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Voorwoord en leeswijzer

Je kunt wel zeggen dat het uitvoeren van een promotiestudie bijdraagt aan je 
persoonlijke ontwikkeling. Het nadenken over de maatschappelijke relevan-
tie van bedrijfskundige vraagstukken, het vinden en ordenen van een grote 
hoeveelheid literatuur, het bedenken en hanteren van een doordachte aanpak 
en zeker ook uitvoerige gesprekken met ‘major league’ commissarissen en be-
stuurders is een belangrijke en waardevolle leerervaring.
Soms is deze ervaring een eenzame, zoals wanneer je jezelf dagenlang opsluit om 
aan manuscripten te werken. Maar soms is het ook een buitengewoon sociale erva-
ring, waarbij je met hooggeleerde of zeer ervaren mensen spreekt over bijvoorbeeld 
de complexiteit van de interactie, het handelen vanuit eigen werkelijkheidsbeelden 
of het gebruik van machtsinstrumenten door bestuurders en commissarissen.
Een belangrijke les uit deze studie is dat mensen meer bepalend zijn dan regels 
en dat het elkaar gunnen van ruimte essentieel is om tot creatieve en effectieve 
oplossingen van bedrijfsproblemen te komen. Zolang regels (zoals vervat in 
codes, richtlijnen, reglementen en wetten) zorgen voor verduidelijking van ver-
wachtingen en rollen is er niets aan de hand. Wanneer regels echter een voor-
schrijvend karakter krijgen, beperken ze de creativiteit en het ondernemer-
schap en dragen ze bij aan de ‘juridisering’ van het bedrijfsleven. Hoe dan ook, 
uiteindelijk zullen topfunctionarissen in bedrijven altijd de ruimte claimen om 
te doen wat nodig is, en dat is misschien maar goed ook.
Een andere belangrijke les is dat informele macht zwaarder weegt dan formele 
macht. De bevoegdheid van commissarissen in structuurvennootschappen om 
de directie te kunnen schorsen en ontslaan is een duidelijke ‘stok achter de 
deur’, maar het succesvol samen runnen van een bedrijf vraagt gewoonlijk om 
meer subtiele vormen van bijsturing. Soms lijkt het net een balletvoorstelling, 
waar sierlijk met en om elkaar heen wordt gedanst. Daarbij worden methoden 
en technieken gebruikt die niet tot het formele instrumentarium van de com-
missaris behoren. De uitkomsten van de studie passen eerder in een pleidooi 
voor de verdere ontwikkeling van sociale vaardigheden van de commissaris dan 
in een pleidooi voor het verder verrijken van zijn formele instrumentarium.

Ik wil enkele mensen van harte bedanken voor hun bijdrage aan dit boek en 
het proces om te komen tot mijn promotie tot doctor in de sociale wetenschap-
pen. Als eerste wil ik Carin, Bram en Maurits noemen, mijn grote geluk thuis in 
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Doorn. Daar horen mijn lieve ouders bij, die mij het studeren destijds mogelijk 
hebben gemaakt en mij altijd hebben gestimuleerd te doen wat mij boeit. Ook 
de steun van mijn familie, schoonfamilie en beste vrienden zijn belangrijk ge-
weest bij het realiseren van een project als dit.
Verder ben ik Rob den Besten (destijds bestuursvoorzitter van NS), Bharat Bhoj-
wani (ABN Amro te New York) en Marco Knubben (Ministerie van Economi-
sche Zaken) dankbaar voor het aanleveren van informatie, het meedenken en 
het meewerken aan het boek. Ook dank ik de zeerhooggeleerde heren Fen-
nema, Herkströter, Kunneman, Maljers, Ganzevoort en Sanders voor hun kriti-
sche reflecties en het zitting nemen in de promotiecommissie.
Jaap Boonstra ben ik dankbaar voor het overbrengen van zijn heldere visie op 
de veranderkunde in de bijzonder prettige gesprekken die wij voerden en het 
stellen van vele kritische vragen, die mijn leerproces voor het grootste deel 
invulling hebben gegeven. Jaap en Roel in ’t Veld bedank ik tevens voor de en-
thousiaste invulling die zij hebben gegeven aan hun rol van promotor.
Daarnaast ben ik Barbara Schimmel en Christa Haasewinkel dankbaar voor 
hun uitstekende secretariële ondersteuning en de Galan Groep voor het facili-
teren en steunen van dit project.
Ten slotte bedank ik de bestuurders, commissarissen en deskundigen die tijd be-
schikbaar hebben gesteld. Met name noem ik hier de heren Timmer, Pieterse, Lan-
tain, Van Toor en Thompson, die mij meer dan eens te woord hebben gestaan en 
hebben geholpen aan het aanscherpen van de casusbeschrijvingen en -analyses.

Dit boek is geschreven voor verschillende doelgroepen. Ten eerste de commis-
sarissen en bestuurders die grensvervagingen en rolconflicten tussen hun taken 
en verantwoordelijkheden hebben ervaren of nog zullen kunnen meemaken. 
Voor hen is het met name interessant de hoofdstukken 7, 8 en 9 te lezen, waar 
duidelijk wordt onder welke voorwaarden de kans op het succesvol beïnvloe-
den van veranderingsprocessen groter wordt.
De tweede doelgroep van het boek betreft de mensen die – op welke wijze dan 
ook – betrokken zijn geweest bij de bestudeerde veranderingsprocessen bij de 
Nederlandse Spoorwegen en Wolters Kluwer in de jaren negentig. Voor hen 
zijn met name de hoofdstukken 4 tot en met 6 interessant, omdat zij in meer of 
mindere mate gebeurtenissen en beleidskeuzes zullen herkennen en er wellicht 
nog nieuwe inzichten aan opdoen.
De derde doelgroep betreft wetenschappers en studenten. Voor hen is de pro-
bleemverkenning, literatuurordening, probleemstelling en onderzoeksstrategie 
in de hoofdstukken 1, 2 en 3 relevant en de analyses, conclusies en evaluaties 
in de hoofdstukken 7 tot en met 9.
Tenslotte zijn er de overige geïnteresseerden. Voor de ‘snelle lezer’ is er een 
samenvatting in het Engels achterin het proefschrift opgenomen. Degene met 
meer tijd kan alles lezen, met uitzondering wellicht van de subparagrafen 3.1.2 
en 3.1.3 en paragraaf 3.2.

Stefan Peij
Doorn, september 2005



1 
Inleiding

Dit boek beschrijft een onderzoek naar de rol van commissarissen bij organi-
satieverandering. 
Dit hoofdstuk beschrijft de overwegingen bij het onderzoek (paragraaf 1.1), de 
probleemschets (paragraaf 1.2) en de verdere indeling van dit boek (1.3).

1.1 Overwegingen 

Dit boek is het resultaat van een studie naar de rol van commissarissen bij 
aan vennootschappen verbonden ondernemingen. De afgelopen decennia heb-
ben in het bedrijfsleven in het teken gestaan van verdergaande globalisering, 
een toenemende regelgeving en een zoektocht naar het geven van een nieuwe 
invulling aan de beïnvloeding van belanghebbenden bij de gang van zaken in 
ondernemingen. In deze periode heeft zich ook een informatierevolutie voor-
gedaan, die in impact niet onderdoet voor de industriële revolutie, ruwweg een 
eeuw geleden.
Dit boek betoogt dat de rol van commissarissen hierdoor in een ander daglicht 
komt te staan. De commissaris in het bedrijfsleven zal meer betrokken moe-
ten zijn bij de dagelijkse besluitvorming en loopt meer juridische risico’s. Dat 
stelt hogere eisen aan de commissaris, zowel op het terrein van kennis als dat 
van vaardigheden. Het wordt moeilijker voor de commissaris om tegelijkertijd 
meer betrokken te raken, maar niet bemoeizuchtig te worden. Dichter tegen 
het bestuur aan gaan zitten zal wel moeten en af en toe zelfs naast of op de stoel 
van de bestuurder plaatsnemen is onvermijdelijk, maar dan wel met duidelijke 
afspraken en onder heldere voorwaarden.

De aandacht voor corporate governance en de rol van de commissaris is in de 
laatste jaren sterk toegenomen, met name vanwege een groot aantal bedrijfs-
schandalen. De internationale discussie over dit onderwerp leidt tot verdergaan-
de regelgeving, omdat de behoefte aan beheersing nu eenmaal toeneemt wan-
neer zaken misgaan. ‘Trust me’ is niet meer voldoende: ‘show me’ en zelfs ‘prove 
me’ krijgen de overhand in een zich verder ‘juridiserende’ maatschappij.

De studie die in de volgende hoofdstukken beschreven staat richt zich op de rol 
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van commissarissen bij grootschalige veranderingsprocessen. Veranderingen 
die van invloed zijn op principes, inzichten of regels. Besluitvormingsprocessen 
gaan hand in hand met veranderingsprocessen en maken er een belangrijk on-
derdeel van uit. En dat is waar de commissaris in beeld komt: als toezichthou-
der op en adviseur bij het nemen en uitvoeren van belangrijke besluiten.

1.2 Probleemschets

Als gevolg van internationale ontwikkelingen wijzigen de verschijningsvormen 
van organisaties. Marktliberalisering is van invloed op concurrentieverhoudin-
gen. Bedrijven hebben te maken met een toename aan nationale en internatio-
nale regelgeving. Nederlandse banken, verzekeringsmaatschappijen en pensi-
oenfondsen vinden dat de grens is bereikt aan de hoeveelheid wetten en regels 
waarmee zij geconfronteerd worden1.

Ondernemingen zijn in toenemende mate blootgesteld aan de eisen van inter-
nationale kapitaalmarkten. In Europa fuseren beurzen en werkte voormalig 
Eurocommissaris Bolkestein de afgelopen jaren aan uniforme jaarrekening-
regels, terwijl nog geen zicht is op overbrugging van de Amerikaanse regels 
(US-General Accepted Accounting Principles) en de Europese (International 
Accounting Standards of International Financial Requirements Standard). Wel 
zijn er Europese verordeningen verschenen om de Europese jaarrekeningregels 
vast te stellen2.

Het Angelsaksische ‘kapitaalmarkt’-denken raakt meer in Europa ingeburgerd. 
De Amerikaanse Sarbanes-Oxley wetgeving uit 2002 is ook op veel Nederlandse 
ondernemingen van toepassing (Peij, Moerland, Glasz, In ’t Veld e.a., 2002). 

1  ‘Besturen vanuit een glazen huis; Corporate Governance voor de financiële sector’, 3 
december 2003. Dit betreft een onderzoek van KPMG Financial Services onder Neder-
landse financiële instellingen. Nieuwe internationale wet- en regelgeving voor financiële 
instellingen betreft vooral de Sarbanes-Oxley Act, IFRS, Basel II, Solvency II en ROB.

2  Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 
2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen 
(PbEG L 243) van Richtlijn nr. 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 september 2001 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 
86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de jaarrekening en de gecon-
solideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en an-
dere financiële instellingen (Pb EG L 283), van Richtlijn 2003/51/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 
83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en 
de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere 
financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen (Pb EG L 178) (Wet uitvoering 
IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn).



Het internet is (nog steeds in toenemende mate) van sterke invloed op ‘busi-
ness to consumer’ activiteiten3 en verandert het ‘business to business’ zaken-
doen fundamenteel. Internet verandert de wijze van inkoop, voortbrenging, 
ondersteuning, marketing, verkoop en facturering en is bezig om compleet 
nieuwe marktbases en handelsactiviteiten te creëren en op termijn een lagere 
prijs voor consumenten toegankelijk te maken. Uit onderzoek van NIPO4 in 
opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in 2003 blijkt uit 614.000 
ondervraagden dat driekwart van de bedrijven bankzaken doet via het internet, 
dat 18% van de bedrijven verkoopt en dat 44% inkoopt via het internet.

In de Nederlandse markt is de komst van Angelsaksische private equity maat-
schappijen duidelijk herkenbaar met aangekondigde transacties als Vendex 
KBB/KKR, PCM/Apax en Petroplus/Carlyle5. De totale transactiewaarde in de 
eerste zes maanden van 2004 in Nederland is becijferd op 11,7 miljard dollar. 
Voorbeelden van grotere transacties waarbij een Nederlandse onderneming be-
trokken was, waren Air France/KLM, ING/Rodamco Asia en de overname van 
het resterende belang in Gucci door het Franse Pinault-Printemps-Redoute.

Als gevolg van de ontwikkelingen rondom liberalisering, regelgeving, eisen van 
internationale kapitaalmarkten, de internettechnologie en internationale inves-
teerders is er in toenemende mate sprake van, maar ook behoefte aan globalise-
ring en vervlechting van zowel ondernemingen als markten (van kapitaal, van 
goederen en diensten en van arbeid). Globalisering en vervlechting van onder-
nemingen en markten leiden tot een sterke toename van zowel opsplitsing van 
bedrijven als fusies, overnames en het aangaan van strategische allianties, die 
ondernemingen in staat stellen meer waarde te creëren, door kennis en midde-
len te delen in alle onderdelen van de waardeketen: van inkoop tot marketing 
en verkoop. Moerland (2001) omschrijft het als volgt: “Onder druk van de 
toegenomen kosten en risico’s zoeken ondernemingen steeds meer onderlinge 
samenwerking teneinde die kosten en risico’s te kunnen delen. Netwerk- en 
clustervorming komen op en kennis verspreidt zich in hoog tempo en met een 
wijd bereik over de economie. Daarbij worden zowel sectorale als geografische 
grenzen relatief gemakkelijk overschreden.” Ook stelt hij: “Technologische ver-
nieuwingen en veranderende preferentiepatronen doen de concurrentie-inten-
siteit toenemen. […] Normaal gesproken mondt dit alles uit in een golf van 
herschikkingprocedures […].” In ’t Veld stelt dat “scheiding en samenballing 
vaak tegelijkertijd op[treedt]” (1997).

De toenemende strategische complexiteit, de groeiende behoefte aan interna-
tionale samenwerking en spanningen in bestaande eigendomsverhoudingen en 

3  Ministerie van Economische Zaken, ‘Netwerken in Cijfers’ 2001 en 2003; NIPO rapport 
‘Universele Telecomdiensten, markconsultatie vraagzijde en aanbodzijde’, december 
2002; CBS, ‘De Digitale Economie 2002’, Voorburg/Heerlen, 2002.

4  NIPO Amsterdam, ‘Electronisch Zakendoen’, 18 februari 2003, dossier B-3079.
5  ‘Herstel fusie- en overnamemarkt nadert’, KPMG, 20 juni 2004.

INLEIDING 3
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organisatievormen hebben geleid tot toenemende internationale politieke en 
maatschappelijke aandacht voor het realiseren van ‘level playing fields’ ten aan-
zien van regels en systemen. Ook ten aanzien van corporate governance geldt 
dit streven, getuige het advies dat Bolkestein in 2002 als Europees commissaris 
heeft gevraagd en ontvangen: “Op 10 januari 2002 heeft de commissie-Winter 
haar aanbevelingen gepubliceerd. De aanbevelingen richten zich op drie on-
derwerpen, namelijk (a) de vaststelling van de billijke prijs die aan de minder-
heidsaandeelhouders moet worden betaald, (b) een regeling omtrent uitkoop 
van aandeelhouders, en (c) een level playing field voor aandeelhouders in de 
EU-lidstaten.” (Peij, Moerland, Glasz, In ’t Veld e.a., 2002).

De samenwerkingsverbanden zijn in toenemende mate van internationale aard 
en overstijgen de grenzen van organisaties. Het vormen van samenwerkingsver-
banden leidt zowel tot opsplitsing als tot schaalvergroting van ondernemingen 
en is daarom direct gekoppeld aan strategisch handelen. Dit leidt tot spannin-
gen in bestaande eigendomsverhoudingen en organisatievormen. Het betekent 
vaak organisatieverandering op concernniveau met effecten op veranderings-
processen binnen afzonderlijke ondernemingen en business units. 

Hiermee komen we in het hart van de ondernemingsbesturing. Veranderings-
processen op concernniveau worden deel van het domein van de commissaris. 
Interessante vraag is nu: wat is de rol van de commissaris bij veranderingspro-
cessen op dit niveau?

1.3 Verdere indeling van dit boek

Bovengenoemde probleembeschrijving raakt de onderzoeksgebieden van de 
veranderkunde (organisatieverandering) en corporate governance. Deze zullen 
in hoofdstuk 2 aan een literatuurstudie worden onderworpen.
In hoofdstuk 3 wordt, als logisch vervolg op de probleemschets en de litera-
tuurstudie in de eerste twee hoofdstukken van dit boek, de probleemstelling 
geformuleerd. Deze wordt nader uitgewerkt in onderzoeksvragen. Tevens wor-
den in dat hoofdstuk de methodologische overwegingen en het onderzoeks-
model geschetst.
In de hoofdstukken 4 tot en met 6 zijn de uitkomsten van het onderzoek, 
uitgevoerd in drie ‘rondes’, aan de beurt. De eerste ronde betreft een beschrij-
ving en analyse van de casusstudie naar het verzelfstandigingsproces bij de NV 
Nederlandse Spoorwegen, de tweede ronde betreft een beschrijving en ana-
lyse van de casusstudie naar de procesvereenvoudiging bij de NV Nederlandse 
Spoorwegen en de derde ronde betreft een beschrijving en analyse van de ca-
susstudie naar de overname van CCH door Wolters Kluwer en de fusieplannen 
van deze onderneming met Reed Elsevier.
Hoofdstuk 7 loopt het onderzoeksmodel systematisch af om tot beantwoording 
van de probleemstelling te komen. Ook beschrijf ik daar in hoeverre het veld-
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onderzoek informatie heeft opgeleverd die mij helpt de in hoofdstuk 3 gefor-
muleerde veronderstellingen te bevestigen, ontkennen of nuanceren.
Hoofdstuk 8 integreert de uitkomsten van de drie onderzoeksrondes. Aangezien 
het opeenvolgende rondes betreft geeft het hoofdstuk inzicht in de geleerde les-
sen en opgedane inzichten gedurende het doorlopen van het onderzoeksproces 
en verbindt het de uitkomsten van de casusstudies met de literatuur. Daarbij 
wordt vooral aandacht besteed aan wat bij het onderzoek van de literatuur is 
gebruikt en wat aan kennis wordt ‘teruggegeven’. 
Hoofdstuk 9 bevat de conclusies en aanbevelingen voor commissarissen die te 
maken hebben met veranderingsprocessen. Dit hoofdstuk sluit het boek af met 
suggesties voor verder onderzoek en een nawoord.

INLEIDING



 2 
Literatuurstudie

Dit onderzoek richt zich op de rol van commissarissen bij veranderingsproces-
sen. Het onderwerp raakt twee belangrijke wetenschapsgebieden met name: 
organisatieverandering en corporate governance.
Hoofdstuk doet verslag van een literatuurstudie naar deze gebieden in res-
pectievelijk paragraaf 2.1 en paragraaf 2.2. Paragraaf 2.3 analyseert de lite-
ratuurstudie en komt met aanvullende veronderstellingen en constateringen. 
Paragraaf 2.4 trekt de conclusies uit de hoofdstukken 1 en 2 van dit boek.

2.1 Organisatieverandering

Een studie naar organisatieverandering of de veranderkunde als wetenschaps-
gebied kent vele invalshoeken. Het onderwerp heeft een behoorlijk lange – met 
name Angelsaksische – onderzoekstraditie. Onderzoek in de vorige eeuw start-
te met een focus op sociale processen. Kurt Lewin (1946) ontdekte in de jaren 
veertig dat informele feedback een bijdrage kan leveren aan goed leiderschap. 
Aan het onderzoek van Lewin naar ‘organisational dynamics’ is vervolg gegeven 
door onder meer Argyris (1964) en Schein (1969). Enkele decennia later kwam 
daarnaast aandacht voor een meer structuurmatige benadering, onder meer 
aangeduid als ‘organisational design’. Onder meer Galbraith (1977) was hierin 
een gezichtsbepalende onderzoeker.

Inmiddels is in de Angelsaksische traditie van organisatieverandering een ide-
aaltypische tweedeling zichtbaar tussen het economische paradigma met wetten 
over schaarste en kapitaalstromen, en het culturele paradigma met wetten over 
menselijk gedrag. In theorieën over human resources management verschijnt 
deze tegenstelling in de ‘Michigan benadering’ met nadruk op het economische 
paradigma (Butler, 1991) en de ‘Harvard benadering’ die zich meer baseert 
op systeemdenken en menselijk gedrag (Pfeffer, 1994). In de bedrijfskundige 
theorieën over strategisch management is dit onderscheid zichtbaar in de Plan-
nings- en positioneringschool (Ansoff, 1984; Porter, 1985) en de Culturele- en 
leerschool (Senge, 1990; Prahalad en Hamel, 1990).



7

In het eerste decennium van de 21e eeuw blijkt uit onderzoek dat een gecom-
bineerde visie op organisatieverandering vanuit beide invalshoeken succesvol 
kan zijn. Boonstra (2004) slaat in navolging van Beer en Nohria (2000) de brug 
tussen de ideaaltypische benaderingen, door het beschrijven van een theorie 
voor ‘continuous change’. Hierop wordt verderop in dit hoofdstuk nader in-
gegaan.

Mijn veronderstelling bij aanvang van de literatuurstudie naar organisatiever-
andering was dat er weinig over de rol van commissarissen bij veranderings-
processen bekend zou zijn, omdat het onderzoek met name is geïnitieerd en 
uitgevoerd in Angelsaksische landen, waar ‘de commissaris’ of ‘de raad van 
commissarissen’ zoals die in Nederland bekend is niet bestaat. De commissaris 
werkt in Angelsaksische landen met bestuurders samen in een ‘board of direc-
tors’ en wordt daarom vrijwel nooit als een afzonderlijke entiteit gezien, zeker 
niet als het organisatieverandering betreft. Het managen van veranderingspro-
cessen wordt algemeen beschouwd als een ‘uitvoerende’ taak, een taak voor 
directie en managers dus.
Een andere veronderstelling vooraf was dat er in de literatuur beschrijvingen 
zijn van organisatieveranderingen die dermate impact hebben op de continu-
iteit of identiteit van organisaties, dat de commissarissen tóch een rol zullen 
moeten spelen om, samen met de bestuurders, een dergelijk proces tot een 
goed einde te kunnen brengen.

Om dit te onderzoeken heb ik studie gedaan naar de belangrijkste onderwer-
pen die in de literatuur van organisatieverandering aan de orde zijn: 
• doel van verandering;
• object van verandering;
• aanpak van verandering;
• leidinggeven aan verandering.

Om deze onderwerpen in een contextueel kader te plaatsen gaat subparagraaf 
2.1.1 eerst in op het onderscheid tussen ‘Theory E’, ‘Theory O’ en ‘Theory 
C’. Vervolgens komen de vier bovenstaande onderwerpen in de subparagrafen 
2.1.2 tot en met 2.1.5 aan de orde. Subparagraaf 2.1.6 trekt enkele conclusies 
op basis van deze deelstudie.

2.1.1   ‘Theory E’, ‘Theory O’ en ‘Theory C’

Beer en Nohria (2000) maken onderscheid tussen ‘Theory E’ en ‘Theory O’ en 
creëren daarmee een context voor de set van uiterste opvattingen:
• ‘Theory E’ heeft als doel zo veel mogelijk economische waarde te creëren, 

veelal uitgedrukt in termen van shareholder value. Het object van de ver-
andering betreft de formele structuren en systemen. Veranderingsprocessen 
worden topdown aangestuurd op een geplande en geprogrammeerde wijze 
en richten zich op “Economic Capital & Resources”;
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• ‘Theory O’ heeft als doel de menselijke vaardigheden binnen de organisa-
tie op een zodanige wijze te ontwikkelen dat alle organisatieleden in staat 
worden gesteld strategieën mede te realiseren en te leren van de effectiviteit 
van de gedane veranderingen. Het object van de verandering is de groep 
organisatieleden zelf, waardoor een cultuur van grote betrokkenheid wordt 
gerealiseerd. Verandering komt met kleine stappen, minder gepland en ge-
programmeerd en richt zich op “Human Capital & Resources”.

Bij ‘Theory E’-veranderingen is veel ondersteuning van externe consultants be-
nodigd en er wordt veel van financiële incentives gebruik gemaakt om veran-
derdoelen te bereiken. Grote adviesbureaus spelen hier veelal een rol, vanwege 
de financiële en planmatige focus en de topdown benadering.
Bij ‘Theory O’-veranderingen wordt minder zwaar gesteund op externe consul-
tants en financiële incentives. Hier wordt vaak gebruik gemaakt van kleinere 
adviesbureaus die veranderingsprocessen begeleiden.

Het is duidelijk dat deze ideaaltypische benaderingen aansluiten bij de in de 
inleiding van deze paragraaf beschreven tweedeling.

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de ideaaltypische opvattingen die 
door Beer en Nohria als Theory E en O zijn aangeduid (opgenomen als citaat):

Beer en Nohria realiseren zich dat de tegenstellingen tussen de theorieën groot 
zijn en zien de ideale benadering in het management van de “Paradox of E and 
O”. 

Een analyse van de ideaaltypische indeling in ‘Theory E’ en ‘Theory O’ van Beer 
en Nohria is gedaan door Peij en Boonstra (2002a). Wij concluderen dat “het 
boek is geworteld in een Amerikaanse traditie van organisatieverandering, waar 
een binaire oppositie duidelijk zichtbaar is. […] Deze binaire oppositie heeft 
als nadeel dat andere perspectieven buiten beschouwing blijven. Zo is er wei-
nig aandacht voor interpretatieve en postmoderne invalshoeken. De gekozen 
invalshoeken zijn vooral prescriptief van aard en daarin lijken aanpakken soms 
eenvoudiger dan de werkelijkheid van organisatieverandering.”

Om de ‘werkelijkheid’ van organisatieverandering op een minder prescriptieve 
wijze te benaderen verwijst Boonstra in een latere publicatie (2004) naar Theory 
E en O om ze vervolgens te verbinden met theorieën over organisatieleren. 
“When organizing, changing and learning are seen as interactive processes in 
which people construct their relationships, activities and meanings, the basis as-
sumptions and methodology of organizational change are constructed in a new 
way […]. This way of looking at organizing and changing might be helpful in 
understanding the tensions between Organizational Development and Planned 
Change; it provides ways to understand our own bias in dilemmas of organizing 
and changing, and helps to choose a position between the two sides of these 
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dilemmas” (Boonstra, 2004). Boonstra introduceert vervolgens een Theory C, 
welke betrekking heeft op “continuous changing and constructing realities”.

