingen zijn zich bewust van deze invloed en de gevolgen, 
en kiezen voor een actieve benadering van dit aspect van bedrijfsvoering. Zij 
zijn er zich van bewust dat ze een ‘license to produce’ dienen te verkrijgen 
van de maatschappij waarbinnen zij opereren. Het hedendaagse corporate 
governance concept voor het realiseren hiervan wordt aangeduid met de term 
‘corporate social responsibility’ of ook wel  ‘sustainable entrepreneurship’. 

Echter, bij deze concepten wordt geen verandering in de 
besluitvormingsprocedures aangebracht. Vanuit democratisch gezichtspunt 
blijft een multinationale onderneming een ‘black box’ binnen de publieke 
ruimte waarin ze opereert. Een als te hoog ervaren druk van de arbeidsmarkt 
of te strenge milieueisen kunnen al snel leiden tot het verplaatsen van business 
naar andere landen, zonder inspraak van betrokken partijen.

Ik pleit voor een radicale verandering van de wijze waarop de ondernemingen 
hun besluiten voorbereiden zowel op strategisch niveau als ook op 
operationeel niveau. In deze thesis ontwikkel ik daartoe een nieuwe vorm 
van corporate governance van multinationale ondernemingen gebaseerd op 
de principes van associatieve democratie. Naar mijn mening is dit nieuwe 
perspectief een voorwaarde voor het ontwikkelen van een werkelijk duurzaam 
ondernemingsbeleid. Het zal resulteren in een goede sociale inbedding van de 
onderneming in de omringende maatschappij. 

Ik heb de staal industrie gekozen als voedingsbodem voor het nieuwe 
perspectief. Als oud-directeur van de Hoogovens/Corus Groep kan ik terug 
zien op 36 jaar ervaring in deze industriële sector. Ik maak gebruik van deze 
expertise voor het ontwikkelen van het nieuwe perspectief binnen de specifieke 
omstandigheden van deze sector. Ik combineer haar met mijn recente studie 
Politieke en Sociale Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. De 
combinatie van deze filosofische oriëntatie en mijn oorspronkelijke technische 
achtergrond als Delfts ingenieur resulteert in een thesis die gekenmerkt 
wordt door een specifieke “ingenieur-filosoof “ benadering: een filosofische 
benadering omgezet in een praktisch voorstel. Door op deze wijze naar een 
onderneming te kijken, hoop ik nieuwe inzichten en ideeën te creëren, daarbij 
Isaiah Berlin’s stellingname volgend dat de taak van de filosofie is ‘to subvert, 
break through, destroy, deliberate, let air in from outside’(Berlin  67). Filosofie 
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dient een ononderbroken zoektocht te zijn naar nieuwe antwoorden op nieuwe 
situaties.

De staalindustrie staat aan de vooravond van een omvangrijke 
stap naar concentratie en internationalisatie. Ik ben bezorgd over de wijze 
waarop deze stap genomen zal worden. Mijn zorg betreft in de eerste plaats 
de specifieke bedreiging die hiervan uitgaat voor de sociale en economische 
toekomst van de vele industriële staalregio’s in de wereld. De staalindustrie is 
een arbeidsintensieve industrie met relatief hoge investeringen en lange termijn 
oriëntatie. Staalbedrijven vormen de kern van regionale industriële activiteiten. 
De toekomst van deze staalbedrijven is van doorslaggevende invloed op de 
regionale economische ontwikkeling en daarmee op de bestaanszekerheid 
van talloze burgers. Gedurende mijn werkzame jaren in de staalindustrie was 
ik verantwoordelijk voor vele projecten voor vele staalbedrijven in diverse 
landen. Ik heb daarbij kennis opgedaan van de voornaamste staalregio’s in de 
wereld. 

