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Voorwoord Voorwoord 

Wiee heeft zeggenschap over de onderneming? Is dat de aandeelhouder, de kapitaalverschaf-
fendee bank, de overheid, de gemeenschap of zijn dat de werknemers? De grote beursgenoteerde 
ondernemingg belooft de komende decennia uit te groeien tot het brandpunt van kwesties als 
uitsluiting,, innovatie, vergroening en internationalisering. Toegang tot de vergadertafels van de 
raadd van bestuur, de raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de aandeelhoudersver-
gaderingg wordt daarmee bepalend voor het democratisch gehalte van een maatschappij. 

Mett het aloude progressieve ideaal van economisch burgerschap hoop ik het lopende debat 
overr ondernemingsbestuur (of 'corporate governance') uit zijn eenzijdige fixatie op aandeel-
houderswaardenn te halen. Tevens tracht ik zo het modieuze burgerschapsdenken van vandaag 
aann te vullen met een normatieve visie op de economische rollen van de burger. Door systema-
tischh de mogelijkheden langs te lopen die bestaande kanalen van medezeggenschap bieden om 
dee democratische transparantie van de onderneming te vergroten, probeer ik aannemelijk te 
makenn dat economisch burgerschap een springlevend ideaal is. 

Concreett betekent dat directe participatie op de werkvloer in de vorm van 'teamwork' en 
'humann resource mobilization'; indirecte participatie in de vorm van ondernemingsraad en re-
presentatiee in de raad van commissarissen; en financiële participatie via pensioengelden en 
aandelenspreiding.. Economisch burgerschap in de onderneming mondt uit in een aantal con-
cretee aanbevelingen die zijn bedoeld om de agenda van de Commissie-Peters en het lopende 
debatt over de herziening van het bestaande systeem van 'corporate governance' in Nederland 
inn democratische richting op te rekken. 

Eenn aantal personen heeft mij geholpen bij deze poging. Daarvan noem ik hier Wouter Ach-
terberg,, Jos de Beus, Marianne Boenink, Jelle de Boer, Jacques Christis, Ben Dankbaar, Ella 
vann Dommelen, Meindert Fennema, Ido de Haan, Martijn Konings, Ton Korver, Michael 
KrStke,, Friedl Marincowitz, Pieter Pekelharing, Arndt Sorge, Karen Vintges en Ian Voges. Zij 
hebbenn een of meer hoofdstukken gelezen en van commentaar voorzien. Apart noem ik Veit 
Bader,, wiens invloed verder reikt dan de literatuurlijst al suggereert. Onderwerp, opzet en uit-
werkingg van dit boek zouden zonder zijn kundige begeleiding ongetwijfeld een volstrekt andere 
-- en kwalitatief onbetwist armere - gedaante hebben aangenomen dan nu het geval is. 

Omm te kunnen schrijven moet je niet alleen een beetje dom zijn, je moet ook een beetje gek 
zijn.. Ik dank de twee dames waaraan dit boek is opgedragen voor het bewaren en bewaken van 
mijnn geestelijke gezondheid door mij te verplichten in hun nabijheid iets anders te doen dan 
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mett dit boek bezig te zijn. Dat is - niet altijd, en zeker niet altijd met voldoende erkentelijkheid 
mijnerzijdss - toch gelukt. 