Theory C geeft nadere invulling aan het management van de “Paradox of E 
and O” zoals eerder op de agenda gezet door Beer en Nohria. In tabel 2 wordt 
een overzicht gegeven van de opvattingen die door Boonstra als Theory C zijn 
aangeduid:

Tabel 1 Theory E and O 
(Uit: Boonstra, 2004)

Planned change (Theory E) Organization development (Theory O)

• Organizations as adaptive systems to 
market demands

• Human beings as social capital to 
perform objectives

• Employees motivated by personal 
advantage

• Managers using position power in 
steering changes

• Consultants as knowledge-driven experts
• Organization life as source of 

shortcomings
• Focus on economic measures of 

performance
• New design of work processes as 

blueprint
• Top-down steering of change process
• Solution-oriented based on value chain

• Episodic change with stable end 
situation

• Single linear change process
• Techno-economical process rationality
• Strict norms and planning in change 

process
• Abstract models and concrete working 

methods
• Emphasis on expert knowledge
• Separation of design and implementation 

of changes 
• Learning as reflection by change 

managers
• Knowledge development by using 

techniques

• Organizations as purposeful socio-
technical system

• Human beings as creative and 
collaborative people

• Employees motivated by developing 
human potential

• Managers using personal power in 
mutual collaboration

• Consultants as process-driven 
facilitators

• Organization life as source of experience
• Focus on improvement of effectiveness 

and working life
• Improvements based on the existing 

organization
• Utilization of knowledge and insight of 

personnel
• Problem-oriented based on working 

experiences
• Continuous changing and improving 

change abilities
• Iterative change process
• Socio-political process rationality
• Regard for ability to change in emergent 

change process
• Concrete working methods and abstract 

models
• Application of operational knowledge
• Smooth transition between phases in 

change
• Learning as a collective and ongoing 

activity
• Knowledge development by action 

research
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Tabel 2 Theory C 
(Uit: Boonstra, 2004)

Continuous changing and contructing realities (Theory C)

• Organizing and changing is an ongoing process of inter-activities, sense making, 
and self making

• Human beings construct organizing and changing as social realities by multiple 
interaction and sense making

• Employees, organizational leaders and consultants interact and work together in a 
non-hierarchical manner

• Changing and organizing is a process of endless modifications in work processes 
and social realities

• Changing and organizing is rooted in multiple realities to facilitate ways of relating 
that are open to new possibilities

• Changing and organizing becomes a continuous and interrelated process in which 
all participants are involved

• Focus on accommodations and modifications based on interweaving activities, 
interrelations and sense making

• Involvement of all stakeholders as participants in joint interaction process of 
creating new realities

• Searching for new possibilities in a continuous process of transformation and 
learning

• Continuous changing with no end state; accumulation of endless small 
accommodations

• Cyclical process of changing and equilibrium seeking between stability and change: 
freeze-rebalance-unfreeze-freeze

• Social constructionist rationality in which relations and realities are constructed as 
real in their consequences

• An ongoing process of improvising, sense making and accommodating
• Concrete inter-activities in multiple, local-historical and social realities
• Changing is a collaborative approach in which everyone contributes as an expert
• Inquiring, intervening and changing are left joined
• Learning and knowledge development as process of interaction, reflection and sense 

making by all participants

2.1.2    Doel van verandering

Het doel van de verandering betreft voornamelijk de vraag of het gaat om het 
creëren van waarde in economische zin of in de vorm van organisatorische 
slagkracht.

Michael C. Jensen beschrijft het doel van organisatieverandering als volgt: “De 
continue strijd om te overleven in een concurrerende economie hangt af van 
de voortdurende bevrediging van de wensen van aandeelhouders. Als aandeel-
houders niet tevreden zijn, verplaatsen zij hun middelen naar andere doelen 
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of maken zij zich sterk voor vervanging van het management. Aandeelhouders 
zijn niet minder geïnteresseerd in tevreden en gemotiveerde organisatieleden 
dan anderen, zolang zij daarmee de prestaties van de organisatie positief beïn-
vloeden.” (Jensen, 2000)

Peter M. Senge stelt: “Organisaties zijn organische systemen met veel interde-
pendenties. De dynamiek van dergelijke complexe menselijke systemen kun-
nen niet worden vertaald in rechtlijnige modellen die voortkomen uit een 
dimensionale doelstellingen zoals het maximaliseren van aandeelhouders-
waarde. Om een maximale waarde voor de onderneming te bereiken zou men 
zich moeten richten op het ontwikkelen van de organisatieleden en het orga-
nisatieleren, waardoor de organisatie in staat wordt gesteld zich aan te passen 
aan veranderingen in de omgeving.” (Senge, 2000)

Joseph L. Bower nuanceert beide visies echter door aan te geven dat ze “op 
zichzelf te theoretisch [zijn] en onvoldoende rekening [houden] met de prag-
matiek van de taak van algemeen managers. De stellingen van Jensen en Senge 
komen voort uit specifieke wetenschappelijke disciplines, terwijl in de praktijk 
alleen een integrale aanpak werkt”. (Bower, 2000)

Michael C. Jensen representeert hier Theory E, Peter M. Senge Theory O en 
Joseph L. Bower de middenweg, door Boonstra aangeduid als Theory C. Ik ga 
ervan uit dat in het onderzoek zowel veranderingsprocessen met als doel het 
creëren van waarde in economische zin als in de vorm van organisatorische 
slagkracht gevonden zullen worden. Elk doel zal een mengvorm tussen beiden 
zijn; interessant is te bekijken waar de accenten liggen.

2.1.3   Object van verandering

Er bestaat ook discussie over wát we precies willen veranderen, met als uiter-
sten de ‘harde kant’ (structuur) en de ‘zachte kant’ (cultuur).

Jay R. Galbraith spreekt zich in de veranderkundige literatuur uit voor ver-
andering van structuren: “De beste aanpak om van een bestaande naar een 
nieuwe structuur te komen is een opeenvolging van implementaties van ‘inte-
gratiemechanismen’. Voor het realiseren van radicale veranderingen is het van 
belang formele structuren en systemen te wijzigen […]. Daarbij vinden steeds 
machtsverschuivingen plaats, met als uiteindelijk doel een structuur die stabiel 
is en tegelijkertijd flexibel genoeg zich te kunnen aanpassen aan externe veran-
deringen.” (Galbraith, 2000)

Larry Hirschhorn pleit daarentegen voor verandering van cultuur: “Blijvende 
prestatieverbeteringen vereisen gedragsveranderingen. Deze kunnen niet wor-
den gerealiseerd door structuren te wijzigen. De focus moet de cultuur zijn: 
door het bouwen van een ‘alternatieve structuur’ die de legitimiteit van de 
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bestaande organisatiestructuur ondermijnt, kan worden toegewerkt naar een 
nieuwe basis voor samenhang en betrokkenheid.” (Hirschhorn, 2000)

Allan R. Cohen verkiest een middenweg: “Bijna alle grote veranderingstrajec-
ten, of ze nu geleid worden vanuit structuur- of cultuurveranderingen, behalen 
hun doelstellingen niet qua tijd en budget. Er is geen algemene formule, de 
focus zou moeten worden bepaald aan de hand van de specifieke omstandig-
heden waarin de verandering moet plaatsvinden.” (Cohen, 2000)

Jay R. Galbraith representeert hier Theory E, Larry Hirschhorn Theory O en 
Allan R. Cohen de middenweg, door Boonstra aangeduid als Theory C. De 
vraag wat het object van verandering is hangt volgens Cohen dus samen met 
de specifieke omstandigheden waarin de verandering moet plaatsvinden. In 
deze context is in eerdere publicaties gesproken over verandering van de eerste, 
tweede en derde orde. 

Levy (1986) maakt onderscheid tussen ‘First Order Change’ en ‘Second-Order 
Change’. De eerste betreft een inhoudelijke verandering, binnen de bestaande 
kaders, en de tweede betreft een contextuele verandering, kaderdoorbrekend 
en tot in de kern. 
‘Verandering van de derde orde’ heeft te maken met verschuivende paradig-
ma’s. “Het gaat om de zienswijze dat mensen hun eigen realiteit construeren 
op basis van wat ze ervaren. […] De context is in interactie voortgebracht en 
als het ware gestold tot een referentiekader van waaruit de werkelijkheid wordt 
begrepen” (Boonstra, 2000). Deze vorm van verandering heeft te maken met 
‘lerend vernieuwen’ en ‘vernieuwend leren’; het gaat hier om verandering in de 
identiteit van de organisatie. Organisatieverandering van de derde orde heeft 
invloed op het doel en de bestaansreden van de organisatie en vraagt daarom 
aanpassing van het referentiekader van de organisatieleden.

In mijn onderzoek volg ik mijn onderscheid tussen eerste-, tweede- en derde-
orde veranderingen de formulering, zoals aangehaald door Wierdsma (2004): 
“[We] identify three levels of change: at the level of rules, insights, and prin-
ciples. […] Rules, insights, and principles can be regarded as cognitive maps 
which people use in their actions. […] They are constructs for interpreting 
events. People use cognitive maps to recognize and patterns with which they 
make variety manageable.”

Deze benadering komt dicht bij de omschrijving van eerste-, tweede- en derde-
orde ‘leren’, zoals door Smid en Beckett worden gehanteerd in Boonstra (2004): 
“First-order learning is passive internalization of pre-given culture. […] In se-
cond-order learning, the focus is on finding out how correct solutions can be 
produced when the context does not provide anything to copy. […] In third-
order learning, the learner questions the validity of tasks and problems posed 
by the context and begins to transform the context itself.”
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Ik hanteer het begrip ‘eerste-orde verandering’ als het gaat om verandering van 
regels, ‘tweede-orde verandering’ als het verandering van inzichten betreft en 
‘derde-orde verandering’ als het gaat om verandering van principes, van con-
text. 

2.1.4    Aanpak van verandering

In de literatuur over organisatieverandering worden in grote lijnen twee ide-
aaltypische vormen van de aanpak van veranderingsprocessen onderscheiden: 
het beheersingsmodel en het ontwikkelingsmodel (Peij en Westerink, 1997). 
Ganzevoort (1985) en later Boonstra (2000) maken onderscheid tussen ‘ont-
werpen’ en ‘ontwikkelen’. Ganzevoort noemt de volgende kenmerken voor 
beide benaderingen:

Tabel 3 De ontwerp- en de ontwikkelbenadering (Ganzevoort, 1985)

Ontwerpbenadering Ontwikkelbenadering

• Er wordt nadruk gelegd op de 
formele organisatie, het zichtbare, 
het beschrijfbare en vooral het 
voorschrijfbare

• Er is sprake van ‘reïficatie’, waarbij 
een organisatie en een proces als 
een ‘ding’ wordt beschouwd

• Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen het bedenken en het 
implementeren van een andere 
organisatievorm of werkwijze en 
tussen denkers en doeners

• Er worden algemeen geldende 
ontwerpregels gehanteerd

• Er wordt nadruk gelegd op het gedrag 
van mensen en de cultuur die de 
leden van een organisatie gezamenlijk 
vormen

• Er bestaan hoge verwachtingen ten 
aanzien van de veranderkundige 
mogelijkheden

• De machtsverhoudingen zijn een object 
van interventie

• Organisatieontwikkeling wordt gezien 
als een voortdurend proces

Boonstra (2000) stelt dat “de ontwerpaanpak mogelijk geschikt [is] als het gaat 
om technische en instrumentele aspecten waarin problemen en oplossingen 
bekend zijn. Het gaat om veranderingen van de eerste orde. […] Als het om 
ingrijpende veranderingen gaat waarbij problemen niet eenduidig maar wel 
kenbaar zijn, en er ideeën bestaan over de oplossingsrichting, dan is de ontwik-
kelingsaanpak meer succesvol dan de ontwerpaanpak”.

In de Angelsaksische literatuur pleiten Sumantra Ghoshal en Christopher A. 
Bartlett voor het beheersingmodel. “Er zijn niet meerdere paden naar dezelfde 
bestemming. Bovendien vinden veranderingsprocessen niet hun eigen, optima-
le weg. Er is een aantal immer terugkerende stappen, welke in ieder verande-
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ringsproces genomen moeten worden om tot een optimaal resultaat te komen: 
rationalization (reorganiseren), revitalization (optimalisatie door interne en ex-
terne afstemming en creëren van vertrouwen) en regeneration (handhaven van 
een ‘dynamische imbalans’ tussen persoonlijke prestaties van organisatieleden 
en organisatiebrede samenwerking).” (Ghoshal en Bartlett, 2000)

Karl E. Weick geeft in de Angelsaksische literatuur zijn voorkeur voor het ont-
wikkelingsmodel als volgt weer: “Grote, planmatige veranderingsprocessen lei-
den veelal tot niets, omdat ze eenvoudig kunnen worden afgewezen door de 
machthebbers in de organisatie en leiden tot weerstand. Organisaties zijn in 
feite continu in ontwikkeling. Er zijn, altijd, vaak vooraf onbedoeld en vaak 
onopgemerkt, initiatieven en experimenten gaande die leiden tot fundamen-
tele verandering. Het gaat erom deze nieuwe stromingen te herkennen en te 
benutten om op die manier meer selectief om te kunnen gaan met geplande 
veranderingsprocessen. Weerstand past alleen in het denkkader van de vaste 
structuren en geplande verandering.” (Weick, 2000)

Het beheersingsmodel en het ontwikkelingsmodel zijn, zoals eerder aange-
geven, op te vatten als ideaaltypen; iedere tussenvorm is derhalve denkbaar 
en werkbaar. Andrew M. Pettigrew schrijft daarover: “Bij onderzoek naar ver-
anderingsprocessen in organisaties worden context, inhoud en proces in toe-
nemende mate met elkaar in verband gebracht. Uit deze studies kan worden 
geconcludeerd dat veranderingsprocessen in verschillende tijden verschillende 
karakters kennen. Soms zijn ze meer ‘emergent’ en soms gepland. Beide con-
structies zijn toepasbaar, als ze maar passen bij de externe condities: in drin-
gende gevallen vereisen grote aanpassingen een duidelijk strijdplan, terwijl or-
ganisatieverbeteringen die niet onder tijdsdruk hoeven plaats te vinden veelal 
een meer spontane aanpak vragen.” (Pettigrew, 2000)

Collins (2004) stelt dat succesvolle organisaties permanent en met vele aspecten 
tegelijk bezig zijn en daarbij veel oog hebben voor waarden en menselijk talent.

Sumantra Ghoshal en Christopher A. Bartlett representeren hier Theory E, Karl 
E. Weick Theory O en Pettigrew de middenweg, door Boonstra aangeduid als 
Theory C. Ik ga ervan uit dat ik in het onderzoek zowel beheersings- als ontwik-
kelingsprocessen zal aantreffen. Ik veronderstel dat de praktijk alleen mengvor-
men kent; ook hier is het interessant te bekijken waar de accenten liggen.

Ten slotte nog enkele alinea’s over fase-indelingen. Volgens vele auteurs zijn 
duidelijke fasen te onderscheiden, die in veel veranderingsprocessen terug-
komen. Een voorbeeld is de fase-indeling van Tichy en Devanna (1986). Zij 
gebruiken bij het beschrijven van organisatieverandering de metafoor van het 
toneelstuk, met de volgende te onderscheiden fasen:
• prikkels tot verandering;
• anticiperen;
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• diagnose stellen;
• visie creëren (identificatie, visiecreatie en opstellen van een veranderagen-

da);
• reactie en kritische meerderheid verkrijgen;
• institutionaliseren.

Hiermee wordt duidelijk dat er verschillende soorten processen zijn die on-
derdeel uitmaken van veranderingsprocessen. Voordat tot implementatie van 
verandering (bijvoorbeeld een fusie, overname of reorganisatie) wordt over-
gegaan – door Tichy en Devanna aangeduid als ‘institutionaliseren’ –, vindt 
besluitvorming plaats. Besluitvormingsprocessen lopen als rode draad door alle 
hierboven genoemde fasen heen en betreffen voor een groot deel de fasen voor-
afgaand aan de implementatie, de organisatieverandering zelf. Onze oosterbu-
ren duiden dit aan als ‘das Vorfeld’.

In mijn optiek zijn besluitvormingsprocessen die plaatshebben in ‘das Vorfeld’ 
een integraal onderdeel van veranderingsprocessen. Tijdens een besluitvor-
mingsproces is het veranderingsproces al gestart.

2.1.5    Leidinggeven aan verandering

Bij het leidinggeven aan verandering worden in de literatuur topdown en par-
ticipatieve stijlen onderscheiden. Dit ideaaltypische onderscheid komt in de 
literatuur veel voor. Mastenbroek (1997) maakt bijvoorbeeld onderscheid tus-
sen ‘zelforganisatie’ en ‘sturing’. 

In een eerdere publicatie omschreef ik het leidinggeven aan beheerste veran-
dering als volgt: “Managen van het beheersingsmodel is gericht op plannen en 
beheersen van de bedrijfsvoering, met veel aandacht voor het verkrijgen van 
voldoende draagvlak en met vragen als: wat wordt het beslag op mensen en 
middelen? Welke gevolgen heeft dit voor de (rest van de) organisatie en output? 
Welke kwaliteit kunnen we verwachten?
Het risico bestaat echter dat met deze werkwijze een ‘papieren werkelijkheid’ 
wordt gecreëerd: een plan van aanpak dat in de praktijk moeilijk uitvoerbaar 
of hanteerbaar blijkt. […] Het beheersingsmodel kent, concluderend, veel aan-
dacht voor voorbereiding. Om deze reden wordt dit model wel eens de ‘ingeni-
eursbenadering’ genoemd. […]” (Peij en Westerink, 1997).

Over de ontwerpaanpak of het beheersingsmodel schrijft Jay A. Conger het 
volgende: “Doordat veranderingen in toenemende mate fundamenteel van aard 
zijn, vereist leidinggeven aan verandering een perspectief dat verder gaat dan 
de organisatiegrenzen. Daarom kan leidinggeven aan verandering niet worden 
overgelaten aan mensen lager in de organisatie, omdat zij niet het perspectief, 
noch de middelen, noch de macht hebben om grootschalige veranderingen te 
kunnen introduceren.” (Conger, 2000)
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Het andere ideaaltype, leidinggeven aan ontwikkelgerichte verandering, is als 
volgt te omschrijven: “Managen van het ontwikkelingsmodel is gebaseerd op 
het geven van richting: duidelijkheid scheppen, veranderingsgezinden mobi-
liseren. Er wordt gewerkt met een minimum aan zekerheid, waarbij het van 
belang is dat (verander)managers voorbeeldgedrag vertonen.
Het risico dat met dit model wordt gelopen is dat de projectgroep steun vanuit 
de top van de organisatie mist als vanuit aparte hulpconstructies wordt ge-
werkt. Voorts bestaat het risico, dat ongewenste resultaten worden bereikt als 
gevolg van de kortetermijnplanning.
Concluderend kan gesteld worden dat het ontwikkelingsmodel moeilijk te ma-
nagen is.” (Peij en Westerink, 1997)

Warren Bennis schrijft hierover: “Topdown leidinggeven aan verandering is ge-
baseerd op de mythe van het overheersende individu, het helden-denken, dat 
in de Amerikaanse business cultuur is verankerd. Organisaties worden echter 
complexer en kennisintensiever: het zijn netwerken, clusters, ad hoc en multi-
functionele teams, matrices – bijna alles behalve piramides met hun achter-
haalde topdown leiderschap. Daardoor kan een individu of een kleine groep 
managers nooit de kennis en wijsheid hebben om alle problemen op te lossen.” 
(Bennis, 2000)

Natuurlijk ligt de waarheid in het midden, zoals ook Dexter Dunphy om-
schrijft: “Topdown management komt voort uit de wetenschap rondom strate-
gisch management. De participatieve opvatting daarentegen komt voort uit de 
wetenschappelijke stromingen OD (uit Amerika: organizational development) 
en STS (uit Europa: sociotechnical systems).
Het gaat erom per organisatieprobleem te bepalen wie de relevante kennis 
heeft. Soms zijn dat de leiders van de organisatie, soms het personeel. Dit ver-
eist management van de paradox tussen topdown en participatieve stijlen.” 
(Dunphy, 2000)
Dunphy geeft aan dat een cultuur van vertrouwen en wederzijds respect een-
voudig tenietgedaan kunnen worden door ‘enkelvoudig leiderschap’.

Jay A. Conger representeert hier Theory E, Warren Bennis Theory O en Dexter 
Dunphy de middenweg, door Boonstra aangeduid als Theory C. Collins (2004) 
sluit aan bij Theory C: “The executives who ignited the transformation from 
‘good’ to ‘great’ did not first figure out where to drive the bus and then get 
people to take it there. No, they first got the right people on the bus (and the 
wrong people off the bus) and then figured out where to drive it.”

In het kader van deze studie kijken we naar de rol van commissarissen bij or-
ganisatieverandering. Directeuren en commissarissen hebben verschillende al-
gemene taken in een onderneming. De directie initieert, beslist, maakt plannen 
en beheerst (controleert de voortgang op hoofdlijnen). De raad van commis-
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sarissen keurt goed, adviseert en kijkt naar resultaten (meer hierover in subpa-
ragraaf 2.2.3). Dat betekent dat zowel de directeur als de commissaris zich in 
mindere of meerdere mate (afhankelijk van het doel, het object en de aanpak 
van verandering) ‘bemoeit’ met het veranderingsproces, vanuit zijn eigen taak-
stelling en verantwoordelijkheden. Ik constateer echter dat in de literatuur over 
verandermanagement vrijwel niets te vinden is over de rol van commissarissen 
bij veranderingsprocessen (Beer en Nohria, 2000; Bennis, 2000; Conger, 2000; 
Dunphy, 2000; Mastenbroek, 1997; Moss Kanter, Stein en Jick, 1994; Pettigrew 
en Whipp, 1991; Pettigrew, 2000; Tichy, 1983).

Hier ligt derhalve een wetenschappelijk terrein open waar op basis van explo-
ratief onderzoek een eerste invulling kan worden gegeven. 

2.1.6    Conclusies

De rol van de commissaris blijft in de literatuur over organisatieverandering 
onderbelicht. In de gangbare opvatting sturen en beïnvloeden directeuren en 
commissarissen veranderingsprocessen vanuit hun normale taakstelling en ver-
antwoordelijkheden. De directie initieert, beslist, maakt plannen en beheerst 
en de raad van commissarissen keurt goed, adviseert en kijkt naar resultaten.
In de literatuur over ‘the management of change’ is veel te vinden over hoe 
een directeur of manager kan omgaan met weerstanden en andere problemen 
die spelen bij veranderingsprocessen. Maar vrijwel niets is te vinden over de 
rol van commissarissen bij veranderingsprocessen. Onduidelijk blijft of dat te 
maken heeft met de Angelsaksische oorsprong van de meeste literatuur over 
verandermanagement, waardoor de commissaris als onderdeel van de board of 
directors vanzelf wordt ‘meegenomen’, of dat in de literatuur stilzwijgend de 
veronderstelling bestaat dat verandermanagement een zaak is voor de lagere 
echelons. Als dat laatste het geval is, gaat het waarschijnlijk om leidinggeven 
aan eerste-orde veranderingen.
Het is van belang dat wordt gewerkt aan ontwikkeling van wetenschappelijk 
materiaal dat ons in staat stelt een (hypothetische) uitspraak te doen over de rol 
van commissarissen bij veranderingsprocessen.

Beschrijvingen van organisatieveranderingen met een grote impact zijn ook 
ruimschoots te vinden in de literatuur. Deze worden met name aangeduid als 
tweede- of derde-ordeverandering.

2.2   Corporate governance

Een algemeen aanvaarde definitie van corporate governance is de volgende: 
“corporate governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoor-
delijkheid en zeggenschap en over verantwoording en toezicht” (Commissie 
Corporate Governance, 2003). Van Manen (1999) omschrijft corporate gover-

LITERATUURSTUDIE



18 COMMISSARIS OP DE BESTUURDERSSTOEL

nance als “het proces van beïnvloeding door belanghebbenden van de gang van 
zaken bij ondernemingen, zowel ter zake van de besluitvorming als ter zake 
van de uitvoering”.

Bij een literatuurstudie naar corporate governance moeten in mijn optiek ook 
de beschrijvingen worden meegenomen die de in bovenstaande definities op-
genomen onderwerpen betreffen maar eerder nog niet bekend waren onder de 
aanduiding ‘corporate governance’.

Bij aanvang van dit deel van de literatuurstudie had ik de veronderstelling 
dat de rol van commissarissen bij organisatieveranderingen onderbelicht zou 
zijn in de literatuur over corporate governance. Nu niet vanuit de ervaring dat 
Angelsaksisch onderzoek domineert, maar vanuit de ervaring dat er weinig 
gestructureerd onderzoek is gedaan naar onderwerpen buiten de bekende sa-
menstelling, taakstelling en omvang van raden van bestuur en commissarissen. 
Bovendien zijn organisatieveranderingen met grote impact op organisaties pas 
sinds de jaren negentig ‘business as usual’ geworden. Juist dat laatste onder-
streept de urgentie voor meer kennis op dit gebied.

Deze paragraaf beschrijft algemene opvattingen over taakstelling en structuren 
van directies (raden van bestuur) en raden van commissarissen. Uit de inlei-
ding (hoofdstuk 1) blijkt mijn keuze voor commissarissen als vertrekpunt voor 
het onderzoek. Deze paragraaf richt zich echter zowel op commissarissen als 
op directeuren, omdat onderzoek naar de rol van commissarissen bij verande-
ringsprocessen, als basis, inzicht in taakstelling en structuren van zowel com-
missarissen als directeuren vereist.