Concentratie en internationalisatie van de staalindustrie zal ernstige 
negatieve gevolgen hebben voor deze regio’s en haar burgers. De eerste 
stappen gedurende het eerste decennium van deze eeuw laten zien dat Boards 
of Directors en topmanagers in de staalindustrie de welbekende financieel 
gestuurde wijze van overnemen en fuseren zullen volgen zoals gedicteerd door 
het neoliberale marktmodel. Historische voorbeelden van deze benadering 
kunnen terug gevonden worden in andere industriële sectoren zoals olie, 
chemie, textiel, auto en ICT. De staalindustrie is een laatkomer gegeven 
de marginale financiële resultaten in deze sector gedurende de voorgaande 
eeuw. De financiële wereld heeft pas recent haar aandacht gevestigd op de 
staalindustrie gezien de onverwacht goede financiële resultaten gedurende 
het afgelopen decennium. De financiële crisis van 2008 heeft deze 
interesse slechts tijdelijk vertraagd. De financiële resultaten daalden en de 
staalindustrie ondervond opnieuw grote problemen. Echter, de noodzaak voor 
internationalisatie en globalisering is onverminderd aanwezig. De staalprijzen 
zijn gedeeltelijk weer aangetrokken, en de schaarste aan grondstoffen, een 
belangrijk onderwerp in de staalindustrie, is een onveranderd gegeven.

Met het noemen van de negatieve consequenties van het neoliberale model, 
verwijs ik niet slechts naar de sociale en economische consequenties. 
De meerderheid van deze fusies en overnames mislukt en creëert geen 
economische meerwaarde (Schenk, Economie 107). Kosten worden 
overgeheveld naar derden zoal employees, leveranciers en omringende 
maatschappij. Alleen aandeelhouders van de overgenomen onderneming en 
de financiële promotors en experts die de leiding hebben over de acquisitie, 
winnen bij de overeenkomst. 

Hoe indringend dit ook mag zijn, ik refereer in deze thesis toch ook 
in het bijzonder naar de eerder politieke consequenties van deze werkwijze. 
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Nationale politici verliezen hun controle op het economische proces gegeven 
het ‘black box’ karakter van het model vanuit democratisch oogpunt. De 
financiële crisis van 2008 was een typisch voorbeeld van deze trend. Politici 
verliezen het vertrouwen van de burger en daarmee het respect, met alle 
gevolgen voor het goed functioneren van de democratie. De Amerikaanse 
filosoof John Dewey gaf reeds in 1930 een eerste waarschuwing. Hij was 
gealarmeerd door de opkomst van de ‘corporate mentality’ in zijn land. Wat 
hij tachtig jaar geleden constateerde lijkt heden ten dage actueler dan ooit: ‘the 
business mind, having its own conversation and language, its own interests, 
its own intimate groupings in which men of this mind, in their collective 
capacity, determine the tone of society at large as well as the government 
of industrial society, and have more political influence than the government 
itself. We now have, although without formal or legal status, a mental and 
moral corporateness for which history affords no parallel´ (Cochran 297).

In deze thesis tracht ik mijn zorg om te zetten in de ontwikkeling van een 
nieuw institutioneel perspectief voor internationale samenwerking tussen 
staalbedrijven als alternatief voor het neoliberale financieel aangestuurde model 
van fusies en overnames. Dit zal, als een onvermijdelijke consequentie van 
verandering van model, gepaard moeten gaan met een verandering in bestaand 
‘corporate behaviour’ en bestaande vormen van ‘corporate governance’ van 
bedrijven die bij de concentratie en internationalisatie betrokken zijn. Daarom 
wordt in deze thesis een nieuw corporate governance model ontwikkeld voor 
multinationale ondernemingen: ‘associative corporate governance’ (ACG). 
ACG staat voor een associatieve wijze van besturen van ondernemingen 
gecombineerd met een associatieve wijze van samenwerking tussen een 
onderneming en haar sociale en economische omgeving. Samenwerking 
tussen alle betrokkenen in en rond het bedrijf is gebaseerd op loyaliteit en 
vertrouwen, vrijwilligheid, lange termijn oriëntatie, transparantie en een grote 
mate van autonomie. Ervaring en praktijk spelen een belangrijke rol in het 
ontwikkelen van de associatieve filosofie van dit model. ACG verhoogt het 
democratische gehalte van het ondernemingsbestuur. Het zal een nieuwe stap 
zijn op de weg naar ‘industrial democracy’ zoals geïnitieerd in de 19e eeuw en 
verder ontwikkeld in de 20e eeuw. 