Allereerst geeft subparagraaf 2.2.1 een beschouwing over (de soms dunne 
scheidslijn tussen) bestuurders en toezichthouders en vervolgens gaat subpa-
ragraaf 2.2.2 in op het onderscheid tussen toezicht op ondernemingsniveau en 
marktniveau. Subparagraaf 2.2.3 bespreekt de betekenis van het ‘besturen’ en 
de consequenties daarvan en subparagraaf 2.2.4 bespreekt de taakstelling van 
directeuren en commissarissen. In subparagraaf 2.2.5 komt de samenstelling 
en omvang van de raad van commissarissen aan de orde.
Vervolgens beschrijft subparagraaf 2.2.6 internationale verschillen in bestu-
ringsmodellen en wordt in subparagraaf 2.2.7 ingegaan op literatuur die aan-
dacht schenkt aan de rol van commissarissen bij organisatieverandering.
Subparagraaf 2.2.8 sluit paragraaf 2.2 af met een conclusie.

2.2.1    Bestuurders en toezichthouders

Corporate governance gaat over besturen en beheersen, over verantwoordelijk-
heid en zeggenschap en over verantwoording en toezicht.
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Besturen is gerichte invloed produceren, stelt De Leeuw (1984). Uit deze op-
vatting leid ik mijn definitie van bestuurders af, die voor mijn onderzoek als 
volgt kan luiden: bestuurders zijn mensen die gerichte invloed produceren.
Grinwis (1990) voegt aan de opvatting van De Leeuw toe: “... vanuit de top 
van de organisatie”. Dit omdat bestuurlijke functies gesitueerd zijn aan de top 
van organisaties, waar de eindverantwoordelijkheid voor het organisatorisch 
functioneren en het maatschappelijk presteren ligt.
Invloed uitoefenen ‘vanuit de top’ verdient mijns inziens enige nuancering. 
Conger (2000) is, zo bleek eerder in paragraaf 2.1, van mening dat leidinggeven 
aan verandering niet kan worden overgelaten aan mensen lager in de organisa-
tie, omdat zij niet het perspectief, noch de middelen, noch de macht hebben 
om grootschalige veranderingen te kunnen introduceren. Bennis (2000) stelt 
daartegenover dat een individu of een kleine groep managers nooit de kennis 
en wijsheid hebben om alle problemen op te lossen. Ik volg in mijn opvatting 
dan ook Dunphy (2000), die stelt dat het erom gaat per organisatieprobleem te 
bepalen wie de relevante kennis heeft. Soms zijn dat de leiders van de organi-
satie, soms het personeel. 

Met ‘bestuurders’ worden over het algemeen directeuren, ofwel uitvoerend be-
stuurders bedoeld: de personen die het ondernemingsbeleid bepalen en uit-
voeren. De wet hanteert twee bestuurdersbegrippen: in de Wet op de Onder-
nemingsraden geldt als bestuurder degene die de onderneming bestuurt, dat 
wil zeggen de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid. In 
het vennootschapsrecht is de bestuurder degene die met het bestuur van de 
vennootschap is belast.

Uit de definitie van De Leeuw en Grinwis zouden we voorts kunnen afleiden 
dat de commissaris ook een bestuurder is, een ‘toezichthoudende bestuurder’ 
weliswaar. In de Nederlandse context wordt echter nadrukkelijk onderscheid 
gemaakt tussen bestuurders en commissarissen. Derhalve is een afzonderlijke, 
eigen definitie voor commissarissen op zijn plaats. Het Praktijkboek Commis-
sarissen (NCD, 1996) hanteert als definitie “een persoon in een private onder-
neming, waarbij de formele hoedanigheid van commissaris in ondernemings-
rechtelijke zin richtsnoer is”. Ten behoeve van deze studie omschrijf ik een 
commissaris meer praktisch als een “interne toezichthouder op en adviseur van 
het bestuur van een onderneming, aangaande de totstandkoming en uitvoering 
van beleid, opererend vanuit het belang van de onderneming als geheel, met 
een collectieve verantwoordelijkheid vanuit de raad van commissarissen”.
Commissarissen produceren wel gerichte invloed vanuit de top van de organi-
satie, maar (onder normale omstandigheden) op een meer indirecte wijze. Dat 
geldt ook voor andere belanghebbenden: de ondernemingsraad, de verschaf-
fers van eigen en vreemd vermogen en crediteuren. Deze partijen hebben ech-
ter geen bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en kunnen daarom niet worden 
opgevat als bestuurders.

LITERATUURSTUDIE
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‘Gerichte invloed’ duidt op macht. Koopman en Pool (1992) omschrijven 
macht als het vermogen om de uitkomsten van de organisatie te beïnvloeden. 
Als machtsbronnen geven zij de formele positie in de organisatie, persoonlijk-
heid, deskundigheid of bekwaamheid en (informele) positie in het besluitvor-
mingsproces.

Op het grensvlak van ondernemingsbesturing en organisatieverandering deden 
Salancik en Pfeffer reeds in 1977 verhelderend onderzoek (Salancik en Pfeffer, 
1977). Zij stellen dat macht bepalend is voor de mate waarin de organisatie 
zich aan haar omgeving kan aanpassen. Pfeffer stelt enige jaren later (Pfeffer, 
1981), dat het vermogen tot aanpassing aan de omgeving wordt tegengewerkt, 
doordat machthebbers streven naar machtsbehoud (of meer macht) en daarbij 
het belang van aanpassing wel eens uit het oog verliezen.

Bennebroek Gravenhorst en Boonstra (1998) benaderen het onderwerp van-
uit veranderkundig oogpunt en kijken meervoudig naar ‘power dynamics’. Zij 
presenteren vijf machtsperspectieven: ten eerste het formele perspectief, het 
kunnen uitoefenen van invloed vanwege een formele positie of functie. Ten 
tweede het persoonlijke perspectief, het kunnen uitoefenen van invloed van-
wege het hebben van kennis en expertise. Ten derde het structuurperspectief, 
het kunnen uitoefenen van invloed vanuit een stakeholders-positie. Als vierde 
het cultuurperspectief, het kunnen uitoefenen van invloed door het aanspre-
ken op waarden, normen en betekenis. Als vijfde en laatste het leerperspectief, 
het kunnen uitoefenen van invloed via een democratische dialoog.

2.2.2    Toezicht op toezicht

Wanneer we spreken over de rol van de commissaris betreft het de rol van de 
interne toezichthouder van aan vennootschappen verbonden ondernemingen, 
organisaties uit de (semi-)publieke sector en organisaties met andere private 
rechtsvormen.

In Nederland bestaat daarnaast nog een vorm van overheidstoezicht op het 
niveau van markten als geheel in plaats van individuele bedrijven. In ’t Veld 
(1997) schetst de ontwikkeling van de (her)introductie van marktwerking in 
de overheidssfeer “in gedaanten waarin de overheid buitengewoon actief blijft, 
als aanbesteder, veiler, regulator, toezichthouder en/of als meta-toezichthouder. 
[…] De aandacht [is] verschoven van de relatie overheid-burger naar tal van 
interorganisatorische relaties”.

Minister Gerrit Zalm van Financiën behandelde in maart 2005 in de Tweede 
Kamer de Wet op het financieel toezicht, die de term ‘functioneel toezicht’ 
introduceert.6 Het toezicht wordt opgesplitst in ‘prudentieel toezicht’, uit te 

6 ‘Zalms toezichtsfinale’, het Financieele Dagblad (redactie), 7 maart 2005.
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voeren door De Nederlandsche Bank en de Pensioen- en Verzekeringskamer. 
Daarnaast het ‘gedragstoezicht’ door de Autoriteit Financiële Markten, per 
2002 de opvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

Behalve het financieel toezicht is het toezicht op het niveau van markten in 
Nederland momenteel als volgt ingericht7:
• De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaaft het kartelverbod, 

misbruik van economische machtsposities en toetst voorgenomen con-
centraties van ondernemingen, zoals geregeld in de Mededingingswet uit 
1998.

• De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) is als kamer bij de NMa 
ondergebracht en voert de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet 2002 uit.

• De Vervoerkamer is onderdeel van de NMa, bestaat sinds 2004 en houdt 
sectorspecifiek mededingingstoezicht op de spoorsector, overig openbaar 
vervoer, de luchthaven Schiphol en het (in de toekomst) het loodswezen.

• De Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit (OPTA) handhaaft 
de Postwet en de Telecommunicatiewet, haar taken groeien toe naar het 
algemene mededingingstoezicht als gevolg van nieuwe Europese richtlijnen 
voor de telecommunicatiesector.

• De Nederlandse Zorgautoriteit wordt naar verwachting per 1 januari 2006 
opgericht om een stelsel van gereguleerde marktwerking, dat geleidelijk in 
de zorgsector wordt ingevoerd, te faciliteren.

Deze instanties houden zich bezig met een andere vorm van toezicht dan die 
van de commissaris. Zoals duidelijk wordt uit het overzicht betreft het vooral 
sectorspecifiek toezicht (met uitzondering van de NMa), handhaving van spe-
cifieke wetten met accenten op mededinging en marktwerking. De markttoe-
zichthouders hebben daarmee – vanwege het inhoudelijke karakter – vooral te 
maken met bestuurders van ondernemingen en minder met commissarissen. 
Zowel bestuurders als commissarissen worden geacht binnen grenzen van wet 
en richtlijnen hun taken uit te voeren, maar de bestuurder is voornamelijk 
gesprekspartner. Markttoezichthouders passen in het stakeholdermanagement 
van ondernemingen en moeten vanuit die invalshoek worden voorzien van 
specifieke informatie.

In ’t Veld (1997) is niet enthousiast over de keten van toezicht die met het in-
stellen van markttoezichthouders door de overheid wordt gecreëerd en schrijft 
deze toe aan onmacht. “Die onmacht leidt tot een onafzienbare reeks van nood-
zakelijke controle- en toezichtactiviteiten. Vervolgens wordt ook het toezicht 
weer onderwerp van toezicht. […] Voor mij blijft onbegrijpelijk waarom de 
regering zich niet zou kunnen beperken tot aanwijzingen van algemene aard.”
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De Leeuw (1999) geeft aan dat de toezichthoudende instanties door de over-
heid zijn ingesteld om toezicht te houden op markten waar de concurrentiever-
houdingen niet voldoen aan het economisch ideaalbeeld van volledige mede-
dinging (staatsmonopolies, energiebedrijven) of waar de overheid vanuit maat-
schappelijk oogpunt een oogje in het zeil houdt (banken en verzekeraars). De 
Leeuw gaat in zijn artikel niet in op de verhouding tussen de toezichthouders 
op bedrijfstakniveau en de toezichthouders op bedrijfsniveau. 

De hierna volgende subparagrafen gaan nader in op de taken van de commis-
saris, waaronder het ondernemingsspecifieke toezicht.

De in deze subparagraaf genoemde markttoezichthouders worden niet in het 
vervolg van deze studie betrokken. De studie focust zich op de rol van en inter-
actie tussen commissarissen en bestuurders op organisatieniveau.

2.2.3   Besturen

De Koning (1987) verstaat onder besturen het beheer van de middelen, het rich-
ten van de activiteiten, de zorg voor de continuïteit van de onderneming en de 
instandhouding van de doelstelling. In mijn opvatting van het begrip besturing 
volg ik Grinwis (1990), die de essenties van het besturen terugbrengt tot de vol-
gende omschrijving: besturing is de zorg voor continuïteit en ontwikkeling.

Continuïteit wordt hier bedoeld in de zin van voortbestaan of overleven8. 
Ontwikkeling is principieel discontinu (er zijn verschillende fasen te onder-
scheiden) en niet reversibel (onomkeerbaar).

Zorgen voor continuïteit en ontwikkeling vindt plaats door (Grinwis, 1990):
• Richting geven aan de eigen organisatie door middel van strategische posi-

tionering en het bepalen van de gewenste identiteit;
• Een constructieve interne entourage door middel van het plaatsen van be-

trouwbare, deskundige, kritische medewerkers op sleutelposities;
• Grensbewaking door binnen de (bestuurlijke) materiedeskundigheid te 

blijven.

Ook hierbij kunnen we stellen dat onderscheid kan worden gemaakt tussen 
het uitvoerende en de toezichthoudende besturen, waarvoor de directeuren 
respectievelijk de commissarissen verantwoordelijk zijn. De verantwoordelijk-
heid voor continuïteit en ontwikkeling ligt in mijn opvatting geheel bij de di-
recteuren en de commissarissen, terwijl de zorg feitelijk gedeeld wordt met (of 
gedelegeerd aan) alle belanghebbenden.

Ganzevoort gaf in een gesprek aan dat belanghebbenden verschillende ‘ven-

8  Ik doel hier niet op organisaties die per definitie tijdelijk zijn of die er op gericht zijn 
zichzelf op te heffen dan wel overbodig te maken.
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sters’ leveren om naar de eigen werkelijkheid te kijken. “Zo geeft het klanten-
venster ons inzicht in de kwaliteit en de duurzaamheid van de relaties met onze 
klanten, leert het medewerkersvenster ons hoe de kwaliteit van onze mensen is 
en hoe ze zich ontwikkelen, geeft het leveranciersvenster ons een beeld van de 
kwaliteit en kosten van diensten en producten van onze leveranciers, zien we 
in het aandeelhoudersvenster de gebruikelijke financiële gegevens en komt in 
het maatschappijvenster tot uitdrukking hoe belangrijke groepen in de samen-
leving ons waarderen en welke bijdrage wij leveren aan hun welzijn.”

Dit is mijns inziens een treffende weergave van perspectieven van belangheb-
benden.

2.2.4    Taken van directeuren en commissarissen

In Nederland wordt sinds het midden van de jaren negentig redelijk intensief 
gediscussieerd over de nieuwe invulling van taak en rol van aandeelhouders, 
commissarissen, directeuren en de externe accountant. Er is onmiskenbaar een 
verschuiving gaande in het voordeel van de aandeelhouders en andere externe 
belanghebbenden. De Sociaal Economische Raad heeft in 2001 vanuit een ‘sta-
keholder’-gedachte geadviseerd een bijzonder voordrachtsrecht voor maximaal 
een derde van de commissarissen in structuurvennootschappen aan de onder-
nemingsraad te geven (Sociaal Economische Raad, 2001), terwijl tegelijkertijd 
de invloed van aandeelhouders wordt vergroot door onder meer certificaathou-
ders stemrecht te verschaffen (Van Cann, 2001). In december 2003 verscheen 
het rapport van de tweede Commissie Corporate Governance onder voorzitter-
schap van M. Tabaksblat, die in haar code ook al aangeeft dat “certificering van 
aandelen niet gebruikt [wordt] als beschermingsmaatregel” en dat “het bestuur 
van het administratiekantoor aan certificaathouders die daarom vragen onder 
alle omstandigheden en onbeperkt stemvolmachten [verleent]” (Commissie 
Corporate Governance, 2003).

De tweede Commissie Corporate Governance (‘commissie-Tabaksblat’) defi-
nieerde het volgende ‘principe’9 voor de taak van de raad van bestuur: “Het 
bestuur is belast met het besturen van de vennootschap, wat onder meer in-
houdt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van 
de vennootschap, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende re-
sultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad 
van commissarissen en aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Het 
bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de ven-
nootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in 
aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. Het 
bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig alle informatie die nodig is 
voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen. 

9  De commissie-Tabaksblat noemt een richtlijn ‘principe’ als het in haar optiek een begin-
sel betreft waar men niet van afwijkt.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en 
regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsac-
tiviteiten en voor de financiering van de vennootschap. Het bestuur rappor-
teert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesys-
temen met de raad van commissarissen en zijn auditcommissie” (Commissie 
Corporate Governance, 2003).

Een inventarisatie in de literatuur van directeurstaken levert het volgende over-
zicht op10:

Tabel 4 Overzicht taken van directeuren

Van Leeuwen (1990) De Koning (1987) Grinwis (1990)

• Nemen van 
strategische 
beslissingen

• Instandhouden van 
de doelstelling

• Richting geven

• Beleidsvoorbereiding 
en -uitvoering

• Richten van 
activiteiten

• Vermogensbeheer 

• (Des)investeren • Beheer van de 
middelen

• Zorg voor een 
constructieve interne 
entourage

• Interne organisatie 
instandhouden

• Continuïteit • Grensbewaking

• Personeelsbeleid

• Samenwerken met of 
deelnemen in andere 
ondernemingen

• Verantwoording 
afleggen

De commissie-Tabaksblat formuleerde het volgende ‘principe’ voor de taak van 
de raad van commissarissen: “De raad van commissarissen heeft tot taak toe-
zicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van 
zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat 
het bestuur met raad ter zijde. De raad van commissarissen richt zich bij de 
vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar 
verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belan-

10  Waarbij zij opgemerkt dat Van Leeuwen de taken vanuit een juridische invalshoek be-
schrijft.
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gen van bij de vennootschap betrokkenen af. De raad van commissarissen is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.” (Commissie 
Corporate Governance, 2003). 

De Commissie Corporate Governance in Nederland en andere maatregelen als 
de Sarbanes-Oxley wet in de Verenigde Staten hebben de ‘regelgeving’ voor 
commissarissen aangescherpt, waardoor voor alle betrokkenen een duidelijker 
beeld is ontstaan van de rol van commissarissen (in normale omstandigheden) 
dan in de jaren negentig. Hoewel het onderzoek naar het effect ervan nog moet 
worden uitgevoerd (zowel wetenschappelijk als door de onlangs ingestelde 
Monitoring Commissie onder voorzitterschap van J. Frijns) kunnen we veron-
derstellen dat een aantal problemen in bestuur en toezicht, die in de jaren ne-
gentig en kort na de eeuwwisseling naar boven kwamen, in de nabije toekomst 
kunnen worden voorkomen.

Naast het houden van toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken en 
het adviseren van ‘het bestuur’ (het uitvoerend bestuur ofwel de directie) heb ik 
elders het ondersteunen van de directie bij bijzondere besluiten als derde taak 
van de commissarissen benoemd. “Wanneer de directie, al dan niet op aange-
ven van de raad van commissarissen, een strategisch initiatief neemt, wordt een 
plan besproken met de raad van commissarissen en wordt vervolgens al dan 
niet tot uitvoering van dat plan overgegaan” (Peij en Boonstra, 2002b).

Daarbij is aanvullend voor de president-commissaris het volgende in de code 
van de commissie-Tabaksblat geregeld: “De voorzitter van de raad van com-
missarissen bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen van de raad, ziet 
toe op het goed functioneren van de raad en zijn commissies, draagt zorg voor 
een adequate informatievoorziening aan de commissarissen, zorgt ervoor dat 
voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introduc-
tie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden, is namens de raad 
van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur, initieert 
de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en van het 
bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van 
de algemene vergadering van aandeelhouders. De voorzitter van de raad van 
commissarissen wordt in zijn rol ondersteund door de secretaris van de ven-
nootschap.” (Commissie Corporate Governance, 2003)

Glasz (2000) geeft aan dat in het Nederlandse structuurregime bestuurders 
en commissarissen eigen, zelfstandige taken hebben, afgebakend door wet en 
statuten en dat het goed is bij internationale vergelijking hierop bedacht te 
zijn. Glasz citeert Slagter: “[…] commissarissen, onverschillig hun herkomst 
en onverschillig op wiens aanbeveling zij benoemd zijn, mogen pas tot een 
besluitvorming komen na een belangenafweging en met uiteindelijk het belang 
van de vennootschap als geheel voor ogen.”
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Een inventarisatie in de literatuur van commissaristaken levert het volgende 
overzicht op11:

Tabel 5 Overzicht taken van commissarissen

Glasz (1996) Croon en Te Velde (1997) Koot en Wiersma 
(1994)

• Toezicht houden 
op de algemene 
gang van zaken

• Toezicht houden 
op het beleid 
van het bestuur

• Stimuleren en goedkeuren 
van beleids- en 
deelplannen, jaarplannen en 
liquiditeitsplannen

• Toetsen van interne en externe 
rapportages en management 
letters

• Toetsen en 
adviseren m.b.t. 
algemeen beleid

• Toetsen en 
adviseren m.b.t. 

        bestuurs-
        beslissingen

• Het bestuur met 
raad terzijde 
staan

• Toetsen, stimuleren 
en goedkeuren van 
investeringsplannen en 
financieringsplannen

• Voor goede 
directie en 
management 
zorgen

• ‘Bijzondere 
taken’

• Meer inhoudelijke bemoeienis bij 
crisis, groeistuipen en conflict

 

• Regelen en voorwaarden 
scheppen, beoordelen van het 
functioneren van de directie en 
raad van commissarissen

Kort gezegd kan gesteld worden dat de directie beslist, beleid en plannen maakt 
en beheerst (controleert de voortgang op hoofdlijnen en heeft de organisatie 
onder controle). De raad van commissarissen stimuleert, houdt toezicht, toetst 
en keurt goed, adviseert, ondersteunt de directie bij bijzondere besluiten en 
kijkt naar resultaten en het functioneren van directeuren. 

Hierbij moet worden vermeld dat er momenteel beweging zit in de opvattingen 
van taken van commissarissen. Deze beweging houdt rechtstreeks verband met 
de probleembeschrijving van deze studie. Ik heb elders opgemerkt dat bij het 
werken op het grensvlak van bestuur en toezicht “een groeiend spanningsveld 
te constateren [is], dat het gevolg is van een toenemende inhoudelijke bemoei-
enis van commissarissen met bijzondere besluiten. De commissaris wordt in 

11   Waarbij zij opgemerkt dat Glasz de taken vanuit een juridische invalshoek beschrijft.
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toenemende mate zelf verantwoordelijk geacht voor de kwaliteit van besturing 
van de onderneming (bij grotere vennootschappen is dat al langer het geval) 
en dat leidt, ook al betreft het hier een reagerende rol, steeds meer tot opschui-
ving van taken en activiteiten richting die van de directie” (Peij en Boonstra, 
2002b).

Uit juridische hoek wordt de stelling dat de commissaris in toenemende mate 
zelf verantwoordelijk wordt geacht voor de kwaliteit van besturing van de 
onderneming ook onderschreven door het feit dat in de aansprakelijkheids-
wetgeving vrijwel geen onderscheid wordt gemaakt tussen de bestuurder en 
de commissaris, wanneer die laatste zich inhoudelijk met het beleid bemoeit 
(‘overeenkomstige toepassing’, art. 2: 149/259 BW).

Elders concludeerde ik dat deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor de sa-
menwerking tussen het bestuur en de raad van commissarissen en dat zij bij 
het vervullen van haar taken tot potentiële spanningen kunnen leiden (Peij en 
Boonstra, 2002b).

Op basis van welke waarneming en vanuit welke perceptie neemt een commis-
saris beslissingen? In de gedragswetenschappelijke en bedrijfskundige litera-
tuur (Morgan, 1997) is uitgebreid beschreven hoe persoonlijke achtergronden 
en ervaringen van invloed zijn op de wijze van waarnemen. In paragraaf 2.1.4 
verwees ik naar de term ‘reïficatie’ die Ganzevoort (1985) gebruikt. Deze term 
houdt rechtstreeks verband met paradigma’s, die onze werkelijkheidsbeelden 
bepalen. Ganzevoort stelt in een gesprek het volgende: “Er heeft nog nooit 
iemand een organisatie gezien, net zo min als iemand een samenleving of ver-
eniging heeft gezien. […] Natuurlijk zien we mensen, we kunnen zien wat ze 
op dat moment doen, eventueel wat ze voortbrengen, maar het sociale systeem 
met al zijn verborgen patronen valt heel moeilijk te ‘zien’. Toch hebben men-
sen de behoefte zich een beeld te vormen, willen ze een werkelijkheid kunnen 
begrijpen, willen ze dat gedrag in zekere mate voorspelbaar wordt. De meeste 
mensen doen dat door een beeld, een metafoor, een verhaal, een mentaal con-
struct te creëren.”

Ook spelen bepaalde ‘vooroordelen’ een rol, vanuit de wetenschap dat een 
commissaris vaak een bepaalde belanghebber vertegenwoordigt en ‘dus’ een 
subjectieve kijk op de zaak heeft. Verder is sprake van een zekere mate van 
voorzichtigheid bij het nemen van beslissingen. Een commissaris lijkt zich met 
name zorgen te maken over twee zaken: afbreuk van reputatie en aansprake-
lijkheid. Neem daarbij de vraag welke waarneming voor een commissaris door-
slaggevend is en de basis is gelegd voor potentiële onduidelijkheden binnen 
de raad van commissarissen en tussen bestuurslichamen. ‘Bestuurslichamen’ 
definieer ik als entiteiten die zich met formulering, vaststelling, uitvoering en 
monitoring van beleid in organisaties bezighouden.
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De president-commissaris en de voorzitter van de directie of raad van com-
missarissen hebben in de meeste bedrijven de meest innige relatie wanneer het 
gaat om moeilijke vraagstukken. Dit leidt als snel tot een informatievoorsprong 
van de president-commissaris op de rest van de raad van commissarissen. Om 
spanningen binnen de raad van commissarissen te voorkomen dient de presi-
dent-commissaris derhalve de rest van zijn raad zo goed en tijdig mogelijk van 
voldoende informatie te voorzien, zoals aan hem ter beschikking gesteld door 
de directie.

Wanneer de directie, al dan niet op aangeven van de raad van commissaris-
sen, een strategisch initiatief neemt, wordt een plan besproken met de raad 
van commissarissen en wordt vervolgens al dan niet tot uitvoering van dat 
plan overgegaan. Hierbij is een groeiend spanningsveld te constateren, dat het 
gevolg is van een toenemende inhoudelijke bemoeienis van commissarissen 
met bijzondere besluiten. De commissaris wordt in toenemende mate zelf ver-
antwoordelijk geacht voor de kwaliteit van besturing van de onderneming (bij 
grotere vennootschappen is dat al langer het geval) en dat leidt, ook al betreft 
het hier een reagerende rol, steeds meer tot opschuiving van taken en activi-
teiten richting die van de directie. Enkele voorbeelden zijn het door de raad 
van commissarissen verhinderen van een bod van de KLM-directie op Hilton 
International en het door de raad van commissarissen voorkomen van de ver-
koop van de handelsdivisie van het voormalige KNP BT aan Hagemeyer (Smit, 
1999). Bij dit soort ingrijpen ruimen in veel gevallen bestuurders het veld.

Onduidelijkheden ontstaan wanneer de raad van commissarissen meer proac-
tief omgaat met haar ‘ondersteunende’ taak. Het ter beschikking stellen van het 
eigen netwerk is een belangrijke toegevoegde waarde die een commissaris kan 
leveren aan een onderneming. Wanneer dit netwerk echter wordt benaderd 
met strategische bedoelingen voor die onderneming, is zorgvuldigheid gebo-
den. De directie zou direct vanaf het begin bij dit soort initiatieven betrokken 
moeten zijn om spanningen te voorkomen. We kunnen dus stellen dat in het 
proactief invullen van deze taak per definitie een conflictrisico bestaat tussen 
bestuurslichamen van een vennootschap. 

2.2.5    De samenstelling en omvang van de raad van commissarissen

Uit onderzoek onder de honderd grootste Nederlandse bedrijven (SpencerStuart, 
2003) blijkt ten aanzien van de samenstelling en omvang van raden van com-
missarissen in 2002 het volgende:
• Omvang Het gemiddelde aantal leden van een raad van commissarissen is 

5,5;
• Samenstelling 6% van de commissarissen is vrouw en bijna 80% heeft de 

Nederlandse nationaliteit12;

12  Voorzover informatie daarover is vrijgegeven door de respondenten van het Spencer-
Stuart-onderzoek.
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• Zittingsduur Het aantal jaren dat een commissaris in functie blijft is kleiner 
dan 6 in 98% van de president-commissarisposities en 82% van de overige 
posities in de raad van commissarissen13;

• Aantal bijeenkomsten De raden van commissarissen van de onderzochte be-
drijven komen gemiddeld zevenmaal per jaar bijeen om te vergaderen. Het 
laagst genoteerde aantal is 3 en het hoogste 26.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de studie kan worden geconstateerd dat 
de omvang van raden van commissarissen een dalende lijn vertoont: in 1986 
was het gemiddelde aantal leden 6,1 en in 2002 5,5.

Deze cijfers zullen worden gebruikt als benchmark om de analyses tijdens het 
onderzoek te ondersteunen. Ze zijn niet bedoeld om precisie te suggereren, 
maar zijn bedoeld ten behoeve van signalering van te onderzoeken aspecten.

Op de samenstelling van raden van commissarissen in de zin van kennis, er-
varing en functionaliteiten is in de SpencerStuart-studie niet ingegaan. De 
commissie-Tabaksblat zegt daarover in haar code (Commissie Corporate 
Governance, 2003) het volgende:
“Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid 
te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die 
noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van 
de profielschets van de raad. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn 
samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming 
van een commissaris vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij 
een herbenoeming worden de hiervoor genoemde profieleisen in acht genomen” 
(Commissie Corporate Governance, 2003). De enige inhoudelijke ‘best practice’ 
die de commissie daarbij formuleert, is de volgende: “Minimaal één lid van de 
raad van commissarissen is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt 
dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel ad-
ministratief/accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij an-
dere grote rechtspersonen.” (Commissie Corporate Governance, 2003)

2.2.6   Internationale verschillen in corporate governancemodellen

Er bestaan duidelijke verschillen in modellen voor corporate governance tus-
sen landen. De aanduiding voor deze modellen zijn rechtstreeks afgeleid van 
de ‘systemen van kapitalisme’ zoals die bestaan in Angelsaksische landen res-
pectievelijk de landen langs de Rijn. Dore (2002) verwijst naar het boek dat in 
het begin van de jaren negentig het debat aanzwengelde over ‘systemen van ka-
pitalisme’ (“Capitalisme contre Capitalisme” van Michel Albert, 1991), dat sug-
gereerde dat Rijnlands kapitalisme langetermijnvoordelen heeft ten opzichte 
van de Angelsaksische variant.

13  Voorzover informatie daarover is vrijgegeven door de respondenten van het Spencer-
Stuart-onderzoek.
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Hall en Soskice (2001) maken onderscheid in ‘liberale’ markteconomieën (Ver-
enigde Staten, Verenigd Koninkrijk) en ‘gecoördineerde’ markteconomieën (Ja-
pan, Duitsland, Nederland). Zij geven aan dat ze geen argumenten hebben om 
de ene variant als superieur ten opzichte van de andere te beschouwen, omdat 
beide varianten in staat lijken te zijn bevredigende niveaus van economische 
prestaties op de lange termijn te behalen.
Gelauf en Den Broeder (1996) onderscheiden in het verlengde van het onder-
scheid in ‘systemen van kapitalisme’ drie categorieën van ‘modellen van sta-
keholderrelaties’: het Angelsaksische model, het Duitse model en het Latijnse 
model. Het Angelsaksische model heeft volgens de auteurs karaktertrekken van 
een ‘aandeelhoudersgemeenschap’ en het Duitse van een ‘stakeholdersgemeen-
schap’. Het Latijnse model staat voor een relatief gesloten systeem met families 
en/of de overheid als houder van grote pakketten aandelen.
Fennema en Heemskerk (2005) maken onderscheid in het shareholder-mo-
del en het stakeholder-model en verduidelijken de relatie tussen de ‘systemen 
van kapitalisme’ en de governance-modellen. Het shareholder-model komt met 
name voor in Angelsaksische landen, waar de unitaire boardstructuur preva-
leert, terwijl het stakeholder-model met daarbij het duale systeem met name in 
Rijnlanden voorkomt.
In mijn onderzoek houdt ik deze tweedeling aan. Ik verwijs naar de beide 
governance systemen respectievelijk als Angelsaksische, one-tier of unitaire sy-
stemen enerzijds en Rijnlandse, two-tier of duale systemen anderzijds. Beide 
modellen zijn uitersten en komen in vele verschillende vormen voor.
Veel landen hebben ter verduidelijking van codes, principes en regels rondom 
corporate governance hun eigen commissie in het leven geroepen14. Hieruit is 
op te maken dat duidelijke internationale verschillen bestaan tussen rolopvat-
tingen van ondernemingsbestuurders. Deze verschillen (vrij naar Pape, 1999) 
hebben voornamelijk te maken met:
• Cultuurverschillen: de wijze waarop tegen ondernemingen als instituut en 

tegen systemen van ondernemingsbesturing wordt aangekeken (one-tier 
versus two-tier), verschillen in eigendomsopvattingen (concentratie of ver-
spreiding van eigendom), verschillen in beloningssystemen van bestuurders 
(prestatie-afhankelijk of niet, hoogte van de compensatie) en de aard van 
relaties (vertrouwen, lange of korte termijn relaties).

• Verschillen in infrastructuur: de aan- of afwezigheid van aandelenmarkten 
en het belang dat wordt gehecht aan deze markten, de mate van aanwe-
zigheid van een ‘external market for corporate control’ (aanwezigheid van 
regulerende, juridische en institutionele maatregelen).

14  Zoals in België de commissie-Cardon, Lippens en Buysse, in Frankrijk de commissies-Vie-
not I en II, Bouton en Hellebuyck, in Duitsland de ‘KonTraG’ (Gesetz zur Kontrolle und 
Transparenz im Unternehmensbereich) en commissie-Cromme, in het Verenigd Konink-
rijk de commissies-Cadbury, Greenbury, Hampel en Higgs, in Nederland de commissies-
Peters en Tabaksblat en vele andere commissies in vele landen, waaronder Japan en de 
Verenigde Staten. Internationale en vergelijkende studies zijn onder meer afkomstig van 
de OECD, de Wereldbank, het International Corporate Governance Network en verschil-
lende onderzoeks- en adviesbureaus (Davis, 1999; Gregory, 1999; OECD, 2004).
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Specifieke aandacht voor verschillen in cultuur, eigendomsopvattingen en in-
frastructuur is derhalve nodig bij het begrijpen van de spanning tussen toezicht 
en bestuur bij organisaties in verandering. Ook is het van belang bij grootscha-
lige veranderingsprocessen rekening te houden met deze culturele en institu-
tionele kenmerken.

Nederlandse academische proefschriften over corporate governance die het 
laatste decennium verschenen (Van Manen, 1999; Maassen, 2000; Rebers, 
1998; Pape, 1999) bevatten vooral:
• Analyses van internationale verschillen tussen corporate governance mo-

dellen vanuit verschillende perspectieven;
• Analyses van de functie van commissarissen in hun rollen als vertegenwoor-

diger van aandeelhouders respectievelijk verschillende belangengroepen en 
beschouwing van aspecten als onafhankelijkheid, taakverdeling, belangen-
afweging en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Artikelen (De Leeuw, 1999; Moerland, 1999) en publicaties van het Nederlands 
Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD), alsmede internationale 
en vergelijkende studies zoals onder meer afkomstig van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD), de Wereldbank, het 
International Corporate Governance Network en verschillende onderzoeks- en 
adviesbureaus (Davis, 1999; Gregory, 1999) verschaffen inzicht in de ontwik-
kelingen op dit terrein. Een aantal van deze publicaties bespreek ik hierna kort, 
onafhankelijk van elkaar, om een context te schetsen voor de probleemstelling.

Moerland (1999) beschrijft in zijn artikel onderwerpen waarop kapitaalver-
schaffers naar het oordeel van de commissie-Peters invloed zouden moeten 
kunnen uitoefenen, zoals:
• Strategisch beleid van de vennootschap, zoals ten aanzien van groeiperspec-

tief, bedrijfstakken waarin zij actief is, het risicoprofiel, het nagestreefde 
winstniveau;

• Majeure wijzigingen in de aard en de omvang van de onderneming.

Moerland stelt dat het “volstrekt helder is dat dergelijke strategische beslis-
singen bepalend zijn voor de waarde van de onderneming en daarmee voor de 
behartiging van het aandeelhoudersbelang”. In het verlengde hiervan stelt hij 
dat een belangrijke vraag is welke invloed aan de kapitaalverschaffers toekomt 
ten aanzien van dit type belangrijke ondernemingsbeslissingen.

Een belangrijk punt in het proefschrift van Van Manen (1999) is het aspect ‘het 
belang van de vennootschap’, niet voor niets in de titel van zijn boek verwerkt. 
Kern van dit aspect is de bewering, dat “áls commissarissen hun goedkeuring 
hechten of juist onthouden aan beslissingen zoals investeringen, desinvesterin-
gen, reorganisaties, massa-ontslagen, kapitaalverminderingen en dergelijke, zij 
zich niet mogen laten leiden door een deelbelang zoals dat van een bepaalde 
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aandeelhouder of van een bepaalde werknemer maar slechts door het belang 
van de vennootschap”.

De publicaties van Maassen (2000), Rebers (1998) en Pape (1999) geven voor-
al inzicht in de internationale verhoudingen en achtergronden bij verschillen 
in corporate governance modellen, zoals het verschil tussen ‘stakeholder’ en 
‘shareholder’ benaderingen en de vervlechting die optreedt tussen ‘one-tier’ en 
‘two-tier’ benaderingen.

De Angelsaksische ‘one-tier’ benadering en de in Nederland bekende ‘two-tier’ 
benadering worden door Maassen (2000) als volgt samengevat:

Tabel 6 Onderscheid tussen ‘one-tier boards’ en ‘two-tier boards’

‘One-tier boards’ ‘Two-tier boards’

Samenstelling
Directeuren en commissarissen hebben 
gezamenlijk zitting in één bestuursorgaan

Directeuren en 
commissarissen werken 
vanuit verschillende 
bestuursorganen

Committees Verplicht en aanbevolen Aanbevolen

‘CEO/Chair-
man-duality’15

Toegestaan Niet toegestaan

Ten aanzien van de one-tier bestuursstructuur in het algemeen werd het volgen-
de principe door de tweede Nederlandse Commissie Corporate Governance op-
gesteld: “De samenstelling en het functioneren van het bestuur waarvan zowel 
bestuurders deel uitmaken die zijn belast met de dagelijkse gang van zaken als 
bestuurders die daarmee niet zijn belast, moeten zodanig zijn dat een behoorlijk 
en onafhankelijk toezicht door laatstgenoemden is gewaarborgd” (Commissie 
Corporate Governance, 2003). Daarmee worden de bepalingen uit de code van 
de Commissie die betrekking hebben op commissarissen min of meer ook van 
toepassing verklaard op de non-executive bestuurders in een one-tier board.

De scheiding tussen toezicht en uitvoering wordt in Angelsaksische landen 
vooral uitgevoerd door het instellen van ‘board committees’. Tabel 7 geeft aan 
welke algemeen bekende committees bestaan (vrij naar Maassen, 2000):

15  Het bekleden van de positie van voorzitter van de directie (‘CEO’) wordt in de Verenigde 
Staten veelal gecombineerd met de positie van president-commissaris (‘Chairman’). Dit 
wordt hier aangeduid als ‘CEO/Chairman-duality’. 
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Tabel 7 Onderscheid tussen uitvoerende en toezichthoudende committees

Uitvoerende committees Toezichthoudende 
committees

Samenstelling Vooral insiders Vooral outsiders

Doel Adviseren van management Accountability en legitimiteit 
van beslissingen

Functie Integratie van toezicht en uitvoering Scheiding van toezicht en 
uitvoering

Voorbeelden • Executive committee
• Finance committee
• Strategy committee

• Audit committee
• Compensation / 

remuneration committee
• Nominating committee

De tweede Nederlandse Commissie Corporate Governance formuleerde het 
volgende principe met betrekking tot board committees: “Indien de raad van 
commissarissen meer dan vier leden omvat, stelt de raad van commissarissen 
uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selec-
tie- en benoemingscommissie in. De taak van de commissies is om de besluit-
vorming van de raad van commissarissen voor te bereiden […].” (Commissie 
Corporate Governance, 2003)

Daarmee is voor structuurvennootschappen in Nederland, op wie de code 
vooral van toepassing is, het instellen van board committees min of meer ver-
plicht gesteld. Volgens het ‘pas toe of leg uit’ principe kan men wel afwijken, 
indien een duidelijke en verantwoorde reden wordt gegeven.
Belangrijke internationale ontwikkelingen in corporate governance systemen 
zijn de volgende (Maassen, 2000). In de Verenigde Staten is ‘CEO/Chairman-
duality’ veel voorkomend, maar zeer licht dalend. Een belangrijke trend aldaar 
is de verschuiving van de meerderheid van directeuren naar een meerderheid 
van commissarissen in de board.
In het Verenigd Koninkrijk is een duidelijke trend waarneembaar van ‘CEO/
Chairman-duality’ naar een scheiding tussen de functies van directievoorzitter 
en president-commissaris.
In Nederland is het installeren van audit, compensation en nomination com-
mittees een belangrijke trend (SpencerStuart, 2004). Van de 100 grootste beurs-
genoteerde bedrijven in Nederland had in 1996 37% in ieder geval één board 
committee, zo blijkt uit de studie, en in 2004 is dat 67%. Zoals uit tabel 7 is af 
te leiden ondersteunen deze committees de scheiding tussen toezicht en uitvoe-
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ring, terwijl die in feite al is gewaarborgd door de scheiding tussen de directie 
en de raad van commissarissen. Een reden voor het toch steeds meer instellen 
van dergelijke committees kan de toenemende complexiteit van organisatie en 
omgeving zijn en, sinds het verschijnen van de code-Tabaksblat, het min of 
meer verplichte karakter ervan.

In de literatuur worden verschillende antwoorden gegeven op de vraag of er 
al dan niet sprake is van een vervlechting van one-tier en two-tier systemen 
voor corporate governance. Zo betogen bijvoorbeeld Fennema en Heemskerk 
(2005) dat er geen sprake is van convergentie, maar dat het Rijnlandse con-
sensusmodel in toenemende mate plaats maakt voor het Angelsaksische con-
currentiemodel. Internationale literatuur ondersteunt deze opvatting: Heinze 
(2004) stelt vanuit de Duitse context dat de huidige institutionele veranderin-
gen niet gezien moeten worden als een systeemverandering of een convergentie 
naar het Angelsaksische model.
Maar er zijn ook auteurs die tegelijkertijd een vervlechting van governance 
systemen zien. Dore (2002) stelt bijvoorbeeld dat ontwikkelingen in de laatste 
decennia bijdragen aan de vervlechting van economische instituties, waaronder 
systemen voor corporate governance. Ook Garatt (1996), Douma (1997) en 
Mayer (2000) zien reeds sinds de tachtiger jaren vervlechting optreden. Angel-
saksische landen adopteren elementen van scheiding tussen toezicht en uitvoe-
ring (Kennedy, 1990; Firstenberg en Malkiel, 1994; Clarke, 1995), terwijl ‘Ger-
manische’ landen streven naar een grotere betrokkenheid van commissarissen 
bij de totstandkoming van de besluitvorming. Het naar elkaar toegroeien wordt 
bevorderd door een groeiende bemoeienis van de internationale overheden: de 
OECD heeft richtlijnen uitgevaardigd en de Europese Commissie overweegt 
dat te doen (Tabaksblat, 2000).
Windolf (2002) wijst op de toenemende bemoeienis van de internationale 
overheden door de verwachting te verwoorden dat zich nieuwe vormen van 
transnationale marktregulering zullen ontwikkelen in de Europese Unie. 
Interessant is dat Höpner en Jackson (2001) op hun beurt duidelijk maken 
dat convergentie en vervlechting verschillende dingen zijn. Zij stellen ten aan-
zien van het Duitse governance model dat, terwijl werkelijke internationale 
convergentie ver weg blijft, Duitsland een nieuw, “hybride” governance model 
ontwikkelt, dat zich kenmerkt door de institutionele betrokkenheid van mede-
werkers binnen een markt die zich in toenemende mate openstelt.
In mijn optiek is er in Nederland sprake van vervlechting door de tendens van 
verdergaande internationalisering van het zakendoen, die samenhangt met de 
ontwikkeling van onder meer het internet, de toenemende bereikbaarheid van 
alle delen van de wereld en de toenemende betrokkenheid van buitenlandse 
investeerders. Er is geen sprake van een fundamentele overgang naar het Angel-
saksische governance systeem, maar van het adopteren van elementen daaruit, 
zoals de veelvuldige instelling van ‘board committees’ in ‘ons’ two-tier systeem 
en de toenemende aandacht voor disclosure van informatie. Als gevolg daarvan 
ontwikkelt zich niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland een hybride 
governance model.
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Mijn onderzoek gaat nadrukkelijk uit naar two-tier systemen, niet naar one-tier 
systemen of vervlechte vormen, zoals hierboven beschreven. Voor het onder-
zoek is het van belang dat er een duidelijke formele scheiding bestaat tussen de 
rol van bestuurders en commissarissen, omdat de focus van de studie ligt op 
het ‘grijze gebied’ in de taakopvatting tussen beide functionarissen.

2.2.7    De rol van commissarissen bij organisatieverandering

Bakker (2002) gaat uitgebreid in op de rol van commissarissen bij fusies en over-
names. Hij constateert een verschil in rollen tussen commissarissen bij grote, 
beursgenoteerde ondernemingen en middelgrote tot grote ondernemingen. On-
der verwijzing naar de eerste groep commissarissen stelt Bakker dat het vooral 
deze commissarissen zijn die best practices als onderdeel van een samenhangen-
de aanpak toepassen. Elders in zijn publicatie stelt hij dat commissarissen vooral 
in de eerstgenoemde categorie bedrijven een wezenlijke en – ten opzichte van de 
eerste groep – actievere rol [blijken] te vervullen bij fusies en overnames.
De auteur noemt de rol van commissarissen bij fusies en overnames “het best 
bewaarde geheim”. Het beeld dat hij schetst op basis van berichten in de media 
is dat commissarissen zich bezighouden met verschillende aspecten van fusies en 
overnames. Ze initiëren zelf of sturen in strategische zin. Ook bemoeien ze zich 
actief met de bezetting van de posities in de raad van bestuur – tot en met het 
ontslaan van bepaalde bestuursleden. Voorts blijkt dat commissarissen in nauwe 
interactie met de raad van bestuur activiteiten ontplooien bij fusies en overna-
mes, zo stelt Bakker (2002).
Croon en Te Velde (1997) behandelen afzonderlijk de rol en taken van com-
missarissen bij ‘crisis, groeistuipen en conflict’, zoals al bleek uit de tabel 5 
in paragraaf 2.2.4. Bij een dreigende crisis, zo stellen de auteurs, kan de taak 
van de raad van commissarissen sterk veranderen. Er is sprake van meer in-
houdelijke bemoeienis, mogelijk ingrijpen in de topleiding en het afdwingen 
van plannen en maatregelen. Bovendien zijn er in tijden van dreigende crisis 
vanuit de toetsingsrol meer aspecten die extra aandacht vragen op basis van de 
taakopvatting, wettelijk of statutair vereiste goedkeuring van besluiten door de 
raad of aansprakelijkheid van de directie en raad. De auteurs geven aan dat veel 
wijsheid nodig is om te bepalen wanneer een commissaris op een signaal rea-
geert en hoe. Ook stellen zij dat “een commissaris die zich wil indekken […] het 
bedrijf niet erg helpt”. Een commissaris moet soms lastig en volhardend kunnen 
zijn, afhankelijk van het belang en het onderwerp. Er zijn veelal in het begin-
stadium van een dreigende crisis nog weinig “harde bewijzen”, maar Croon en 
Te Velde vermelden hierover dat “veel ervaren commissarissen zeggen dat zij 
geleerd hebben van hun eigen fouten en veel sneller zijn gaan reageren”.

Voor wat betreft groeistuipen geldt, dat de commissaris erop moet toezien dat 
het bedrijf beheerst groeit. Dat betekent dat bij groeiplannen extra informatie 
nodig is om te kunnen beoordelen of het plan realistisch en uitvoerbaar is, of 
het bedrijf de groei kan organiseren, financieren, managen, of het plan goed 
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doordacht is, of de besluitvorming zorgvuldig heeft plaatsgevonden, of het plan 
meetbaar en controleerbaar is en waar de risico’s zitten.

In het geval van een (potentieel) conflict in de directie bestaat voor elk commis-
sariaat een dilemma tussen kritisch toezien en toch het wederzijdse vertrouwen 
houden. De commissaris heeft de taak actief op te treden bij conflicten in de 
directie en moet hiervoor een goede ‘antenne’ bezitten. Minimaal eens per jaar 
kunnen de voorzitters naast het functioneren, ook de verhouding tussen direc-
tie en raad bespreken.

De Koning (1987) geeft aan dat “als wij letten op de praktijk zien wij dat in 
het ondernemingsbestuur aan de verticale dimensie van stimulerend leider-
schap wordt toegevoegd de horizontale dimensie van teamwork en collegiale 
verantwoordelijkheid. En dat pakt lang niet altijd goed uit. […] We [kunnen] 
drie terreinen onderscheiden waar het onkruid van de bestuurlijke twist relatief 
snel wortel schiet: onevenwichtige samenstelling van de directie, veruiterlijking 
van stijlverschillen en verstoring van machtsevenwicht aan de top”. We mogen 
er van uitgaan dat de laatste twee benoemde terreinen sneller een rol spelen in 
geval van organisatieverandering. De Koning vermeld verder dat “commissaris-
sen in zulke situaties veelal machteloos aan de kant [staan]”.

Postma en Van Ees (2000) vermelden dat het bestuur bijdraagt aan de strate-
gische besluitvormingsprocessen in de organisatie, waaronder veranderings-
processen. Postma en Van Ees baseren zich hierbij vooral op internationale 
literatuur. Zij raken het onderwerp van de rol van commissarissen (als onder-
deel van het bestuur in een one-tier systeem) bij veranderingsprocessen zijde-
lings door Goodstein (1994) te citeren: “The strategic role of the board involves  
taking important decisions on strategic change that help the organization adapt 
to important environmental changes”. Verderop stellen de auteurs dat de re-
levantie van de strategische functie toeneemt, waarbij een mogelijk probleem 
kan zijn dat de scheidslijn tussen bestuur en toezicht wordt overschreden.
Van der Knoop (1991) deed al eerder onderzoek naar de rol van commissaris-
sen. De auteur stelt in zijn dissertatie dat uiteenlopende, soms tegenstrijdige, 
typeringen van het toezicht worden gegeven. Een aantal commissarissen legt 
de klemtoon op de afstand die je als toezichthouder moet bewaren tot het 
beleid. Anderen betogen dat een scherper toezicht betekent dat je juist meer 
betrokken bent bij de beleidsvorming. Verderop maakt de auteur onderscheid 
tussen “repressieve” en “preventieve” werking van het toezicht en tussen de 
“toeschouwende” en de “meesturende” raad van commissarissen. Ook stelt Van 
der Knoop dat voor wat betreft de rol van het commissariaat een duidelijk 
onderscheid moet worden gemaakt tussen tijden waarin alles goed gaat met de 
vennootschap en periodes met zwaar weer. In dat laatste geval zal de bemoeie-
nis van commissarissen met het beleid toenemen.
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Glasz (2000) noemt in zijn artikel de uitgangspunten van de Sociaal Economische 
Raad (SER) uit 1984: onafhankelijkheid ten opzichte van de aandeelhouders, 
eenheid binnen de raad, spreiding van deskundigheden en vertrouwen. 
Bij organisatieverandering van de tweede en derde orde – wanneer het gaat om 
verandering van inzichten en principes – kunnen deze uitgangspunten in mijn 
optiek slechts worden gezien als randvoorwaarden. Wanneer niet aan deze rand-
voorwaarden is voldaan en dringende beslissingen dienen te worden genomen 
of goedgekeurd, dan zijn wrijvingen en conflicten binnen en tussen bestuurs-
lichamen vrijwel onafwendbaar en soms juist productief in het verkennen van 
mogelijkheden voor adequaat handelen en het zoeken naar nieuwe toekomsten. 
Wanneer het ‘heet’ wordt moeten alle hens aan dek en is het te laat om nog te wer-
ken aan onafhankelijkheid, eenheid, spreiding van deskundigheden en vertrou-
wen. Als het gaat om organisatieverandering van de tweede en derde orde, dan 
zijn meningsverschillen op basis van vertrouwen een stimulans om verbindingen 
te maken tussen de huidige werkpraktijk en toekomstige mogelijkheden.

Andere uit Nederland afkomstige literatuur over ondernemingsbesturing en 
corporate governance schenkt vrijwel geen aandacht aan de rol van commis-
sarissen bij organisatieverandering. Koot en Wiersma (1994) beschrijven nog 
wel kort dat de toegevoegde waarde die commissarissen kunnen hebben tijdens 
‘schakelmomenten’ als toekomstbezinning, overname of fusie, directieopvolging 
of wijzigingen in het familiebelang, vooral een ‘klankbord’-functie betreft. In 
mijn optiek gaat de taak van het gevraagd en ongevraagd advies geven door de 
commissaris verder dan het zijn van een ‘klankbord’.