ACG zal resulteren in een verbeterde sociale en economische prestatie 
van ondernemingen. Het zal leiden tot verbeterde werk- en leefomstandigheden 
van alle betrokkenen (‘stakeholders’) in het industriële proces van de 
onderneming. Ik zal aantonen dat implementatie van ACG geen revolutionaire 
stappen vraagt in de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming. Het 
kan stap-voor-stap geïmplementeerd worden gebruikmakend van bestaande 
initiatieven en praktijken, teneinde een goede balans te houden tussen 
verandering en continuïteit binnen de organisatie.
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De thesis bestaat uit vier delen:
In Part 1, The Steel Industry, komt de staalindustrie aan de orde en de noodzaak 
tot concentratie en internationalisatie. Ik beschrijf de lange termijn oriëntatie 
met het bijbehorende kapitaal- en arbeidsintensieve karakter, als geschikte 
achtergrond voor de ontwikkeling en introductie van ACG. De staalindustrie 
is een unieke industriële sector met een grote opdracht voor de 21e eeuw. Het 
zal moeten voorzien in de sterk groeiende behoefte aan staalproducten, zowel 
qua volume maar vooral ook qua nieuw te ontwikkelen producten voor de 
auto- en verpakkingsindustrie en de bouw. Het zal ernstige milieuproblemen 
het hoofd moeten bieden als gevolg van het gebruik van de grote hoeveelheden 
grondstoffen en energie die inherent zijn aan het staalproces. 

Ik beschrijf de algemene en specifieke aspecten van globalisatie, de 
rol van multinationale ondernemingen daarin, en de verschillende vormen 
van kapitalisme in de wereld (‘varieties of capitalism’). Ik besteed speciale 
aandacht aan de opkomst van China, India en Brazilië, gegeven de grote 
invloed van de staalindustrieën in deze landen.

Geschiedenis en trends in corporate governance binnen de staalindustrie 
zullen worden behandeld tegen de achtergrond van de belangrijkste corporate 
governance onderwerpen gedurende de laatste vijftig jaar.

In Part 2, Associative Corporate Governance, introduceer ik ACG als 
een nieuw perspectief in corporate governance. Ik integreer daartoe twee 
recente corporate governance theorieën, ‘corporate social responsibility’ en 
‘stakeholder theory’ met de principes van associatieve democratie. De term 
‘associative’ is verbonden met ‘associationalism’, een politieke theorie met 
de centrale norm dat individuele vrijheid en het welzijn van de mens het 
best gediend zijn met een situatie waarin zo veel mogelijk maatschappelijke 
activiteiten georganiseerd worden door vrijwillige en democratische bestuurde 
associaties. ‘Associationalism seeks to square the aims of freedom for the 
individual in pursuing his or her chosen goals with the effective governance of 
social affairs’ (Hirst, Associative Democracy 2). ‘Associationalism’  als politiek 
idee stamt uit de 19e eeuw als alternatief voor zowel liberaal individualisme 
als ook socialistisch collectivisme, en als kritiek op staatscentralisatie en de 
groei van bureaucratie. Geschiedenis en toekomst van ‘associationalism’ en 
haar meest recente verschijningsvorm, associatieve democratie, vormen een 
aparte sectie in de thesis.

De institutionele veranderingen die in een associatieve democratische 
hervorming van bestaande vormen van representatieve democratie en 
gecentraliseerde bureaucratische staatsorganen voorgesteld worden, kunnen 
worden samengevat in drie principes van politieke organisatie (Hirst, Associative 
Democracy 20): 1) vrijwillige democratische associaties zijn de voornaamste 
dragers van het democratische bestuur van sociale en economische processen; 
2) associatieve democratie vraagt om een verandering van de verdeling van de 
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macht. Macht moet zo veel mogelijk gedecentraliseerd worden naar de laagst 
mogelijke regionen; 3) democratisch bestuur bestaat niet alleen uit het houden 
van verkiezingen of meerderheidsbesluiten, maar uit een continue stroom van 
informatie tussen bestuurders en bestuurden, waarbij bestuurders goedkeuring 
en coöperatie van bestuurden zoeken.