Ook in internationale literatuur over corporate governance is relatief weinig 
aandacht voor de rol van de board of de raad van commissarissen bij organisa-
tieverandering, zo kan ik afleiden uit studies van Gabrielsson en Huse (Huse, 
2004; Gabrielsson en Huse, 2005). Naar aanleiding van hun studie naar de 
onderwerpen van 127 corporate governance artikelen in internationale weten-
schappelijke tijdschriften presenteren de auteurs vier categorieën van onder-
zoek naar corporate governance: (1) input-output studies, de board als black 
box, (2) contingency studies, (3) behavioral studies en  (4) evolutionary stu-
dies. De eerste categorie studies bevatten veelal vergelijkingen van openbare 
gegevens (zoals informatie uit jaarverslagen), de tweede categorie betreft veelal 
studies naar verschillende systemen van corporate governance en de derde en 
vierde categorie betreffen studies ‘inside the black box’, gebaseerd op vragen-
lijsten respectievelijk persoonlijke gesprekken. De rol van commissarissen kan 
in feite alleen onderzocht worden door een studie van de derde of vierde cate-
gorie te doen. In die categorieën vinden Gabrielsson en Huse slechts 15 van de 
127 artikelen: in categorie drie 13 artikelen en in categorie vier 2 artikelen. De 
auteurs concluderen dat de modellen die in de artikelen worden gepresenteerd 
statisch van aard zijn en dat meer dynamische invalshoeken als historie, leren 
of verandering zelden worden gehanteerd (Gabrielsson en Huse, 2004).
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2.2.8    Conclusie

Uit de literatuurstudie naar corporate governance kan worden geconcludeerd 
dat in de wetenschappelijke theorie een lacune bestaat in het feit dat in de lite-
ratuur over corporate governance veel aandacht is voor de rol van commissa-
rissen, maar dat over organisatieverandering in die literatuur slechts zelden of 
zeer kort wordt gesproken. Daarmee wordt de veronderstelling, zoals geformu-
leerd in de inleiding van paragraaf 2.2, bevestigd. Het is van belang dat wordt 
gewerkt aan ontwikkeling van wetenschappelijk materiaal dat de onderzoeker 
in staat stelt een (hypothetische) uitspraak te doen over de rol van commissa-
rissen bij veranderingsprocessen. 

Ondanks dat er weinig bekend is over de rol van commissarissen bij organisa-
tieverandering, veronderstel ik op basis van de literatuurstudie dat de belang-
rijkste taken van commissarissen in gevallen van organisatieverandering van 
de tweede en derde orde intensiever moeten worden uitgeoefend om zeker 
te zijn van een verantwoord en zorgvuldig proces van besluitvorming. Aan 
de belangrijkste randvoorwaarden onafhankelijkheid, eenheid, spreiding van 
deskundigheden en vertrouwen moet dan reeds zijn voldaan, juist ook om 
verschillende gezichtpunten en meningen op een zinvolle wijze te verbinden 
en afgewogen besluiten te nemen over de maatschappelijke positionering en 
toekomst van de organisatie.

2.3 Analyse van de literatuurstudie

Een eerste constatering op basis van de literatuurstudie betreft de theoretische 
lacune. ‘De rol van commissarissen bij veranderingsprocessen’ betreft in feite 
een relatief onbekend kennisgebied, zoals weergegeven in figuur 1:

Figuur 1 Lacune in de wetenschappelijke theorieën

Het onderzoek zal zich moeten richten op het geven van een eerste invulling 
voor deze lacune.

Een tweede constatering betreft het veronderstelde verband tussen niveaus van 
verandering en niveaus van actie van directeuren en commissarissen. In de 
literatuur over organisatieverandering wordt onderscheid gemaakt in verande-
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beschreven, maar . . . 

. . . aan de rol van
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slechts in beperkte mate
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In de literatuur van
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rol van ‘executieve (change)

managers’ beschreven,
maar . . .
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ringen van de eerste, tweede en derde orde. De veronderstelling die voortvloeit 
uit de literatuurstudie is, dat de commissarissen met name een rol spelen bij 
veranderingen van de tweede en derde orde. Het betreft dan veranderingen van 
inzichten en van principes. 

Figuur 2 geeft de veronderstelde relatie tussen organisatieverandering en de rol 
van commissarissen weer:

Subparagraaf 2.1.2 beschreef de kenmerken van eerste-, tweede- en derde-orde 
veranderingen zoals bij het onderzoek gehanteerd. Deze worden hieronder uit-
gewerkt in de zin van welke betrokkenheid van management, directie en com-
missarissen ik daarbij veronderstel:
• Eerste-orde verandering vindt plaats op het niveau van regels. Verandering 

vindt plaats in een bedrijfsonderdeel en betreft systemen, procedures en 
processen. De verantwoordelijkheid van managers is hierbij op een verant-
woorde, transparante en zelfstandige wijze leiding te geven aan het veran-
deringsproces. De directie schept kaders en controleert op hoofdlijnen en 
de rol van de raad van commissarissen is beperkt tot toetsing achteraf;

• Tweede-orde verandering betreft verandering van inzichten, van strate-
gieën. Verandering vindt plaats op corporate niveau, het niveau van de 
organisatie als geheel. Het betreft verandering van de corporate strategy en 
het portfolio en verbeteringen komen tot uiting door een grotere effectivi-
teit (markt- en klantgerichtheid) en een beter imago. Veranderingen op dit 
niveau vragen een intensieve betrokkenheid van de directie in de sturing 
en de besluitvorming rond de veranderingen en een duidelijke afstemming 
met de raad van commissarissen;

• Derde-orde veranderingen brengen verandering van principes, uitgangs-
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punten en context met zich mee. Veranderingen vinden plaats op ‘zijns-
niveau’ en betreffen netwerkvragen. Het resulteert in een andere identiteit 
voor de organisatie en andere werkelijkheidsbeelden van de organisatie-
leden en netwerkpartners. Deze organisatieveranderingen vragen om een 
intensieve betrokkenheid van de commissarissen. Bij veranderingen van 
dit niveau vervagen de grenzen tussen directie en raad van commissarissen 
en wordt intensief samengewerkt.

Een derde constatering betreft de opschuiving van taken en activiteiten tus-
sen directeuren en commissarissen in geval van organisatieveranderingen. Uit 
de literatuurstudie concludeer ik dat, als het gaat om tweede- en derde-orde 
veranderingen, activiteiten van de raad van commissarissen opschuiven in de 
richting van de activiteiten van de directie. Indien onvoldoende onderkend en 
begeleid, kan deze opschuiving leiden tot spanningen, grensconflicten en rol-
vervagingen binnen en tussen de bestuurslichamen. Het betreft een natuurlijke 
opschuiving, die een kritische evaluatie vereist van de nu geldende opvattingen 
over taakstelling, structuur en samenstelling van iedere individuele raad van 
commissarissen. Mogelijke oorzaken van deze opschuiving kunnen zijn:
• De intensievere rol van de commissaris die vereist is bij tweede- en derde-

orde veranderingen;
• Internationale verschillen in de structuur en samenstelling van bestuur
 lichamen;
• Belangrijke internationale veranderingen in de structuur en samenstelling 

van bestuurslichamen;
• Recente verschuivingen in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 

raden van commissarissen in Nederland ten opzichte van andere stakehol-
ders (met name aandeelhouders);

• Taakopvatting van de raad van commissarissen.

Een vierde constatering betreft de potentiële spanningen binnen en tussen be-
stuurslichamen ten aanzien van belangrijke onderdelen van de taakstelling van 
raden van commissarissen. Uit de beschrijving en analyse van de taken van 
commissarissen komen drie belangrijke taakgebieden naar voren:
• Het houden van toezicht op de bedrijfsvoering;
• Het adviseren van de directie;
• Het ondersteunen van de directie bij bijzondere besluiten.

Op al deze taakgebieden kunnen potentiële spanningen binnen en tussen direc-
tie en commissarissen ontstaan. Potentiële spanningen tussen bestuurslichamen 
kunnen het gevolg zijn van het (vermoeden van) een subjectieve kijk vanuit de 
belanghebber die door een commissaris wordt vertegenwoordigd, van indivi-
duele perceptie en van het nemen van beslissingen op basis van verschillende 
waarnemingen. Potentiële spanningen binnen de raad van commissarissen kun-
nen het gevolg zijn van een te grote informatievoorsprong van de president-
commissaris. En potentiële spanningen binnen en tussen bestuurslichamen 
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kunnen het gevolg zijn van het benaderen van of het benaderd worden vanuit 
het eigen netwerk door de commissaris.

Op basis van deze analyse concludeer ik dat veranderingen van samenstelling, 
structuur en taakopvatting van bestuurslichamen alsook de toenemende om-
vang en intensiteit van organisatieveranderingen hogere eisen aan zowel com-
missarissen als ondernemingsbestuurders stellen en leiden tot potentiële span-
ningsvelden binnen en tussen bestuurslichamen van ondernemingen.

The Hampel Committee heeft geadviseerd “[to] review board structure and 
balance of appointments between executives and non-executive directors”. 
Duidelijkheid en een zekere balans in afspraken tussen directeuren en commis-
sarissen kunnen, ook in het duale governance-systeem, bij de besluitvorming 
in complexe en dringende situaties (zoals bij belangrijke organisatieverande-
ringen) een belangrijk handvat bieden. Het verdient aanbeveling voor onder-
nemingsbestuurders deze afspraken te maken en vast te leggen in de context 
van de ontwikkelingen die voortkomen uit een toenemende vervlechting en 
globalisering van organisaties. Ook speelt de directie(-voorzitter) een belang-
rijke rol in het betrekken van de raad van commissarissen in de besluitvorming 
bij veranderingsprocessen. 

We kunnen naar aanleiding hiervan stellen dat bij tweede- en derde-orde ver-
anderingen voorwaarden te definiëren zijn, waaronder op een effectieve wijze 
het vertrouwen binnen en tussen bestuurslichamen wordt versterkt en ‘con-
flictgevoeligheid’ wordt geminimaliseerd, meningsverschillen zichtbaar wor-
den gemaakt en zinvol worden gehanteerd, en de effectiviteit en kwaliteit van 
de rol van commissarissen bij veranderingsprocessen kunnen worden geopti-
maliseerd. 

2.4 Conclusies naar aanleiding van de literatuurstudie

In de eerste twee hoofdstukken van dit boek constateer ik dat er sprake is van 
een opschuiving van taken en activiteiten van commissarissen richting die van 
de directie als gevolg van bewegingen als de toenemende strategische com-
plexiteit, regelgeving, de groeiende behoefte aan internationale samenwerking 
en de spanningen in bestaande eigendomsverhoudingen en organisatievormen. 
Deze opschuiving leidt tot vervagingen tussen de rollen van directeuren en 
commissarissen. Ik constateer tevens dat op dit onderzoeksgebied in de weten-
schappelijke theorie een lacune bestaat en dat het van belang is dat wordt ge-
werkt aan ontwikkeling van materiaal dat ons in staat stelt uitspraken te doen 
over de rol van commissarissen bij veranderingsprocessen.

Verder constateer ik dat de genoemde opschuiving met name van toepassing 
is bij tweede- en derde-orde organisatieveranderingen. Het betreft dan veran-
deringen van inzichten en principes, die plaatsvinden op hoger niveau dan de 
organisatie zelf, namelijk op het niveau van een netwerk van organisaties. 
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Vervolgens heb ik een poging gedaan de opschuiving vanuit de theorie te be-
grijpen. Uit deze literatuurstudie blijkt, dat de opschuiving het gevolg kan zijn 
van de intensieve rol van de commissaris die vereist is bij tweede- en derde-
orde verandering, van internationale verschillen in de structuur en samenstel-
ling van bestuurslichamen, van belangrijke internationale veranderingen in de 
structuur en samenstelling van bestuurslichamen, van recente verschuivingen 
in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van raden van commissarissen 
in Nederland en van de taakopvatting van de raad van commissarissen.

Ten slotte constateer ik dat optimale beïnvloeding van besturing van organisa-
tieverandering door commissarissen in de context van de geconstateerde op-
schuiving een belangrijk onderwerp is dat nader dient te worden onderzocht 
en gestructureerd. Ik zal mij in het vervolg dan ook met name richten op de 
commissaris en de raad van commissarissen als onderzoeksobjecten16.

Het volgende hoofdstuk schetst de probleemstelling en strategie van het onder-
zoek. In de hoofdstukken daarna vindt het onderzoek in verschillende ‘rondes’ 
plaats. De eerste ronde betreft de casusstudie naar het verzelfstandigingsproces 
bij de NV Nederlandse Spoorwegen, de tweede ronde de casusstudie naar de 
procesvereenvoudiging bij de NV Nederlandse Spoorwegen en de derde ronde 
de casusstudie naar de overname van CCH door Wolters Kluwer en de fusie-
plannen van deze onderneming met Reed Elsevier.

16   Een ‘object’ is een zaak of persoon die beschouwd, onderzocht wordt opgenomen.
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Probleemstelling en onderzoeks-
strategie

Dit hoofdstuk start in paragraaf 3.1 met het antwoord op de vraag waar het 
onderzoek naar uitgaat, met in het achterhoofd de overwegingen, constaterin-
gen en conclusies uit de eerste twee hoofdstukken van dit boek. Deze paragraaf 
bevat een probleemstelling, onderzoeksvragen en een onderzoeksmodel. Para-
graaf 3.2 (onderzoeksstrategie) geeft aan hoe het onderzoek wordt ingericht, 
op basis van welke overwegingen en methodologische uitgangspunten.

3.1 Probleemstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksmodel

Het eerste deel van deze paragraaf formuleert de probleemstelling en werkt 
deze nader uit in onderzoeksvragen (subparagraaf 3.1.1) en een onderzoeks-
model (subparagraaf 3.1.2). Subparagraaf 3.1.3 geeft een aantal veronderstel-
lingen in aanvulling op het voorgaande. 

3.1.1    Probleemstelling en onderzoeksvragen

Uit hoofdstuk 1 blijkt dat de corporate governance-ontwikkelingen in Nederland 
zijn gericht op het vergroten van de bevoegdheden van de aandeelhouders ten 
koste van de bevoegdheden van de raad van commissarissen. Tegelijkertijd 
wordt de betrokkenheid van commissarissen groter. Dit stelt eisen aan de com-
petenties en deskundigheid van commissarissen.

Uit hoofdstuk 2 wordt duidelijk dat er weinig bekend is over commissarissen, 
wanneer het gaat om hun rol bij veranderingsprocessen. Deze twee constate-
ringen samen brengen focus in het onderzoek aan: de commissarissen zullen 
centraal staan in het onderzoek en de aandeelhouders, directeuren en overige 
stakeholders zullen met name gezien worden als ‘relevante omgevingsfactoren’ 
van het onderzoek.

Uit de verkennende literatuurstudie komt naar voren dat er typen organisa-
tieveranderingsprocessen zijn waar commissarissen mee te maken hebben als 
het verandering van inzichten en principes betreffen (tweede- en derde-orde 
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veranderingen). Door de omvang en impact van deze veranderingsprocessen 
worden ze onderdeel van de taken en verantwoordelijkheden van de commis-
saris. Uit de literatuur blijkt bovendien dat deze processen kunnen leiden tot 
spanningen, grensconflicten en rolvervagingen binnen en tussen de bestuursli-
chamen. Bestuurslichamen zijn daarbij de raad van commissarissen en de raad 
van bestuur of directie.

De probleemstelling wordt dan, voortvloeiend uit het voorgaande: Welke rollen 
spelen commissarissen bij organisatieveranderingen en hoe gaan zij om met 
spanningen, grensconflicten en rolvervagingen binnen en tussen de bestuursli-
chamen van een onderneming in verandering?

Ook wil ik aandacht besteden aan de voorwaarden die het mogelijk maken om 
als commissaris optimaal invloed te kunnen uitoefenen op organisatieverande-
ringsprocessen, voorzover dat binnen zijn taakgebied valt. Dit is in de onder-
zoeksvragen hierna opgenomen.

Om de probleemstelling effectief te kunnen onderzoeken heb ik de volgende 
onderzoeksvragen geformuleerd. Deze hebben alle betrekking op een deel van 
de probleemstelling:
1   Welke rollen spelen commissarissen bij organisatieverandering?
2 Welke spanningen, grensconflicten en rolvervagingen binnen en tussen de 

bestuurslichamen komen tijdens veranderingsprocessen voor?
3 Kunnen we vanuit het systeem van corporate governance en de wijze waar-

op daarmee met de betrokkenen wordt omgegaan daarvoor een verklaring 
vinden?

4 Kunnen we uit het doel, het object, de aanpak van en de wijze van leiding-
geven aan het veranderingsproces daarvoor een verklaring vinden?

5 Onder welke voorwaarden is een optimale beïnvloeding van organisatiever-
anderingsprocessen door commissarissen mogelijk?

3.1.2    Onderzoeksmodel

In de vorige subparagraaf zijn de probleemstelling en onderzoeksvragen ge-
formuleerd. Deze kunnen worden beantwoord door in organisaties informatie 
te gaan verzamelen over corporate governance en organisatieverandering. In 
concreto betekent dit dat ik ter beantwoording van de tweede en derde onder-
zoeksvraag informatie ga verzamelen over:

Corporate governance: 
• Structuur RvC en directie;
• Samenstelling en omvang RvC;
• Taakstelling, rollen en functie-eisen RvC;
• Governance-systeem.
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Organisatieverandering:
• Doel van verandering;
• Object van verandering;
• Aanpak van verandering;
• Leidinggeven aan verandering

Dit sluit aan bij de ordening vanuit de literatuur uit het vorige hoofdstuk.

De inventarisatie van deze elementen kan informatie opleveren voor beant-
woording van de eerste vier onderzoeksvragen en kan, indien spanningen, 
grensconflicten en rolvervagingen worden gevonden, mij helpen deze te be-
grijpen en verklaren.
Beantwoording van de vijfde onderzoeksvraag is dan een logisch vervolg. 
Verklaringen voor spanningen, grensconflicten en rolvervagingen vanuit de 
werkelijkheid, indien gevonden, zullen mij in staat moeten stellen voorwaar-
den te definiëren voor het succesvol beïnvloeden van veranderingsprocessen 
door commissarissen. Dat betekent dat voor beantwoording van de vijfde on-
derzoeksvraag informatie benodigd is over:
•  Spanningen, grensconflicten, rolvervagingen binnen en tussen de bestuurs-

lichamen;
• Invloed op veranderingsprocessen;
• Aanpassingen binnen de RvC of directie.

Tabel 8 bevat een overzicht van het doel van de informatieverzameling per 
element en de vraag die daaruit voortvloeit.

PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSSTRATEGIE
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Tabel 8 Informatieverzameling: doelen en vragen

Element Doel Vraag

Onderwerp:
Corporate governance

Verklaring vinden van mogelijke spanningen, 
grensconflicten en rolvervagingen vanuit het systeem 
van corporate governance en de wijze waarop daarmee 
met de betrokkenen wordt omgegaan

•   Structuur RvC en directie • Vaststellen welke structuur de bestuurslichamen 
 kennen

   Wie hebben zitting in RvC 
en directie?

•  Samenstelling en omvang
 RvC

• Vaststellen welke samenstelling en omvang de
      bestuurslichamen kennen

   Hoe zijn de portefeuilles in 
RvC en directie verdeeld?

• Taakstelling, rollen en
 functie-eisen RvC

• Vaststellen of er een evenwichtige en
 onderbouwde samenstelling is en een
  doordachte taakstelling en rolverdeling

   Hoe zijn de taken en rollen 
in de RvC verdeeld?

   Hoe wordt de juiste 
samenstelling en omvang 
van de RvC gewaarborgd?

• Governance-systeem • Vaststellen in welke internationale categorie de
  onderzochte governance-systemen vallen en
  welke hybride elementen te ontdekken zijn

   Is er scheiding tussen 
toezicht en uitvoering en 
hoe wordt die gewaarborgd?

   Wordt er gewerkt met  
committees?

Onderwerp:
Organisatieverandering

Verklaring vinden van mogelijke spanningen, 
grensconflicten en rolvervagingen uit het doel, het 
object, de aanpak van en de wijze van leidinggeven aan 
het veranderingsproces

•  Doel en object van
 verandering

• Vaststellen van welke orde de onderzochte
      veranderingsprocessen zijn

Wat is het doel, de aard en 
de omvang van het     
veranderingsproces?

• Aanpak van verandering •  Vaststellen welke fasen het veranderingsproces
      kent

   Volgens welke fasen, stadia 
of stappen verloopt het 
veranderingsproces?

• Leidinggeven aan
      verandering

• Vaststellen op welke wijze het
      veranderingsproces wordt gestuurd door de
      verandermanagers

   Hoe wordt leiding gegeven 
aan het veranderingsproces?

Resultaten:
De rol van commissarissen bij 
veranderingsprocessen

Een beeld krijgen van de voorwaarden onder welke een 
optimale beïnvloeding van organisatieveranderingspro-
cessen door commissarissen mogelijk is

• Spanningen, grensconflicten,
 rolvervagingen binnen
 en tussen de
 bestuurslichamen

• Vaststellen of en welke consequenties het
  veranderingsproces heeft (gehad) voor het
  samenwerken tussen en het functioneren van
  de bestuurslichamen

   Heeft het veranderings-
proces consequenties 
(gehad) voor het 
samenwerken tussen en het 
functioneren van de RvC en 
de directie?

• Invloed op
 veranderingsprocessen

• Vaststellen op welke wijze het
      veranderingsproces wordt gestuurd cq.
      beïnvloed door de commissarissen

   Welke rol heeft de RvC 
of hebben de individuele 
commissarissen gespeeld bij 
het veranderingsproces?

• Aanpassingen binnen de
  RvC of directie

• Vaststellen of en welke consequenties het
      veranderingsproces heeft (gehad) voor de
      samenstelling, structuur en omvang van de
      bestuurslichamen

   Zijn er in het kader van 
het veranderingsproces 
aanpassingen nodig 
(geweest) in de RvC of 
directie?
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Ten overvloede wordt opgemerkt dat de vragen in de derde kolom niet één-
op-één gesteld zijn aan de geïnterviewden, maar als checklist dienen voor de 
volledigheid van de onderzoeksinformatie.

Het onderzoeksmodel geeft de probleemstelling, onderzoeksvragen en te on-
derzoeken elementen systematisch weer:

Figuur 3 Onderzoeksmodel 

Structuur RvC en directie
Samenstelling en omvang RvC
Taakstelling, rollen en functie-
eisen RvC
Governance-systeem

Doel van verandering
Object van verandering
Aanpak van verandering
Leidinggeven aan
verandering

Spanningen, grensconflicten, rolvervagingen
binnen en tussen de bestuurslichamen
Invloed op veranderingsprocessen
Aanpassingen binnen de RvC of directie

2 Welke spanningen, grensconflicten en
rolvervagingen binnen en tussen de
bestuurslichamen komen tijdens
veranderingsprocessen voor?

3 Kunnen we vanuit het systeem van corporate
governance en de wijze waarop daarmee met de
betrokkenen wordt omgegaan daarvoor een
verklaring vinden?

4 Kunnen we uit het doel, het object, de aanpak van
en de wijze van leidinggeven aan het
veranderingsproces daarvoor een verklaring
vinden?

5 Onder welke voorwaarden is een optimale
beïnvloeding van organisatieveranderings-
processen door commissarissen mogelijk?

Welke rollen spelen commissarissen bij organisatie-
veranderingen en hoe gaan zij om met spanningen, 
grensconflicten en rolvervagingen binnen en tussen 
de bestuurslichamen van een onderneming in 
verandering?

1     Welke rollen spelen commissarissen bij 
       organisatieverandering?     

PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSSTRATEGIE
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3.1.3   Veronderstellingen

De veronderstellingen die uit de literatuurstudie naar voren komen zijn een 
logisch vervolg op de beschrijvingen in de hoofdstukken 1 en 2 van dit boek 
en zijn als volgt te omschrijven:

• De belangrijkste taken van commissarissen (toezicht houden op het be-
leid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennoot-
schap en de met haar verbonden onderneming, het bestuur met raad 
ter zijde staan, ondersteunen van de directie bij bijzondere besluiten) 
moeten bij organisatieverandering intensiever worden uitgeoefend om 
zeker te zijn van een verantwoord en zorgvuldig proces van besluitvor-
ming. Aan de belangrijkste randvoorwaarden onafhankelijkheid, een-
heid, spreiding van deskundigheden en vertrouwen moet dan reeds zijn 
voldaan;

• Tweede- en derde-orde veranderingen vragen om een intensieve betrok-
kenheid van de commissarissen. Bij veranderingen van dit niveau ver-
vagen de grenzen tussen directie en raad van commissarissen en wordt 
intensief samengewerkt;

• Als het gaat om tweede- en derde-orde veranderingen, schuiven activitei-
ten van de raad van commissarissen op in de richting van de activiteiten 
van de directie. Het betreft een natuurlijke opschuiving, die een kriti-
sche monitoring en evaluatie vereist van de nu geldende opvattingen over 
taakstelling, structuur en samenstelling van iedere individuele raad van 
commissarissen in haar specifieke context;

• Op alle taakgebieden van de commissaris (toezicht houden, adviseren 
van de directie en het ondersteunen van de directie bij bijzondere be-
sluiten) kunnen tijdens grootschalige veranderingsprocessen potentiële 
spanningen binnen en tussen directie en commissarissen ontstaan;

• Veranderingen van samenstelling, structuur en taakopvatting van be-
stuurslichamen alsook de toenemende omvang en intensiteit van orga-
nisatieveranderingen stellen hogere eisen aan zowel commissarissen als 
ondernemingsbestuurders dan voorheen.

Deze veronderstellingen worden aanvullend op de probleemstelling en onder-
zoeksvragen onderzocht.

3.2 Onderzoeksstrategie

Deze paragraaf geeft aan hoe ik het onderzoek ga inrichten. Daartoe wordt de 
onderzoeksmethodologie (subparagraaf 3.2.1), het onderzoeksontwerp (sub-
paragraaf 3.2.2), de onderzoeksaanpak en het protocol (subparagraaf 3.2.3) 
geschetst. Ten slotte wordt in subparagraaf 3.2.4 ingegaan op de validiteit van 
en de beperkingen bij het onderzoek.
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3.2.1   Onderzoeksmethodologie

Grounded theory is een kwalitatieve onderzoeksmethode die de onderzoeker 
helpt om theorieën op een inductieve wijze uit de empirie te kunnen vormen. 
Het proces van theorievorming vanuit de empirische werkelijkheid is oor-
spronkelijk vormgegeven door Glaser en Strauss (1967). In de opvatting van 
Glaser en Strauss start het proces met een initieel idee, dat vervolgens aan een 
veldstudie wordt onderworpen. De onbevangen houding van de onderzoeker 
is daarbij een belangrijke factor. “One of the main characteristics of grounded 
theory is the researcher’s inquisitive attitude […] He tries to keep an open 
mind at all times” (Vermeulen, 2001). De benadering past bij het uitvoeren van 
verkennend onderzoek, omdat de onderzoeker uitgedaagd wordt om zo lang 
mogelijk onbevangen naar het vraagstuk te kijken.
De onderzoeksdata die worden gebruikt voor theorievorming, worden op 
een systematische wijze geanalyseerd. Bij grounded theory is het coderen van 
de onderzoeksdata een gebruikelijke systematiek. Codering is een vorm van 
analyse van onderzoeksgegevens, waarbij deze gegevens worden gesplitst, ge-
conceptualiseerd en opnieuw worden samengebracht. Deze werkwijze stelt de 
onderzoeker in staat theorieën op te bouwen vanuit onderzoeksgegevens, of-
wel, zoals gezegd, theorieën op een inductieve wijze uit de empirie te kunnen 
vormen.
In de literatuur worden drie vormen van codering onderscheiden: ‘open co-
ding’, ‘axial coding’ en ‘selective coding’ (Vermeulen, 2001). Deze drie vormen 
worden veelal alledrie achtereenvolgens gehanteerd. 
Bij ‘open coding’ worden onderzoeksgegevens geordend door het benoemen 
van categorieën. Deze vorm van coderen heb ik in mijn onderzoek toegepast 
door met stiften in woordelijk uitgeschreven interviewmanuscripten in ver-
schillende kleuren aan te geven of een uitspraak betrekking heeft op een veran-
deringsproces (doel van verandering, object van verandering, aanpak van ver-
andering, leidinggeven aan verandering) of over een corporate governance as-
pect (structuur, samenstelling en omvang, taakstelling, rollen en functie-eisen, 
governance-systeem). Daarbij vind gelijk een selectie plaats van tekstdelen die 
wel en niet in de verdere casusbeschrijving en -analyse een rol zullen spelen. 
De keuze voor cases als eenheden van onderzoek en analyse is een keuze voor 
diepgang, welke verderop in deze paragraaf nader wordt onderbouwd. Ik heb 
gekozen voor een beperkt aantal categorieën, omdat een gedetailleerde catego-
risering mijns inziens de onbevangenheid in het proces teveel zou verstoren. 
De volgende stap in het analyseproces is ‘axial coding’. Hierbij worden de on-
derzoeksgegevens van de verschillende categorieën weer samengevoegd en 
wordt bekeken of er voldoende gegevens zijn om tot een zinvolle analyse te 
komen. Deze vorm van coderen is toegepast door de geselecteerde en gecodeer-
de onderzoeksgegevens bijeen te brengen in een casusbeschrijving, waarbij de 
gegevens in tijdsvolgorde zijn geplaatst. Of er voldoende gegevens beschikbaar 
waren, werd enerzijds duidelijk door zelf na te gaan of er een logisch en com-
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pleet verhaal was ontstaan en anderzijds door enkele betrokkenen de concept-
casusbeschrijving in zijn geheel te laten doornemen. In alle gevallen leidde 
dit tot aanvullende of aangescherpte onderzoeksgegevens, welke afzonderlijk 
gedocumenteerd zijn als wezenlijk onderdeel van de brongegevens.
Bij ‘selective coding’ worden kerncategorieën benoemd, waar de ‘subcatego-
rieën’ uit het proces van ‘open coding’ worden samengevoegd. Deze vorm van 
coderen is niet gehanteerd, vanwege mijn keuze voor ruime, breed gedefinieer-
de categorieën in het ‘open coding’ proces. Er is dus een globale coderingssys-
tematiek gehanteerd, met als doel de onderzoeksdata te kunnen opsplitsen, te 
conceptualiseren en vervolgens weer in nieuwe combinaties samen te voegen.

Hoewel dit onderzoek theorievorming niet als doel heeft, is het wel van be-
lang te onderkennen dat de uitkomsten van het onderzoek onderdeel zijn van 
een proces van theorievorming, dat met dit onderzoek nog niet zal zijn beëin-
digd. Waar het onderzoek eindigt is bij een overzichtsmodel en aanbevelingen, 
voortkomend uit dit onderzoek met al zijn beperkingen (zie ook subparagraaf 
3.2.4).

Het boek van Glaser en Strauss uit 1967 was indertijd van grote invloed op 
onderzoekers in de bedrijfskunde en sociale wetenschappen. “These academics 
literally followed Glaser and Strauss’ advice to ignore the literature of theory 
and fact on the area under study, in order to assure that the emergence of cate-
gories will not be contamined” (Vermeulen, 2001). 
Beide wetenschappers ontwikkelden vervolgens, ieder op zijn eigen manier, 
de grounded theory als onderzoeksmethodologie en hun opvattingen over het 
gebruik van de methodologie begonnen steeds verder uiteen te lopen. Strauss 
ontwikkelde, eerst alleen en later met Corbin, een minder strakke vorm van 
grounded theory (Strauss en Corbin, 1990) en Glaser bleef vasthouden aan de 
strenge leer. Glaser had ook steeds meer kritiek op de invulling van Strauss: 
“Strauss and Corbin wrote a whole different method, so why call it grounded 
theory?” (Vermeulen, 2001). 

Eisenhardt (1989) geeft aan dat “it is impossible to achieve this ideal of a clean 
theoretical slate”. Strauss en Corbin geven de ruimte aan de onderzoeker om 
een probleemstelling en een onderzoeksvraag te formuleren en enkele belang-
rijke veronderstellingen, refererend naar bestaande literatuur en zitten daarmee 
meer op een lijn met Eisenhardt. Dat geldt ook voor Locke: “Grounded theory’s 
distinctive features, as initially presented, are its commitment to research and 
‘discovery’ through direct contact with the social world studied coupled with 
a rejection of ‘a priori’ theoretizing. This does not mean, however, that resear-
chers should embark in their studies without the general guidance provided by 
some sort of orienting theoretical perspective. It does mean that they should 
bring preconceived constructs and hypotheses to their data gathering and ana-
lysis” (Locke, 2001).
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In mijn onderzoek zijn de invulling die Strauss en Corbin aan de grounded 
theory hebben gegeven leidraad. Belangrijke elementen van die invulling zijn:

• Het gebruik maken van ‘sensitizing concepts’;
• Het expliciteren van eigen veronderstellingen;
• De bereidheid deze ter discussie te stellen;
• Het ruimte geven aan voortschrijdend inzicht;
• Het stapsgewijs werken aan opbouw van kennis.

De subparagrafen 3.2.2 (onderzoeksontwerp) en 3.2.3 (onderzoeksaanpak) 
beschrijven de fasen en stappen van het onderzoek in detail. In deze subpara-
graaf resteert dan nog het uitwerken van de uitgangspunten van de grounded 
theory op basis van de invulling die Strauss en Corbin er aan hebben gege-
ven.

Mijn eigen veronderstellingen heb ik vooraf zoveel mogelijk geëxpliciteerd. 
Zo heb ik onder meer voorafgaand aan de literatuurstudie aangegeven dat ik 
veronderstel dat er weinig bekend is over de rol van commissarissen bij veran-
deringsprocessen vanuit de veranderkundige literatuur, omdat het Angelsaksi-
sche onderzoek domineert. Een andere veronderstelling vooraf was dat er in de 
literatuur beschrijvingen zijn van organisatieveranderingen op het niveau van 
principes en inzichten, waarbij de commissarissen tóch een rol zullen moeten 
spelen om, al dan niet samen met de bestuurders, een dergelijk proces tot 
een goed einde te kunnen brengen. Ik probeer zoveel mogelijk mijn eigen 
werkelijkheidsbeeld expliciet te maken om mijn veronderstellingen ‘toetsbaar’ 
te maken. Dat stelt mij meteen in de gelegenheid mijn veronderstellingen ter 
discussie te stellen.

‘Sensitizing concepts’ zijn ideeën die in grote lijnen bij de onderzoeker bestaan 
over de richting waarin het onderzoek moet gaan en de onderwerpen die bij 
de gesprekken aan de orde moeten komen. Deze ideeën worden in de loop 
van het onderzoeksproces steeds verder aangescherpt. In mijn onderzoek is 
het onderzoeksmodel als ‘sensitizing concept’ gebruikt, tezamen met mijn stel-
lingen. Consequentie van deze aanpak is dat ik gesprekken zonder duidelijke 
vragenlijst en met zoveel mogelijk een ‘open mind’ in ben gegaan. 

Het ruimte geven aan voortschrijdend inzicht en het stapsgewijs werken aan 
opbouw van kennis heb ik invulling gegeven door met opeenvolgende casus-
studies te werken en deze casusstudies zo veel mogelijk als proces op te pak-
ken, waarbij informatie over veranderingsprocessen en corporate governance 
bij de case-organisaties langzaam maar zeker meer structuur kreeg en uitein-
delijk ‘rijp’ was voor vastlegging en analyse. Ook is hieraan invulling gegeven 
door de tweede en derde casusstudie – voorzover de praktijk van het onder-
zoeken dat heeft toegelaten – pas te beginnen wanneer de vorige geheel was 
afgerond, wat recht doet aan de procesaanpak die grounded theory voorstaat. 
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Een derde manier om ruimte te geven aan voortschrijdend inzicht en stapsge-
wijs te werken aan opbouw van kennis is het zo lang mogelijk uitstellen van 
de analyse van de casusstudies. Pas na vastlegging en accordering van een vol-
ledige casusbeschrijving voerde ik een analyse uit op basis van de beschrijving 
zelf volgens de eerder beschreven coderingssystematiek van grounded theory. 
Na afronding daarvan is steeds pas de link gelegd met bestaande literatuur.

Uit het voorgaande wordt al duidelijk dat case study research is uitgevoerd 
om gegevens te verzamelen. De theorie rondom case study research is op een 
heldere en toepasbare manier uitgewerkt door Yin (1994) en de Biemans en 
Van der Meer-Kooistra (1994). Yin geeft aan, dat “a case study is an empirical 
inquiry, that investigates a contemporary phenomenon within its real-life con-
text, when the boundaries between phenomenon and context are not clearly 
evident; and in which multiple sources of evidence are used” (Yin, 1994). Deze 
elementen zijn terug te vinden in de aanpak van Biemans en Van der Meer-
Kooistra (1994). Biemans en Van der Meer-Kooistra presenteren een conceptu-
eel model voor het uitvoeren van case study research. Dit model wordt, voor-
zover relevant voor toepassing bij deze studie, in de volgende subparagrafen 
uitgewerkt.

Een belangrijk verschil tussen mijn ‘grounded theory-benadering’ van case 
study research en die van Yin is dat Yin een voorkeur heeft voor het parallel 
laten lopen van casusstudies om tijdens het doorlopen van het stappenplan 
methodologische ervaringen van meerdere cases uit te kunnen wisselen. Om 
ruimte te kunnen geven aan voortschrijdend inzicht is ervoor gekozen de ca-
susstudies voorzover mogelijk achter elkaar uit te voeren, de volgende op basis 
van analyse van de vorige.

Naast de toepassing van grounded theory en case study research methodolo-
gieën is er onvermijdelijk nog een aspect in de onderzoeksmethode dat van de 
onderzoeker zelf afkomstig is. Tijdens het selecteren van te bestuderen litera-
tuur, de casusselectie, de selectie van gesprekspartners, het houden van ge-
sprekken, het analyseren (welke onderzoeksgegevens wel en niet te gebruiken) 
en het trekken van conclusies speelt de onderzoeker een belangrijke rol door 
– bewust of onbewust – zijn voorkeuren en uitgangspunten te hanteren. De 
grounded theory heeft me geholpen me daarvan bewust te zijn en het op een 
zinvolle manier te hanteren; met name het expliciteren en ter discussie stellen 
van de eigen veronderstellingen draagt bij aan het inzichtelijk maken en het 
eigen leerproces. In zekere zin is het zelfs productief, omdat stappenplannen en 
‘spoorboekjes’ bij verkennend onderzoek niet de beste leidraad zijn.
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3.2.2   Onderzoeksontwerp

In de vorige subparagraaf is mijn keuze voor de grounded theory benadering 
in combinatie met de case study methodologieën toegelicht. Yin (1994) iden-
tificeert drie criteria voor het ontwerp van een studie: de onderzoeksvraag, de 
beheersing van een onderzoeker over een gedragssituatie in de praktijk en de 
focus van de studie (historisch of tijdelijk, actueel). Volgens Yin voldoet een ca-
susstudie aan de eisen van de tijdelijke situatie, de werkelijkheid en actualiteit 
van de situatie, de onduidelijkheid van de grenzen tussen het onderzoeksobject 
en haar context en aan de behoefte aan meerdere bronnen voor bewijsvoering. 
De drie criteria worden in deze subparagraaf beschreven, aangevuld met een 
toelichting op de keuze voor casusstudies als onderzoeksaanpak en de keuze 
voor specifieke case-organisaties.

Het eerste criterium van Yin betreft de onderzoeksvraag. Deze is vormgegeven 
middels een probleemstelling, onderzoeksvragen en veronderstellingen (para-
graaf 3.1).

Het tweede criterium van Yin betreft de beheersing van de onderzoeker over 
een gedragssituatie. Ik bespreek dit criterium door mijn keuze tussen het on-
derzoeken van een lopend of een afgerond veranderingsproces hierna te ver-
antwoorden.
Een onderzoeker heeft invloed op een lopend veranderingsproces. Het bezoe-
ken van een organisatie of persoon, het houden van een gesprek en het te-
rugkoppelen van uitkomsten door middel van een vastlegging is in feite een 
interventie op zichzelf, doordat gesprekspartners zich bewust worden gemaakt 
van hun gedrag. Van der Zwaan (1992) stelt in dit verband dat “de onder-
zoeker […] altijd een zekere ‘politieke’ rol [speelt]” doordat hij met bepaalde 
belangengroepen binnen of buiten de organisatie in verband wordt gebracht. 
Bovendien “[kunnen] in de organisatie (onverwachte) effecten optreden die an-
ders achterwege gebleven zouden zijn”, zoals het vertonen van ‘gewenst’ gedrag 
(Van der Zwaan, 1992).

Indien een reeds afgerond veranderingsproces wordt bestudeerd kan uiteraard 
geen invloed meer worden uitgeoefend op het proces zelf, maar wel op de te 
verzamelen informatie. De activiteiten van de onderzoeker kunnen van invloed 
zijn op de uitkomsten van het onderzoek, omdat achteraf rationalisatie van 
gedrag in een bepaalde situatie of aanpassing van het eigen beeld van de ge-
beurtenissen van destijds kan plaatsvinden. 
In beide gevallen, zowel bij een lopend als bij een afgerond veranderingspro-
ces, is de beheersing van de onderzoeker over de gedragssituatie minimaal.

Voordeel van het bestuderen van afgeronde veranderingsprocessen is het mak-
kelijker kunnen vastleggen van informatie vanwege de statische situatie. Het 
proces is – al dan niet succesvol – afgerond en de enige dynamiek die zou kun-
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nen bestaan is die van de beleving van de betrokkenen zelf. Dat maakt het ook 
makkelijker voor betrokkenen om open en eerlijk hun beeld te geven van de 
gebeurtenissen. Sterker nog: de betrokkenen zijn vaker onafhankelijk gewor-
den van de organisatie waar het veranderingsproces speelde en de actoren die 
daarbij een rol speelden.
Nadeel van het bestuderen van afgeronde veranderingsprocessen is het risico 
van vervorming van het werkelijkheidsbeeld achteraf, waardoor betrokkenen 
gaan relativeren of rationaliseren. Op dat werkelijkheidsbeeld achteraf heeft de 
onderzoeker mogelijk wél invloed.

Een belangrijk voordeel van lopende veranderingsprocessen is de aandacht die 
de processen op het moment van onderzoek hebben van de directie, wat het 
gemakkelijker maakt meer actuele informatie te verkrijgen en systematisch ge-
sprekken te houden. 
Nadelen zijn dat informatie achterhaald kan raken en dat er bij een onderzoek 
op dit niveau nog veel strategische aspecten een rol spelen, die de betrokke-
nen terughoudend maakt om informatie te verschaffen. De betrokkene kan 
terughoudend zijn, vanwege mogelijke beïnvloeding van de beeldvorming van 
het bedrijf van buitenaf (wat bijvoorbeeld consequenties kan hebben voor de 
beurskoers), vanwege mogelijke ongewenste effecten op het veranderingspro-
ces of vanwege mogelijke ongewenste effecten op het functioneren of de positie 
van de betrokkene zelf.

Maljers (2004) noemt in dit verband enkele ‘pitfalls’ bij het doen van onder-
zoek in de organisatiepraktijk: “If the subject is complex, it may be too time 
consuming to gather the data, it may be too confidential, the company may not 
have relevant information in an accessible form, […] the sample of companies 
may not always be representative and the answers may not always be relia-
ble and comparable. […] A further problem is that published data are usually 
rather old.”

Dit onderzoek betreft een verkennend onderzoek, waarbij beïnvloeding van 
een gedragssituatie om daarvan lering te trekken geen doel is. Derhalve is ge-
kozen voor het bestuderen van afgeronde veranderingsprocessen – met name 
vanwege de praktische redenen van toegankelijkheid, onderzoekbaarheid en 
verkrijgbaarheid van informatie –, ondanks het eerder beschreven risico van 
achteraf rationaliseren van gedrag.

Het derde criterium van Yin betreft de focus van de studie. De focus ligt op een 
tijdelijke situatie in een organisatie, door Van der Leest (2000) omschreven als 
een ‘focal event’: “a corporate initiative that contains an important non-routine 
decision and that involves more than one operating unit and different hierar-
chical levels”.
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Het object van onderzoek zal enkele van dergelijke tijdelijke situaties betref-
fen. Er wordt gezocht naar veranderingsprocessen met een duidelijk begin- en 
eindpunt.

In het verlengde van de beschouwingen over de onderzoeksvraag, de beheer-
sing van een onderzoeker over een gedragssituatie in de praktijk en de focus 
van de studie ligt mijn keuze voor case study research. Casusstudies bieden de 
mogelijkheid een veranderingsproces van begin tot eind te volgen en langs de 
lijn van dat proces de rol van de commissarissen te bestuderen.
Alternatieven voor case study research zouden het doen van kwantitatief onder-
zoek en het houden van diepte-interviews met een groot aantal commissarissen 
van vele verschillende bedrijven zijn geweest. Kwantitatief onderzoek heeft niet 
mijn voorkeur gehad vanwege de ‘oppervlakkigheid’ van kwantitatieve data, 
die geen recht zou doen aan de complexiteit van de materie en de aard van het 
onderzoek. Het houden van diepte-interviews heeft niet mijn voorkeur gehad, 
omdat de ‘optelsom’ van een groot aantal uitspraken van commissarissen die al-
lemaal werken en denken vanuit een verschillende context mijns inziens niet te 
maken is. Ondanks dat het houden van diepte-interviews met een groot aantal 
commissarissen wel de ‘diepte’ heeft, heeft het dus niet de ‘breedte’. Meerdere 
betrokkenen bij eenzelfde casus bij eenzelfde organisatie hebben eerder ver-
gelijkbare uitspraken (en dus vergelijkbare onderzoeksdata) dan betrokkenen 
met verschillende contexten.
De casusstudie heeft mijns inziens zowel ‘diepte’ als ‘breedte’. Uiteraard heeft 
ook de casusstudie wel een nadeel: er kan slechts een beperkte hoeveelheid 
situaties worden bestudeerd, waardoor geen wetmatige of algemene uitspraken 
kunnen worden gedaan op basis van de analyse. Desondanks doet de casus-
studie mijns inziens wel recht aan de complexiteit van de materie en de aard 
van het onderzoek. 
Bij de keuze voor de casusstudie als onderzoeksmethode past wel de consta-
tering dat het maar een klein deel is van een groot bouwwerk dat kan worden 
onderzocht en dat daarom de onderzoeker bescheidenheid past bij het presen-
teren van de eindresultaten.

Een casusstudie voldoet volgens Yin (1994) aan de eisen van de tijdelijke situ-
atie, de werkelijkheid en actualiteit van de situatie, de onduidelijkheid van de 
grenzen tussen het onderzoeksobject en haar context en aan de behoefte aan 
meerdere bronnen voor bewijsvoering.

De aanpak van de casusstudies wordt in subparagraaf 3.2.3 beschreven.

Wat resteert voor deze subparagraaf is beantwoording van de vraag welke case-
organisaties geselecteerd zijn en op basis van welke criteria. Uit voorgaande 
beschouwing leid ik de volgende criteria af:
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1 Omdat het een verkennend onderzoek betreft is het zinvol een beperkt 
aantal casusstudies te doen om daar met name de diepte in te kunnen 
gaan;

2 De case-organisaties en de veranderingsprocessen die worden bestudeerd 
moeten herkenbaar zijn voor anderen;

3 De veranderingsprocessen moeten een duidelijk begin en einde kennen;
4 Om de probleemstelling op gerichte wijze te kunnen onderzoeken, moet 

in de case-organisaties sprake zijn van:
• Veranderingsprocessen van bij voorkeur de tweede of derde orde;
• Veranderingsprocessen die (vrijwel) zijn afgerond, maar die een redelijk 

actuele ‘focal event’ betreffen.

Op basis van deze criteria is in eerste instantie de N.V. Nederlandse Spoor-
wegen in Utrecht benaderd om een eerste casusstudie uit te voeren naar de 
veranderingsprocessen in de jaren negentig. Gaandeweg werden dit er twee, 
omdat het verzelfstandigingsproces en de procesvereenvoudiging van elkaar 
verschillende processen zijn geweest (met slechts een beperkt aantal raakvlak-
ken), waarbij bovendien verschillende actoren in bestuur en commissariaat bij 
betrokken zijn geweest.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de analyses van de NS-cases is de keuze 
gemaakt voor het bestuderen van een veranderingsproces bij een grote, beurs-
genoteerde organisatie. In eerste instantie benaderde ik VNU in Haarlem, om-
dat deze onderneming in de jaren negentig met de overname van AC Nielsen en 
Nielsen Media Research in de Verenigde Staten een verandering van de tweede 
of wellicht zelfs derde orde heeft ondergaan. Bij VNU sprak ik verkennend met 
de president-commissaris, de secretaris van de raad van bestuur en het hoofd 
van de afdeling Corporate Development. VNU besloot vervolgens na intern 
overleg met de raad van bestuur niet aan het onderzoek mee te werken.
Daarna benaderde ik Wolters Kluwer N.V. in Amsterdam, vanwege het feit dat 
deze onderneming in de jaren negentig aan overnames en fusies heeft gewerkt, 
met een enorme impact. Wolters Kluwer stemde onder voorwaarden toe met het 
onderzoek. Net als bij de Nederlandse Spoorwegen bestudeerde ik bij Wolters 
Kluwer twee veranderingsprocessen: de overname van CCH in de Verenigde 
Staten en de afgeketste fusieplannen met Reed Elsevier. Omdat de betrokkenen 
vanuit raden van bestuur en commissarissen grotendeels hetzelfde zijn, heb ik 
deze twee veranderingsprocessen als één casus behandeld.

De geselecteerde cases zijn de volgende:
1 NS: Verzelfstandiging;
2 NS: Procesvereenvoudiging;
3 Wolters Kluwer: Overname CCH en fusieplannen Reed Elsevier.

Ik heb gekozen voor drie casusstudies, omdat dit mijns inziens het minimaal 
vereiste aantal is om de vergelijkbaarheid te waarborgen en het maximale aantal 
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om grondige analyses redelijk volledig en binnen redelijke termijn te kunnen 
doen. Dit aantal is bovendien voldoende om een behoorlijke hoeveelheid infor-
matie te verzamelen, waarbij de hoeveelheid informatie nog wel hanteerbaar is.

3.2.3   Onderzoeksaanpak en -protocol

Het onderzoek is ingedeeld in drie fasen:
1 Een initiële fase, waarbij middels literatuuronderzoek en het houden van 

expertgesprekken is gewerkt aan de beschrijving van de problematiek, de 
probleemstelling, de vraagstellingen en het onderzoeksmodel;

2 Een onderzoeksfase, waarbij met behulp van een onderzoeksprotocol in-
formatie wordt verzameld aan de hand van de stellingen en het onder-
zoeksmodel;

3 Een afrondende fase, waarin de bevindingen van het onderzoek worden 
geanalyseerd en vastgelegd in de context van de probleemstelling.

In deze paragraaf worden de verschillende aspecten van deze aanpak toege-
licht.

Het eerste jaar (2000) van de studie is met name aandacht besteed aan litera-
tuurstudie. Hoewel dit een voortgaande activiteit is, heb ik geconstateerd dat 
verdere literatuurverkenningen met name op het terrein van corporate gover-
nance en meer specifiek daarbinnen de rol van commissarissen nodig bleken 
om een steviger theoretisch fundament te leggen voor het vervolg van de stu-
die. Op beide wetenschapsgebieden (corporate governance en organisatiever-
andering) heb ik gedurende de promotiestudie continu de nieuwste publicaties 
bijgehouden.
Mijn studieachtergrond en betrokkenen bij de promotiestudie zijn van in-
vloed geweest op de keuze voor de literatuur die is gemaakt. De literatuur uit 
1995 en eerder is grotendeels onderdeel van het curriculum van mijn studie 
Bedrijfskunde, die ik in de periode 1992-1995 in Groningen genoot. Met name 
Grinwis (1990) en De Koning (1987) zijn daarbij van invloed geweest. De 
literatuur van na 1995 is voor wat betreft de veranderkunde afkomstig van 
mijn promotor (met name Boonstra, 2000; 2004 en Beer en Nohria, 2000). 
Ook veel gebruikte machtstheorieën zijn afkomstig uit de bibliotheek van mijn 
promotores: Bennebroek Gravenhorst en Boonstra (1998), Yukl (2000), en 
vooral Mintzberg (1983). Voor wat betreft corporate governance is de litera-
tuur vrijwel geheel van na 1995, gezien het feit dat in het midden van de jaren 
negentig de discussie in Nederland op gang kwam. Met name een special van 
het magazine Bedrijfskunde over corporate governance uit 1999 heeft mij op 
het spoor gezet van Moerland (1999; 2001), Van Manen (1999), Glasz (1996; 
2000) en Maassen (2000).
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In 2001 en 2002 heb ik vijftien expertgesprekken gehouden met:
• Wetenschappers op het terrein van organisatieverandering en onderne-

mingsbesturing;
• (Ex-)commissarissen;
• (Ex-)directeuren;
• Bestuursadviseurs (‘boardroom consultants’) en adviseurs bij organisatie-

verandering.