In deze thesis concentreer ik mij op de mogelijke rol van de associatieve 
principes in het beperken van centralisatie en groei van bureaucratie in het 
bestuur van private ondernemingen. Participatie van alle betrokkenen speelt 
hierbij een belangrijke rol. De drie genoemde principes van een associatieve 
organisatie leiden tot drie kenmerken van ACG:
 1) ACG leidt tot delegatie van bevoegdheden, tot het creëren van een betrouwbare 
hiërarchie of ‘heterarchy’, een term geïntroduceerd door Gunnar Hedlund 
(Kristensen en Zeitlin 14), en het delegeren van beslissingsbevoegdheden, 
resulterend in sterk gemotiveerde en presterende employees; 
2) ACG is een nieuw model voor organisatorische doelmatigheid, resulterend 
in een sterke sociale inbedding van de onderneming;
3) ACG leidt tot een substantiële verhoging van de democratische instelling bij 
de interne sturing van de onderneming gebaseerd op informatie en coöperatie, 
resulterend in loyaliteit en vertrouwen als fundament voor een duurzame 
bedrijfsvoering.

Gangbare corporate governance theorieën beschouwen democratie en 
corporate governance als twee onverenigbare grootheden. Democratische 
besluitvorming binnen ondernemingen zou ondoelmatig zijn en onrealistisch. 
Het maximum aan ‘industrial democracy’ kan gevonden worden in de 
medezeggenschapspraktijk binnen het Continentaal Europese model met haar 
ondernemingsraden op lokaal, nationaal en Europees niveau. En zelfs deze 
praktijk staat onder druk gezien de neoliberale koers van de afgelopen decennia 
binnen de Europese Unie. Desalniettemin, naar mijn mening is een meer 
democratisch bestuur van ondernemingen mogelijk en raadzaam. Het stoppen 
van democratische spelregels bij de hoofdingang van ondernemingen is 
bedreigend voor een democratische samenleving, zeker gezien de toenemende 
macht van multinationale ondernemingen. Waarom wel te vertrouwen op het 
oordeel en participatie van burgers voor een rijk scala aan belangrijke politieke 
onderwerpen bij het bestuur van de samenleving als geheel, en tegelijkertijd 
participatie van dezelfde personen in de dagelijkse werkomgeving waarin ze 
een groot deel van hun tijd doorbrengen, te ontkennen.

Deze thesis tracht een bijdrage te leveren in de verdere ontwikkeling van 
‘industrial democracy’ en associatieve democratie binnen de bestaande 
‘varieties of capitalism’. Ik zal trachten ‘industrial democracy’ verder uit 
te bouwen tot voorbij de Europese participatie praktijk, en associatieve 
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democratie tot voorbij regionale toepassingen. Tot op heden is associatieve 
democratie slechts met succes toegepast op regionaal niveau binnen West-
Europa (Cooke en Morgan 218), en heeft het nog steeds een kleinschalig 
imago. 

Ik beschrijf de geschiedenis van en trends in democratische 
experimenten in de industrie, en beschouw ACG als een logische nieuwe stap 
hierin. Het tracht de ongewenste afstand tussen onderneming en haar sociale 
omgeving te overbruggen.

Ik ontwikkel de belangrijkste kenmerken en de morele en ethische 
basis van ACG. Als morele basis is gekozen voor Veit Bader’s  ‘minimum 
morality with contextualised approach’ en Henry Shue’s ‘basic rights’ 
filosofie als ‘minimum morality’.Voor de dialoog en discours praktijk tussen 
stakeholders is gekozen voor Amartya Sen’s ‘realisation-focused perspective’ 
gecombineerd met Charles Sabel’s ‘learning by monitoring’ principe. Hierbij 
ligt de nadruk op het beperken van bestaande vormen van onrechtvaardigheid  
in plaats van het streven naar een totaal rechtvaardigheidsraamwerk, terwijl 
tevens het discours proces zelf als even belangrijk wordt gezien als de 
uiteindelijke uitkomst van het proces.