Ik voelde de behoefte deze gesprekken in de initiële fase van de studie te voe-
ren, om meer gevoel te krijgen bij de praktijk en de actualiteit van corporate 
governance en om zicht te krijgen op wat de hoofd- en bijzaken zijn. Deze 
gesprekken hebben mij geholpen mijn onderzoeksfocus te bepalen en het on-
derzoek meer effectief in te richten.

Een uitputtende vragenlijst is in deze fase van het onderzoek niet gehanteerd, 
omdat de verkregen informatie dan zo specifiek zou zijn geweest (specifieke 
antwoorden op specifieke vragen), dat onrecht wordt gedaan aan het verken-
nende karakter van het onderzoek. De onderzoeksvragen, toen nog in concept-
vorm, vormden de leidraad voor deze gesprekken.

Analyse van de informatie uit literatuurstudie en expertgesprekken heeft plaats-
gevonden door het rubriceren en hergroeperen van theoretische uitgangspun-
ten en door continue reflectie op en verdieping van verzamelde informatie. 
Het proces van informatieverzameling en -analyse loopt daarmee volgens een 
iteratief proces (Symon en Cassell, 1998) door tijdens de gespreksrondes te 
blijven werken aan aanpassingen en aanvullingen van de vraagstellingen en 
theoretische uitgangspunten.

De resultaten van de analyse van informatie uit de expertgesprekken en de 
literatuurstudie betreffen een beschrijving van de problematiek, de probleem-
stelling, de onderzoeksvragen, de veronderstellingen en het onderzoeksmodel. 
Deze beschrijving is opgenomen in de hoofdstukken 1, 2 en 3 van dit boek en 
dient als basis voor de onderzoeksfase.

“Het doel van veldonderzoek is het beschrijven van een overzichtelijk soci-
aal systeem of proces onder bepaalde gezichtspunten […]”, zo stelt Swanborn 
(1981). Er is gekozen voor de casusstudie als onderzoeksaanpak. Deze keuze is 
eerder in deze paragraaf onderbouwd.

“The case study, like other research strategies, is a way of investigating an empirical 
topic by following a set of prespecified procedures”, schrijft Robert Yin (1994). 
Biemans en Van der Meer-Kooistra (1994) geven hieraan invulling door een con-
ceptueel model voor het uitvoeren van case research te presenteren. Dit model be-
staat uit drie fasen, onderverdeeld in twaalf stappen. Deze twaalf stappen worden, 
voorzover relevant voor toepassing bij deze studie, in tabel 9 uitgewerkt.
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Het stappenplan tot en met stap 4 is reeds aan de orde geweest; vanaf stap 5 
wordt het hierna besproken.

Centraal in het onderzoek staan de commissarissen die betrokken zijn bij een 
veranderingsproces. Het niveau van analyse betreft de individuele commissaris, 

Tabel 9 Toepassing twaalfstappenschema Biemans en Van der Meer-Kooistra (1994)

Voorbereiding

Stap 1 Formuleren van de probleemstelling Zie subparagraaf 3.1.1

Stap 2 Construeren van het conceptueel model. Het onderzoeksmodel dient ter 
afbakening van het onderzoeksgebied en definiëring van de kernbegrippen. 
Afgezien van het structureren van het onderzoek is het theoretisch kader ook 
noodzakelijk om de latere analyse van de resultaten mogelijk te maken

Zie subparagraaf 3.1.2

Stap 3 Formuleren van het case-onderzoeksontwerp:
• Aard van de organisaties
• Eenheid van analyse
• Wijze van dataverzameling
• Aantal te bestuderen organisaties en te onderzoeken cases

Zie subparagraaf 3.2.2

Uitvoering

Stap 4 Selecteren van organisaties Zie subparagraaf 3.2.2

Stap 5 Identificeren van de juiste eenheid van analyse Zie subparagraaf 3.2.3

Stap 6 Verzamelen van gegevens Zie subparagraaf 3.2.3

Stap 7 Terugkoppeling Zie subparagraaf 3.2.3

Stap 8 Tussentijdse evaluatie Zie subparagraaf 3.2.3

Stap 9 Integreren tot één gedetailleerde casusbeschrijving Zie subparagraaf 3.2.3

Stap 10 Terugkoppeling naar de organisaties Zie subparagraaf 3.2.3

Analyse

Stap 11 Voorlopig analyseren van de case-resultaten Zie subparagraaf 3.2.3

Stap 12 Analyseren van de bevindingen; vergelijken van de casusbeschrijvingen aan 
de hand van het onderzoeksmodel

Zie subparagraaf 3.2.3
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omdat onderzoeksinformatie uit individuele gesprekken afkomstig zal zijn en 
geen algemene visie op een afgerond veranderingsproces zal bestaan, ondanks 
de collectieve verantwoordelijkheid van commissarissen.
Een alternatief zou kunnen zijn geweest de gehele raad van commissarissen te 
hanteren als eenheid van analyse, omdat de raad als geheel verantwoordelijk is 
voor haar taken. Ik veronderstel echter dat dit analyseniveau geen recht doet 
aan de individuele persoonlijkheid en opvattingen van commissarissen, zeker 
niet als de persoonlijke ‘kleur’ in veranderingsprocessen waar de druk hoog is 
boven komt drijven.

Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken en de ontwikkeling van 
de rol van commissarissen bij veranderingsprocessen heb ik verschillende or-
ganisatieleden in het onderzoek betrokken: commissarissen, directeuren, ma-
nagers en deskundigen. Uiteraard heeft daarbij de commissaris centraal gestaan 
en heb ik de overige betrokkenen gezien als belangrijke informatiebronnen in 
de directe omgeving van de commissarissen.

Informatie is verzameld middels het voeren van individuele, persoonlijke ge-
sprekken en documentatiestudie. Daarbij is de volgende documentatie opge-
vraagd:

Tabel 10 Inrichting documentatiestudie

Documentatiestudie moet informatie 
opleveren over:

Betreft de volgende documenten:

• De organisatie: strategie, structuur, 
cultuur, management, belanghebbenden, 
aantal werknemers, kerncijfers, historie, 
voortbrengingsproces / waardeketen

• Omgeving: markt, marktontwikkelingen, 
concurrenten, externe relaties, risico’s

• Het veranderingsproces: aanleiding, 
doel, status, betrokkenen, intensiteit, 
context

• Het systeem van corporate governance: 
functie-indeling van bestuurslichamen, 
achtergronden van functionarissen, 
gebeurtenissen in het verleden, visie, 
functieopvattingen

• Statuten
• Jaarrapporten, jaarverslagen en 

jaarrekeningen
• Interne publicaties (personeelsblad, 

internet)
• Externe publicaties (media, internet)
• Onderzoeksrapporten
• Overige vastleggingen 

(beslissingscalculaties, brieven, 
memoranda)

• Management letters
• Ondernemingsplannen
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In totaal zijn in het kader van deze studie 44 persoonlijke gesprekken gevoerd 
met 38 personen, de procedurele gesprekken met interne medewerkers niet 
meegerekend. De aantallen gesprekken en gesprekspartners zijn als volgt over 
de onderdelen van de studie te verdelen:

Tabel 11 Aantallen gesprekken en gesprekspartners

Onderdeel Aantal gesprekken Aantal gesprekspartners

Expertgesprekken 15 14

NS Verzelfstandiging 10 9

NS Procesvereenvoudiging 11 9

Wolters Kluwer 8 6

Totalen 44 38

Opmerkingen bij deze tabel:
• Met twee interne medewerkers van NS en Wolters Kluwer zijn vijf additio-

nele gesprekken gevoerd (exclusief vele telefoongesprekken), waardoor het 
totaal aantal gesprekken op 49 en het totaal aantal gesprekspartners op 40 
komt. Aangezien deze gesprekken meer procedureel van aard waren dan 
inhoudelijk, zijn ze in de tabel niet opgeteld;

• Drie gesprekken met drie gesprekspartners die in de tabel staan 
meegeteld onder NS Verzelfstandiging hebben ook het onderwerp 
Procesvereenvoudiging op de agenda gehad. Aangezien Verzelfstandiging 
het hoofdonderwerp was zijn deze gesprekken niet meegeteld onder 
Procesvereenvoudiging om dubbeltellingen te voorkomen;

• In bijlage I is een overzicht van de gesprekspartners van de expertgesprek-
ken opgenomen, alsmede de gespreksdatum en de belangrijke onderwer-
pen die aan bod kwamen. In de bijlagen II, III en IV is een overzicht van 
de gesprekspartners van de drie respectievelijke casusstudies met de ge-
spreksdatum opgenomen.

Er zijn – conform de door mij gehanteerde uitgangspunten van de grounded 
theory – ook in deze fase van de studie geen vragenlijsten gehanteerd bij de 
gesprekken. Het onderzoeksmodel heeft wel als leidraad gediend.

Er is bij het onderzoek voor gekozen de uitwerkingen van gesprekken naar 
de betreffende geïnterviewden terug te koppelen. De gesprekken zijn op tape 
genomen en integraal uitgewerkt op papier in de vorm van manuscripten. De 
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integraal uitgewerkte manuscripten zijn naar de geïnterviewden gestuurd met 
verzoek om reactie. De reacties zijn gedocumenteerd en als onderzoeksdata 
gehanteerd.

Om concept-casusbeschrijvingen te toetsen en scherper te stellen zijn met in 
totaal vijf personen ‘tweede gesprekken’ gevoerd. Dat verklaart waarom het 
aantal gesprekken in bovenstaande tabel hoger is dan het aantal gesprekspart-
ners.
Terwijl de gesprekken de eerste keer een open karakter kenden, gold de con-
cept-casusbeschrijving en een deel van de analyse daarvan in het tweede ge-
sprek als uitgangspunt. Bij beide case-organisaties zijn tweede gesprekken ge-
voerd met bij de bestudeerde veranderingsprocessen betrokken ex-voorzitters 
van de raden van bestuur en raden van commissarissen:
• NS-casus Verzelfstandiging: R. den Besten;
• NS-casus Procesvereenvoudiging: J. Huisinga en J. Timmer;
• Wolters Kluwer-cases: R. Pieterse en O. Hattink.

Deze werkwijze heeft bijgedragen aan een zorgvuldige beschrijving van de ge-
beurtenissen tijdens en rondom de bestudeerde veranderingsprocessen.

Bij iedere organisatie is voorts met een ‘poortwachter’ afspraken gemaakt ten 
aanzien van specifieke procedures omtrent de terugkoppeling van onderzoeks-
informatie en de vertrouwelijkheid van gegevens. De benaming ‘poortwachter’ 
wordt gebruikt, omdat deze persoon er zorg voor draagt dat er door het onder-
zoek geen ongewenste informatie naar buiten komt. De ‘poortwachters’ van de 
bij het onderzoek betrokken organisaties kregen de geïntegreerde gegevens in 
de vorm van een casusbeschrijving te lezen om:
• Het verhaal te controleren op feitelijke onjuistheden, bijvoorbeeld namen, 

functie-aanduidingen, cijfers of jaartallen;
• Te beoordelen of er informatie in staat die niet in publicaties die voortko-

men uit het onderzoek kan worden opgenomen om redenen van gevoelig-
heid, vertrouwelijkheid of anderszins.

De directeur Juridische Zaken van NS en de general counsel (Vice President 
Legal Affairs) van Wolters Kluwer traden bij de case-organisaties op als ‘poort-
wachter’. De ‘poortwachters’ kregen reeds in een vroeg stadium concept-casus-
beschrijvingen te lezen. Bij Wolters Kluwer heeft de ‘poortwachter’ ook een rol 
gespeeld bij het aanzoeken van gesprekspartners. Beide ‘poortwachters’ had-
den een adviserende rol richting de onderzoeker. De onderzoeker is derhalve 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke weergave van de casusstudies.
Wolters Kluwer heeft ervoor gekozen te werken op basis van een overeenkomst 
met de onderzoeker, om de juridische risico’s voor de onderneming te beper-
ken. De huidige general counsel van Wolters Kluwer heeft de tekst vooraf in-
gezien en becommentarieerd. Aangezien de general counsel in de periode dat 
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de processen die in dit proefschrift worden beschreven nog niet bij de ven-
nootschap in dienst was, en voorts niet bij de interviews aanwezig is geweest, 
heeft zijn toetsing zich met name gericht op evidente materiële onjuistheden 
en vertrouwelijke informatie. Wolters Kluwer heeft aangegeven derhalve geen 
enkele verantwoordelijkheid te nemen voor de juistheid van de inhoud van de 
betreffende casusbeschrijving.

De hierboven geschetste werkwijze doet mijns inziens recht aan de complexi-
teit van het onderwerp, het werk- en denkniveau van de gesprekspartners en 
de aard van het onderzoek.

Het onderzoeksmodel gold als analytisch raamwerk voor interpretatie en eva-
luatie. Voor de uitvoering en analyse gold voorts het volgende protocol:
1 Tussentijdse evaluatie: is er voldoende informatie verzameld met betrek-

king tot deze casusstudie?
2 Tekent de ‘poortwachter’ binnen afzienbare tijd geen bezwaar aan tegen de 

inhoud van de casusbeschrijving?
3 Voorlopig analyseren van de resultaten:

• Zijn er voldoende casusstudies uitgevoerd?
• Moet het onderzoeksmodel worden aangepast?
• Moet de probleemstelling worden aangepast?
• Moeten aanvullende theoretische concepten worden gebruikt?

4 Analyseren van de bevindingen; vergelijken van de casusbeschrijvingen 
aan de hand van het onderzoeksmodel.

De casusstudies hebben plaatsgehad in 2002 (NS) en 2003 (Wolters Kluwer). 
Een doorlooptijd van gemiddeld een jaar per case-organisatie was nodig om 
entree te verkrijgen, gesprekspartners te interesseren, gesprekken te agenderen 
en te voeren, deze uit te werken, terug te koppelen en een documentatiestudie 
uit te kunnen voeren. Ook was de tijd nodig om tweede gesprekken te kunnen 
inplannen en voeren op basis van de concept-casusbeschrijvingen.

De inter-casus analyse, het trekken van conclusies en het schrijven van het 
boek heeft voornamelijk in 2004 plaatsgehad. Ook is in 2004 geëvalueerd hoe 
het onderzoek is verlopen, welke leermomenten de onderzoeker gekend heeft 
en op welke punten het gehanteerde conceptueel model goed en minder goed 
heeft gewerkt.

Daarmee is de doorlooptijd van dit onderzoek ongeveer vijf jaar, als volgt in de 
tijd ingedeeld:
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Tabel 12 Indeling van het onderzoek in de tijd

Jaar Activiteiten

2000 • Verzamelen initiële data ter bepaling en onderbouwing probleemstelling
• Documentatie- en literatuurstudie

2001 • Voeren van expertgesprekken
• Eerste vastlegging probleemstelling en onderzoeksvragen
• Gerichte literatuurstudie
• Deelpapers schrijven, waaronder aanpak en protocol
• Selectie eerste case-organisatie

2002 • Voeren van expertgesprekken
• Definitieve probleemstelling en onderzoeksvragen opstellen
• Uitvoeren twee casusstudies bij NV Nederlandse Spoorwegen
• Eerste publicaties
• Opbouwen ‘kennisnetwerk’ rondom het onderwerp
• Selectie derde casusstudie en tweede case-organisatie aan de hand van 

uitkomsten eerste twee casusstudies

2003 • Casusstudies Wolters Kluwer NV uitvoeren

2004 • Inter-casus analyse
• Boek schrijven
• Evaluatie

2005 • Afronding formele promotietraject

3.2.4    Validiteit van en de beperkingen bij het onderzoek

Locke geeft een overzicht van beperkingen bij de grounded theory-benadering 
van onderzoek in organisaties. “[…] there are a number of major issues that 
are brought into sharper relief when the research site is the corporate setting 
and the research subjects occupy positions of power […]. [ There are] political 
and ethical issues associated with conducting research in formal organizations 
and on managers in particular” (Locke, 2001). Zij noemt in dit verband de 
volgende beperkingen:
•  “Gaining access to the research site as well as to the particular groups and 

individuals”;
• “The level of access in which researchers want to gain entry”;
•  “The practice of moving back and forth between data gathering and analy-

sis means that researchers will be offsite for periods of time.”

Deze eerste twee beperkingen zijn van toepassing op dit onderzoek. Toegang 
krijgen is op zich geen groot probleem geweest, maar kostte wel veel tijd. Het 
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niveau waarop een onderzoeker binnen kan komen in een organisatie heeft 
betrekking op de gegevens die hij wel of niet ter beschikking krijgt. Uiteraard 
levert dit ook een beperking op. Ondanks de openhartigheid van de meeste 
gesprekspartners is nergens toegang gekregen tot verslagen van vergaderingen 
van de raden van bestuur en commissarissen en slechts in beperkte mate tot 
vertrouwelijke memoranda.
Het afwezig zijn – de derde door Locke genoemde beperking – is in mijn on-
derzoek niet van toepassing geweest. Na een analyseperiode is er voor mij altijd 
weer rechtstreekse toegang geweest tot gesprekspartners en benodigde docu-
mentatie werd mij voor een langere periode ter beschikking gesteld.

Beperkingen van case study research, zoals eerder genoemd in dit hoofdstuk, 
zijn het risico van vervorming van het werkelijkheidsbeeld achteraf en de con-
statering dat het maar een klein deel is van een groot bouwwerk dat kan worden 
onderzocht. Daarom past de onderzoeker, zoals eerder gezegd, bescheidenheid 
bij het presenteren van de eindresultaten.

Een andere opmerking in dit verband betreft de definitie die ik hanteer van 
‘derde-orde verandering’. Daarbij zijn de grenzen van organisaties onderwerp 
van verandering. De beschrijving van de cases in de volgende hoofdstukken 
beperkt zich tot een beschrijving ‘van binnen naar buiten’ en is derhalve mo-
nocentrisch. Als gevolg hiervan is het moeilijk uitspraken te doen over het 
vervagen van grenzen en daarmee of er sprake is van een derde-orde veran-
dering. Dat betekent dat ik bij het indelen van een veranderingsproces in de 
categorieën eerste, tweede of derde orde met name zal kijken naar het onder-
scheid tussen verandering van regels (eerste orde), inzichten (tweede orde) of 
principes (derde orde) en minder naar verandering van context.

Een beperking die samenhangt met de onderzoeksstrategie (toepassing van 
grounded theory door middel van case study research) en het beperkte aantal 
actoren dat hierbij een rol speelt is de moeilijkheid om de ́ microdynamiek´ van 
bestuur en toezicht te systematiseren. Op het moment dat de analyse gaat over 
de samenwerking tussen president-directeur X en president-commissaris Y, in 
de ondernemingspraktijk allen bekende ondernemers en toezichthouders, gaat 
het op dit (micro)niveau al snel over personen. Vanwege de gevoeligheid van 
de materie heb ik er voor gekozen deze dynamiek slechts op inter-casus niveau 
te systematiseren. Deze systematisering is terug te vinden in de hoofdstukken 
7 en 8.

Als afsluiting van het hoofdstuk over de aanpak van en overwegingen bij het 
onderzoek nog enkele opmerkingen over de waarde en geldigheid van de ver-
zamelde gegevens en resultaten. Deze vraag is vanuit wetenschappelijk oog-
punt relevant en heeft betrekking op de interne en externe validiteit.
De interne validiteit gaat over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Daarbij 
staat de verzameling en verwerking van onderzoeksgegevens centraal. De wijze 
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van verzameling en verwerking van onderzoeksgegevens is in de vorige sub-
paragrafen uitgebreid aan de orde geweest. De keuzes die ik als onderzoeker 
heb gemaakt (voor grounded theory en case study research als onderzoeksaan-
pak, voor het selecteren van case-organisaties en gesprekspartners, voor het 
stellen van bepaalde vragen, in de verwerking van onderzoeksgegevens, in de 
wijze van terugkoppeling, et cetera) zijn keuzes die bij dergelijk onderzoek nu 
eenmaal gemaakt moeten worden. De interne validiteit van het onderzoek is, 
ondanks de ‘kleur’ die de onderzoeker er aan geeft, als hoog aan te merken. 
Door continu naar case-organisaties, gesprekspartners en onderzoeksbegelei-
ders terug te koppelen en door de aanpak, de beperkingen en de gemaakte 
keuzes uitgebreid te verantwoorden is er mijns inziens sprake van betrouwbaar 
onderzoek.

De externe validiteit gaat over de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Dit 
betreft vooral de reikwijdte en bruikbaarheid van het onderzoek. 
Het onderzoek is duidelijk afgebakend. Hoewel duidelijk is dat corporate go-
vernance en organisatieverandering geen afgebakende wetenschapsgebieden 
zijn (integendeel: zij raken vele andere wetenschapsgebieden), is de reikwijdte 
van het onderzoek voldoende om inzichten te verschaffen en uitspraken te 
doen over de rol van commissarissen bij grootschalige organisatieveranderings-
processen.
Door aan het einde van dit boek hanteerbare aanbevelingen voor commissaris-
sen te geven is de bruikbaarheid van het onderzoek verhoogd. Ook de casus-
beschrijvingen zelf komen rechtstreeks uit de praktijk en zullen de lezer inzicht 
geven in de praktijk van organisatieverandering en corporate governance.
Om op basis hiervan te stellen dat het onderzoek generaliseerbaar is, gaat mij 
te ver. De bestudeerde veranderingsprocessen zijn van buitengewone aard. 
De externe validiteit van het onderzoek is bovendien beperkt, omdat het een 
verkennend onderzoek betreft die een eerste invulling geeft aan de rol van 
commissarissen bij grootschalige organisatieveranderingsprocessen. Door het 
beperkte aantal casusstudies is er waardevolle informatie verzameld en is een 
voor velen herkenbaar beeld geschetst, maar tegelijkertijd moet gesteld worden 
dat er nog een lange weg te gaan is voordat een volledig beeld ontstaat over 
deze specifieke commissarisrol.



4 
Casusstudie NS ‘Verzelfstandiging’

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en analyse van de eerste casusstudie bij 
dit onderzoek. In deze casusstudie wordt een zo feitelijk mogelijke beschrijving 
gegeven van de situatie in de periode 1992-1995 bij de NS ten aanzien van de 
context waarin de organisatie zich bevindt (paragraaf 4.2), de organisatieveran-
deringsprocessen (paragraaf 4.3) en de corporate governance structuur (para-
graaf 4.4). Voorzover het de uitwerking van de verzelfstandiging betreft wordt 
ook gekeken naar de jaren na 1995. Daarna wordt een analyse gegeven vanuit 
de casusbeschrijving zelf (paragraaf 4.5) en vanuit de literatuur (paragraaf 4.6). 
Het hoofdstuk sluit af met conclusies in paragraaf 4.7.

4.1 Verantwoording

In 2002 is een casusstudie gedaan naar de verzelfstandiging van de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen (‘NS’). De periode 1992-1995 is onderzocht, omdat in die jaren zowel 
natuurlijke afbakeningen van veranderingsprocessen als wisselingen in bestuursposi-
ties bij NS zijn te vinden. In 1992 trad bestuursvoorzitter Den Besten aan. Ook in dat 
jaar rapporteerde de commissie-Wijffels over de voorgestane verzelfstandiging van 
NS, waarmee een proces van verzelfstandiging in gang werd gezet. De nieuwe be-
stuursvorm werd de facto per 1 januari 1994 ingevoerd en de verzelfstandiging was 
formeel in 1995 een feit; de procesmatige kant ervan liep nog een aantal jaren door.
In de vier jaar tussen begin 1992 en eind 1995 is dus zowel vanuit verander-
kundig als corporate governance oogpunt veel gebeurd, veel van (voor de NS) 
buitengewone aard.

Om de onderzoeksgegevens te verzamelen is gebruik gemaakt van gesprekken 
met negen bestuurders van, commissarissen van en belanghebbenden bij NS die 
in de onderzochte periode 1992-1995 betrokken waren bij de NS17, alsmede van 
een documentatiestudie van strategische plannen, statuten, krantenartikelen en 
persberichten, onderzoeksrapporten, interne publicaties en presentaties en een 
eerdere casusstudie18.

17  In bijlage II zijn de namen van de geïnterviewden, alsmede de bestudeerde documentatie. 
18  Casusstudie NS, in ‘Het Schaakbord voor Bestuurders van Veranderingsprocessen, S.C. 

Peij, 1995. Ook is gebruik gemaakt van de verslagen van in de eerste helft van 1995 door 
mij gehouden gesprekken met verandermanagers de heer drs P.C. Stulp, de heer A. van 
Tilborg, de heer ir J. Schouten, de heer S.H. van Elsloo RA en lid van de raad van bestuur 
de heer drs L. Schouten.



68 COMMISSARIS OP DE BESTUURDERSSTOEL

Daarbij is het volgende model als leidraad bij de beschrijving gehouden:

Figuur 4 Leidraad voor de casusbeschrijving

4.2 De context waarin de NS zich bevindt

Deze paragraaf biedt een overzicht van belanghebbenden (stakeholders) bij 
NS, welke in meer of mindere mate invloed hebben op de besturing van het 
bedrijf.

De NS kent vele interne en externe belanghebbenden. De belangrijkste belang-
hebbende is de treinreiziger. De treinreiziger wordt collectief vertegenwoor-
digd in algemene belangenorganisaties, zoals de vereniging Rover (Reizigers 
Openbaar Vervoer), de Ouderenbond, de Invalidenbond, de Consumentenbond 
en de ANWB. Deze belangenorganisaties nemen tezamen deel in het consu-
mentenoverleg.