Naast het ontwikkelen van het filosofische concept van ACG heb ik tevens 
een praktisch raamwerk ontwikkeld voor de daadwerkelijke introductie van 
ACG teneinde de haalbaarheid te tonen van het concept. Het is gevaarlijk 
om beide, theorie en praktijk, in één thesis te verzamelen. Filosofen zullen 
kritiek hebben op de in hun ogen beperkte filosofische beschouwing, niet-
filosofen zullen twijfelen aan het nut van de filosofische onderbouwing. Maar 
naar mijn mening is het samenvoegen van beide echter een noodzaak. Een 
uitsluitend praktische beschouwing geeft geen antwoord op de vraag ‘waarom 
meer democratie?’ of ‘waarom ethische en morele waarden in te voeren?’ 
Filosofische beschouwingen zonder een check op de haalbaarheid zijn 
vruchteloze exercities. Als ingenieur-filosoof wens ik beide te combineren en 
te opereren op het grensvlak van beide aspecten.

In Part3, The Road to a New Perspective, introduceer ik het staalbedrijf 
Associative Steel Company (ASC) als de onderneming die ACG introduceert 
als haar corporate governance model. Ik laat zien dat implementatie van 
ACG door middel van een scala aan haalbare en redelijke acties mogelijk 
is. Ik presenteer 27 concrete beleidsmaatregelen en 64 concrete acties die 
het mogelijk maken dat alle stakeholders op vele fronten een daadwerkelijke 
bijdrage kunnen leveren. 

Beleidsmaatregelen en acties zijn gebaseerd op bestaande praktijken 
en ervaringen in bestaande staalbedrijven en bestaande corporate governance 
praktijken. ACG is ‘een stap voorwaarts’. In de woorden van Paul Hirst: ’in 
the search for profit and ultimate management control with institutional forms 
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that allow their members involvement and that give incentives to motivated 
services’ (Hirst, Associative Democracy 109). 

Met de randvoorwaarden duidelijk geregeld, kan ASC een redelijke 
start maken met het succesvol implementeren van ACG. Het doel van ASC 
is om binnen de staalindustrie een voorhoede positie te creëren voor een 
duurzaam en sociaal beleid, en dat ACG een positief en haalbaar antwoord is 
op de noodzaak van concentratie en internationalisatie.

In Part 4, Evaluation and Conclusion, evalueer ik de mate waarin ACG een 
antwoord geeft op de algemene en specifieke aspecten van internationalisering 
en globalisering zoals genoemd in Part 1. Tevens evalueer ik in hoeverre ACG 
antwoord geeft op een aantal kritische vragen en kanttekeningen zoals in Part 
1 gesteld.

Ik kom tot de conclusie dat de introductie van ACG een haalbaar en 
realistisch doel is. Het kan een antwoord zijn op de twee eerder genoemde 
sociale en politieke zorgen die me inspireerden om deze thesis te schrijven: 
de bedreiging van de sociale en economische toekomst van miljoenen burgers 
in de diverse staalregio’s in de wereld, en de politieke consequenties van het 
neoliberale model voor het functioneren van democratieën.

ACG draagt bij aan een duurzame toekomst van de staalindustrie en 
de staalregio’s van deze wereld.

ACG is een volgende stap in ‘industrial democracy’. Het voorkomt 
de hegemonie van één stakeholder. Voorbeelden hebben aangetoond dat de 
hegemonie van één stakeholder niet tot juiste resultaten leidt. Ik verwijs naar 
het vroegere Joegoslavische model van arbeiderszelfbestuur en het recente 
neoliberale najagen van ‘shareholders value’. ACG levert de balans tussen de 
belangen van alle stakeholders in het industriële proces.

De poging om het functioneren van multinationale ondernemingen te 
veranderen door verhoogde politieke en financiële controle van buitenaf, zoals 
thans wordt voorgesteld door politici, is de problematiek benaderen vanuit een 
traditionele en onveranderde hoek. Onveranderd omdat het het principe van 
de ‘black box’ ongemoeid laat. ACG heeft betrekking op het ‘openen’ van de 
onderneming naar de haar omringende maatschappij en voldoet zo aan Isaiah 
Berlin’s eerder genoemde stellingname ‘to let air in from outside’. 