De reiziger wordt ook van groot belang geacht door de politiek, want reizigers 
zijn stemmers in tijden van verkiezingen. De Tweede Kamer is het forum waar 
de politiek verantwoordelijke voor NS, de minister van Verkeer & Waterstaat, 
verantwoording aflegt. Een citaat hierover:
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“Mijns inziens heeft de Tweede Kamer zich een veel verdergaande ‘eigen’ rol toege-
eigend. Een schier eindeloze bemoeizucht […].”

De rijksoverheid, en vooral de minister, heeft in de bestudeerde periode ver-
schillende rollen gehad richting de NS:
• aandeelhouder;
• concessieverlener (hoofdrailnet, regionale contracten);
• beleidsmaker;
• (financieel) bepaler (investeringen via Railinfrabeheer);
• regulator (via Capaciteitsmanagement, later Railned);
• aanbesteder, inkoper van vervoerscontracten;
• wet- en regelgever;
• waarborger van het publieke belang.

De rijksoverheid is daarmee, vanuit de taaksector (betreft overheidsgerelateer-
de, publieke taken, zoals: veiligheid, capaciteitstoedeling, aanleg en herstel van 
infrastructuur, verkeersleiding) en de marktsector (commerciële activiteiten in 
vervoer en gerelateerd daaraan) in vele verschillende vormen belanghebbend. 
Ook heeft de overheid als aandeelhouder van ondernemingen als Connexxion 
tevens concurrerende belangen (overigens heeft NS zelf ook aandelen in con-
currerende ondernemingen). De overheid kent derhalve een zeer complexe po-
sitie ten opzichte van NS.

Dan is er uiteraard het personeel. Het personeel van NS is divers en het grootste 
deel werkt decentraal, op afstand van het hoofdkantoor in Utrecht. Het perso-
neel wordt intern door de ondernemingsraden vertegenwoordigd. Bij NS heeft 
iedere business unit (NS Reizigers, NS Materieel, NS Stations, NS Vastgoed en 
het later aan Deutsche Bahn verkochte NS Cargo) een eigen ondernemings-
raad, terwijl op lager organisatieniveau vertegenwoordigende comités (CO’s) 
actief zijn. De ondernemingsraad van NS Reizigers en de CO Randstad worden 
als de meest radicale interne personeelsvertegenwoordigers gezien.
Op Groepsniveau is na verzelfstandiging door de raad van bestuur een Centrale 
Ondernemingsraad (COR) ingesteld. Deze wordt door de geïnterviewden als 
gematigd ervaren.

Intern bestaan ook zelforganiserende personeelsvertegenwoordigingen, veelal 
aangeduid als de personeelscollectieven. Omdat de collectieven zichzelf orga-
niseren, heeft de organisatieleiding er weinig grip op. Zij worden door de ge-
interviewden dan ook beschouwd als hét probleem in het stakeholdermanage-
ment. Dat zij op cruciale momenten een rol spelen in de veranderingsprocessen 
van NS wordt verderop in deze casusbeschrijving duidelijk.

Extern is het personeel in diverse categorale en ‘gewone’ vakbonden georga-
niseerd. De bonden zijn daarmee op zichzelf belanghebbenden bij NS en zijn 
daarbij in sommige opzichten onderling zelfs concurrerend. De belangrijkste 
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categorale vakbond is VMC, voorheen FSV. De belangrijkste ‘gewone’ vakbon-
den zijn FNV en CNV.

Uiteraard zijn er ook zakelijke toeleveranciers van diensten, materieel en an-
dere activa.

Volgens gangbare corporate governance-opvattingen hebben alle belangheb-
benden recht op een rendement op de gedane investering (in tijd of geld) en 
voldoende informatie. Zo ook bij NS: bij onvoldoende rendement (dividend, 
rente, beloning, andere incentives) of informatie zullen belanghebbenden hun 
– formele of informele – macht aanwenden om de ondernemingsleiding te dis-
ciplineren.

Bij NS kan geen sprake zijn van eenduidige en effectieve disciplinering, omdat 
er sprake is van wisselende coalities tussen en opvattingen van deze stakehol-
ders. In de beschrijving van de veranderingsprocessen in paragraaf 4.4 wordt 
dit duidelijk. Tezamen met de constatering dat de stakeholders in meer of min-
dere mate invloed uitoefenen op de besturing van het bedrijf, kunnen we de 
transactionele context van NS als complex en divers aanduiden.

4.3  De corporate governance structuur van NS in de periode 
 1992-1995

Om volledig te zijn in de beschrijving van de corporate governance structuur 
van NS wordt in deze paragraaf aandacht geschonken aan de samenstelling en 
omvang van de raad van commissarissen, de structuur van de raad van com-
missarissen en de directie, de taakstelling, rollen en functie-eisen binnen de 
raad van commissarissen en het governance-systeem.

In Nederland is NS sinds de jaren dertig een naamloze vennootschap met de 
Rijksoverheid als enige aandeelhouder. De corporate governance structuur van 
NS in de onderzochte periode 1992-1995 is in grote lijnen als volgt op te de-
len:
a   Ongedeeld spoorbedrijf onder leiding van een hoofddirectie (president-

directeur Ploeger, tot 1992);
b   Exploitatie reizigersvervoer, goederenvervoer en stations in verschillende 

vennootschappen, ondergebracht in NS Groep NV o.l.v. een raad van be-
stuur (voorzitter Den Besten, 1992-2000).

Ad a  Ongedeeld spoorbedrijf onder leiding van een hoofddirectie (president-directeur 
Ploeger, tot 1992)
De NS was tot en met het begin van de jaren negentig een ongedeeld spoorbe-
drijf onder leiding van een president-directeur. Toezicht werd gehouden door 
een raad van commissarissen met 12 leden. Drie van hen waren hoge ambte-
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naren op de Ministeries van Verkeer & Waterstaat, Financiën en Economische 
Zaken. De anderen waren afkomstig uit bedrijfsleven en overheid.
De toezichtrol was begin jaren negentig op de achtergrond geraakt: er werd 
slechts reactief op hoofdlijnen getoetst, de tijdsbesteding van commissarissen 
was minimaal en de samenwerking met de directie was ‘op afstand’. In de ge-
sprekken is deze vorm van ondernemingsbesturing ook aangeduid als ‘aanstu-
ringsstructuur’.

Ad b  Exploitatie reizigersvervoer, goederenvervoer en stations in verschillende ven-
nootschappen, ondergebracht in NS Groep NV o.l.v. een raad van bestuur (voorzitter 
Den Besten, 1992-2000)
Rondom de verzelfstandiging van NS is een raad van bestuur ingesteld vanuit 
de opvatting dat NS meerdere kernactiviteiten kent die allen in aparte busi-
ness units (NS Reizigers, NS Stations, NS Materieel, NS Vastgoed, verschillende 
deelnemingen en aanvankelijk NS Cargo) moeten worden ondergebracht. Deze 
raad van bestuur is per 1 januari 1994 ingesteld en bestond uit een voorzitter 
(Den Besten), een financieel directeur (Schouten) en een operationeel directeur 
(Regtuijt). 

De portefeuilleverdeling was vastgesteld aan de hand van de bekwaamheden 
van de leden van de raad van bestuur en was als volgt:
• Den Besten: algemene leiding, niet-financiële staven, reizigers, goederen;
• Schouten: financieel, stations, vastgoed, deelnemingen;
• Regtuijt: techniek, infrastructuur, verkeersleiding.

Sinds 1993 houdt een raad van commissarissen-nieuwe-stijl toezicht19 volgens 
de regelingen van het structuurregime20. Daarmee is de scheiding tussen toe-
zicht op en uitvoering van beleid formeel gewaarborgd, alsmede met statuten 
en profielschetsen.

Tijdens het proces van verzelfstandiging van NS is de omvang van de raad van 
commissarissen teruggebracht naar negen leden en nog steeds waren in de raad 
zowel de publieke als de private sector vertegenwoordigd. De Ministeries van 
Verkeer & Waterstaat, Financiën en Economische Zaken leverden tot 1998 een 
vertegenwoordiger in de raad van commissarissen. Ook waren vertegenwoordi-
gers van deze ministeries veelal aanwezig bij aandeelhoudersvergaderingen.
De samenstelling van de raad van commissarissen in deze periode is weergege-
ven in tabel 13.

19  Statuten NS 1993.
20  Het structuurregime is geregeld in de Structuurwet 1971 (aanpassing per 1 oktober 

2004). Een belangrijk uitgangspunt van het structuurregime is de scheiding tussen 
uitvoering van beleid (directie of raad van bestuur) en toezicht op beleid (raad van 
commissarissen). Een ander belangrijk punt in het structuurregime is het delegeren van 
bevoegdheden van de aandeelhouder aan de raad van commissarissen, zoals het benoe-
men, schorsen en ontslaan van de directie.

CASUSSTUDIE NS ‘VERZELFSTANDIGING’
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Tabel 13 Samenstelling van de raad van commissarissen per ultimo 1992 en 1995

Samenstelling raad van 
commissarissen per 31 december 
1992

Samenstelling raad van commissarissen per 
31 december 1995

1 Mr. E.J. Verloop  (voorzitter)
2 Ir. W.H. Brouwer  (vice-voorzitter)
3 Mw. Mr. J.J.M.S. Leyten-de 

Wijkerslooth de Weerdesteyn
4 Drs. P.C.W.M. Bogaers
5 Drs. Th.A.J. Meys
6 Ir. A.B.M. van der Plas
7 Drs. G. Gerritse *)
8 Drs. J.K.T. Postma
9 M. van de Water

1 Mr. E.J. Verloop (voorzitter)
2 Ir. W.H. Brouwer (vice-voorzitter)
3 Mw. Mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth 

de Weerdesteyn
4 Drs. P. Bouw
5 Mr. P.J. Kalff 
6 Ir. A.B.M. van der Plas
7 Drs. G. Gerritse *)
8 Drs. J.K.T. Postma
9 F.C.W. Castricum *)

*) Vertrouwencommissaris COR

Er was een intensief contact tussen Meys en bestuursvoorzitter Den Besten. 
Meys en Den Besten waren eerder collega’s in Den Haag als secretarissen- en 
directeuren-generaal. Meys was ex-DG Rijksbegroting, voorzitter van NIB, lid 
van de raad van bestuur van ABN Amro en in de ogen van Den Besten een ef-
fectief commissaris en qua achtergrond de ideale gesprekspartner voor de be-
stuursvoorzitter. De heer Meys overleed in 1995 en werd opgevolgd door ABN 
Amro-bestuursvoorzitter Kalff.

4.4 Het verzelfstandigingsproces

De centrale gebeurtenissen in het verzelfstandigingsproces, die in deze para-
graaf aan de orde zullen komen, betreffen:
• De oorsprong, het ontstaan van het proces (4.4.1): het advies van de com-

missie-Wijffels;
• Het opstellen van het veranderprogramma Sporen naar ’96 (4.4.2);
• Het uitvoeren van het veranderprogramma Sporen naar ’96 (4.4.3);
• De onderhandelingen tussen NS en de Rijksoverheid over de verzelfstandi-

ging (4.4.4);
• De uitvoering van de afspraken tussen NS en de Rijksoverheid over de ver-

zelfstandiging (4.4.5).
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4.4.1   Het ontstaan van het verzelfstandigingsproces

Het verzelfstandigingsproces van NS was het directe gevolg van overheidsbe-
slissingen, op Europees en vervolgens op nationaal niveau. De beslissing van 
de Europese Commissie tot liberalisering van de transportsector (alle onder-
delen, dus naast treinverkeer ook autoverkeer, luchtverkeer en waterverkeer) 
op Europees niveau had betrekking op (in ieder geval een boekhoudkundige) 
scheiding van marktsector (exploitatie van de infrastructuur) en taaksector (be-
heer van de infrastructuur). De liberalisering, die in Europese Richtlijn 91/440 
werd vastgelegd, sloot goed aan bij de behoefte van de overheid om steeds 
meer terug te treden (en dus staatsonderdelen te verzelfstandigen).
De vrije concurrentie op Europees niveau werd vanuit de Europese overheid 
gestimuleerd, evenals een grotere samenwerking. Dit in navolging van onder 
meer de vliegtuigindustrie en de scheepvaart.

Als verlengstuk daarvan, op nationaal niveau, is de commissie-Wijffels, be-
staande uit Roel in ’t Veld, Jan de Soet en onder voorzitterschap van (destijds 
Rabobank-hoofddirecteur) Herman Wijffels, aan de slag gegaan om in opdracht 
van de minister van Verkeer en Waterstaat aan te geven hoe de bestuurlijke en 
financiële verhouding tussen NS en Rijksoverheid moest worden. De commis-
sie gaf maatregelen aan voor verzelfstandiging van NS na een haalbaarheids-
studie. Deze werden in september 1993 overgenomen door het kabinet, wat de 
start van het veranderingsproces inluidde.
Het kabinet ging echter verder dan waar de aanbevelingen van de commissie-
Wijffels ophielden, want waar de commissie had volstaan met het aangeven 
dat publieke taken een eigen plaats verdienen, stelde het kabinet voor verschil-
lende publieke taken in afzonderlijke taakorganisaties (Railinfrabeheer, Rail 
Infra Services en Railned) te organiseren. Nederland ging daarmee verder dan 
andere Europese landen, met name door de sterke behoefte aan verregaande 
bezuinigingen. De Rijksoverheid wilde het bedrijf naar Scandinavisch en Brits 
model splitsen.

“Er bestond bij de overheid een idealistische visie over marktwerking.”

NS en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werkten de voorstellen voor 
verzelfstandiging verder uit.
In de Algemene Beschouwingen van het NS Jaarverslag 1991 staat: “Wij spreken 
van een keerpunt, omdat zij (de Richtlijn omtrent de eis van boekhoudkundige 
scheiding tussen exploitatie en infrastructuur, SP) de traditioneel nauw aan 
hun overheid gebonden en overwegend nationaal opererende spoorwegen de 
weg wijst naar de Europese markt.”

CASUSSTUDIE NS ‘VERZELFSTANDIGING’
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Problemen hierbij waren, dat:
• De scheiding tussen beheer en exploitatie van de infrastructuur als gevolg 

van de EU-richtlijn 91/440 en de resultaten van de studie van de commis-
sie-Wijffels in eerste instantie niet positief ontvangen werd door NS. De re-
den hiervoor is, dat door scheiding bepaalde vraagstukken een suboptimale 
uitkomst zouden kunnen krijgen21.

• NS van mening was dat Rail Verkeersleiding niet meteen kon worden los-
gekoppeld van verkeer- en vervoerprocessen, omdat interactie tussen het 
vervoersmiddel (de trein) en het verkeersmiddel (de infrastructuur) groot 
is. De koppeling is dus essentieel voor een efficiënte toewijzing.

NS losmaken van de overheid was voor de overheid in het kader van liberali-
sering van groot belang, zoals ook blijkt uit de studie-Brokx. Een commissie 
onder voorzitterschap van Gerrit Brokx definieerde in 1995 wat de vervoers-
behoefte is per regio. Uit haar eindrapport blijkt, dat de commissie-Brokx een 
warm voorstander is van concurrentie op de rails. De commissie redeneerde 
vanuit het uitgangspunt dat marktwerking uiteindelijk leidt tot lagere prijzen 
voor de consument. Enkele conclusies van de commissie22:
• Vervoerders uit binnen- en buitenland zullen treinen mogen exploiteren, 

als ze maar capaciteit regelen bij Railned;
• De verschillende landelijke en regionale vervoerbedrijven moeten het in-

terregionale vervoer onderling afstemmen;
• De overheid moet hard kunnen optreden tegen kartelvorming en een on-

afhankelijk orgaan moet toezicht gaan houden.

Er bestond ook een interne oorzaak voor de veranderingen. Met de ‘open einde’-
regelingen van de overheid schoot de financiële beheersing tekort. Op de helft 
van de jaren tachtig werd de verliesafdekking van NS door de overheid omgezet 
in een budget, onafhankelijk van het resultaat. Resultaat werd gehaald op het 
budget. Men kwam tot het besef dat men wel verantwoordelijkheden had, maar 
niet over de middelen beschikte om daar wat mee te kunnen doen. Gevolg was 
een gevoel van ‘last hebben’ van de overheid, waardoor ondernemers opstonden 
binnen de organisatie. In die tijd is Telfort, een joint venture van NS en British 
Telecom) opgericht en is een aandeel genomen in WorldOnline.

21  Bijvoorbeeld bij een toename van het aantal reizigers op een bepaald traject: hier zijn in 
principe twee mogelijkheden: langere treinen of dubbeldekkers. Wanneer de overheid 
zegt dat perronverlenging ten behoeve van langere treinen niet mogelijk is (infrastruc-
tuur, te betalen door de overheid), is de NS gedwongen dubbeldekkers in te zetten (ex-
ploitatie, te betalen door NS), terwijl dat veel duurder kan zijn (niet afkoppelbaar, met 
als gevolg een grotere capaciteit per eenheid en dus meer overcapaciteit). In dergelijke 
gevallen is er dus geen sprake van een keuze, zo was de opvatting binnen NS, en kan niet 
worden geoptimaliseerd.

22  Kadans, rubriek ‘Achtergrond’, maart 1995, pagina 3-5.
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“Het opzetten van Telfort is bewust beleid, het nemen van een aandeel in WorldOn-
line is een toevallige actie die veel geld heeft opgebracht.”

Ondernemers, zoals Huisinga bij NS Reizigers, werden ook bewust van buiten 
aangetrokken om de nu zelfstandige BV’s te leiden. Die managementervaring 
was volgens de gesprekspartners schaars binnen NS.

4.4.2   Het opstellen van het veranderprogramma Sporen naar ’96

Naar aanleiding van het advies van de commissie-Wijffels nam de raad van be-
stuur initiatief tot het opstarten van veranderingsprocessen, die een herstructu-
rering van de onderneming betekenden op de volgende drie, sterk verbonden, 
gebieden:
1 De ontvlechting van infrastructuur- en vervoersprocessen;
2 Efficiëntie- en resultaatverbetering bij de vervoersactiviteiten, verbreding 

van het productaanbod en vergroting van de toegevoegde waarde;
3 Effectiviteitsverbetering, in te vullen middels interne organisatieverande-

ringen (business unit-structuur).

Deze drie gebieden werden gekozen omdat de ontvlechting, een rechtstreeks 
gevolg van de aanbevelingen van de commissie-Wijffels, door de Tweede Kamer 
onlosmakelijk werden verbonden aan prestatieverbetering bij de exploitatie van 
de infrastructuur. Voor deze prestatieverbetering achtte de raad van bestuur het 
onderscheid tussen een financiële component (de efficiëntie- en resultaatverbe-
tering) en een organisatorische component (de effectiviteitsverbetering) noodza-
kelijk, omdat de veranderingstrajecten dan beter beheersbaar zouden worden.

Ad 1 De ontvlechting van infrastructuur- en vervoerprocessen
Om op termijn als zelfstandige organisatie te kunnen functioneren, werd de in-
frastructuur gescheiden van de exploitatie. Binnen NS had de ontvlechting van 
infrastructuur- en vervoerprocessen gevolgen voor de structuur. Enerzijds zou 
de infrastructuur commercieel geëxploiteerd worden door de vier business units, 
die representatief zijn voor de kernactiviteiten van NS: reizigers- en goederenver-
voer en vastgoed- en stationsexploitatie. Anderzijds zou de zorg voor de infra-
structuur liggen bij de taakorganisaties, die in opdracht van de Rijksoverheid het 
net verdelen en onderhouden.

Het organisatiemodel is kernachtig als volgt weer te geven:

CASUSSTUDIE NS ‘VERZELFSTANDIGING’
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Figuur 5 Organisatiemodel NS na de verzelfstandiging

De scheiding tussen taakorganisaties onderling werd door de politiek nodig 
geacht, omdat er verschillende doelen zijn na te streven en het kabinet er bij 
opsplitsing van uitging dat er verdergaande bezuinigingen mogelijk waren dan 
bij het opzetten van één taakorganisatie23.

De commissie-Wijffels stelde: als NS de infrastructuur exploiteert naast con-
currenten, moet het toewijzen van capaciteit neutraal blijven cq. een pu-
blieke taak worden. Binnen NS werd hierop gereageerd door Railned, eerder 
Capaciteitsmanagement geheten, dit deel van de werkzaamheden van de taak-
organisatie op zich te laten nemen. Als derden zich aandienden, moesten deze 
non-discriminatoir worden behandeld.

Losmaken van de Rijksoverheid betekende dus een scheiding tussen de taak-
sector en de marktsector van NS. Overheidsgeld zou dan slechts naar de taak-
sector gaan, bestaande uit Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding. Deze 
taaksector draagt ten behoeve van de overheid onder meer zorg voor de infra-
structuur. Verder zou overheidsgeld dan nog naar de contractsector gaan, in 
casu NS Reizigers, waarbij de overheid de NS zou betalen voor de exploitatie 
van onrendabele lijnen. Met uitzondering van de contractsector is de bijdrage 
van de Rijksoverheid aan de exploitatie in de periode vanaf 1995 afgebouwd. 
Bijdragen van de overheid vanaf 1998 komen geheel voort uit contractactivitei-
ten. De exploitatiebijdrage van de overheid was daarmee de facto reeds in dat 
jaar tot nihil gereduceerd.

23  Inmiddels is men daarvan teruggekomen en zijn de taakorganisaties samengevoegd on-
der de noemer ProRail. Voor de samenvoeging zijn enkele bedrijfsonderdelen verzelf-
standigd.

NS Groep:
•   NS Reizigers
•   NS Cargo   
•   NS Stations   
•   NS  Vastgoed   
•   Nedtrain   
•    deelnemingen, waaronder 

Structon en Telfort   

Taakorganisaties:
•   Railned
•   Railverkeersleiding   
•   NS Stations   
•   Railinfrabeheer   

N.V. Nederlandse Spoorwegen 
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Ad 2 Resultaatverbetering bij de vervoersactiviteiten
Trein en bus hadden in het begin van de jaren negentig in amper dertig jaar 
hun vooraanstaande positie op de vervoersmarkt verloren. In 1960 was het 
marktaandeel van het openbaar vervoer nog vrijwel even groot als het aandeel 
van de auto. In 1970 was het aandeel van de auto al toegenomen tot driekwart 
van de reizigerskilometers. Pas omstreeks 1980 stabiliseerde de neergang van 
het openbaar vervoer zich enigszins op een marktaandeel van ruim tien pro-
cent (later dertien als gevolg van de invoering van de studentenkaart), tegen 
ruim tachtig procent voor de auto24.
Enkele lijnen werden als onrendabel gekwalificeerd. Toen werd overwogen om 
delen van het spoornet te sluiten begon de overheid bij te betalen in verband 
met het politieke belang (veelal opgestart vanuit de provincies waar zich de 
onrendabele lijnen bevonden). Men begon met een bijdrage van 10 miljoen 
gulden. Dat bedrag is in 1994 opgelopen naar 1.476 miljoen gulden, waarvan 
450 miljoen voor het aanvullen van exploitatietekorten en de rest voor aanleg 
en instandhouding van de infrastructuur. Hierdoor werd invloed uitgeoefend 
op het maatschappelijk gewenste niveau van voorzieningen. De rest zijn beta-
lingen voor het leveren van diensten aan de overheid.

Zoals hiervoor vermeld is de rijkssubsidie voor exploitatie in de periode vanaf 
1995 teruggebracht naar nihil; NS is daarmee een financieel zelfstandige on-
derneming geworden. De overheid betaalt dan alleen nog maar voor de speci-
fieke diensten die NS in haar opdracht op basis van een contract uitvoert. 

De rendementseis (ROI) die de nieuwe organisatie zich stelde was aanvankelijk 
10% en werd later aangepast: “In 1999 zitten we als bedrijf als geheel, naar 
verwachting, op zeven procent”, schrijft Den Besten eind 1994 in een per-
soneelsblad25. Dat percentage moet worden behaald door kostenreductie en 
opbrengstenverhoging. Dit laatste kan onder meer worden gerealiseerd door 
vastgoedexploitatie: de opbrengsten uit grond en gebouwen moet omhoog en 
gecombineerd met het verhogen van de retailinkomsten op de stations (NS 
Stations). Verder worden de tarieven verder gedifferentieerd (spits- en daluren, 
betalen voor extra service, enzovoort). Deze activiteiten werden allen aange-
stuurd door de raad van bestuur.

Ad 3 Interne organisatieveranderingen (business unit-structuur)
De bestuursstructuur moest volgens de NS worden aangepast aan de nieuwe 
situatie, omdat een opsplitsing in verschillende business units in de opvatting 
van de raad van bestuur meer ondernemerschap met zich mee zou brengen en 
het uitbouwen van de activiteiten vanuit verschillende kernactiviteiten meer 
vruchten zouden kunnen afwerpen.

24   Casusstudie NS, in ‘Het Schaakbord voor Bestuurders van Veranderingsprocessen’, scriptie 
S.C. Peij, 1995.

25  Kadans, rubriek ‘Platform’, december 1994, pagina 12.
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De hoofddirectie, bestaande uit zes personen, ging per 31 december 1993 over 
naar een raad van bestuur van drie personen, op basis van de overweging dat 
NS Groep een bedrijf was met verschillende kernactiviteiten, die in verschillen-
de business units geleid moeten worden. Iedere business unit kende een eigen 
directeur die rechtstreeks verantwoording aflegde aan de raad van bestuur.
Eerder is reeds ingegaan op de samenstelling en taakstelling van die nieuwe 
raad van bestuur.

Den Besten presenteerde na zijn aantreden in 1992 een ‘veranderagenda’, 
Sporen naar ’96 geheten. Hierbij moest er per 1 januari 1996 een marktcon-
forme organisatie staan met bekende kostprijzen en management dat in staat is 
een ondernemend bedrijf te runnen.

Belangrijkste punten uit Sporen naar ’96:
• Scheiden van de exploitatie van de vervoersdiensten en beheer van infra-

structuur;
• De verzelfstandiging van het reizigers- en goederenvervoer, waaruit nieuwe 

activiteiten voortkomen.

NS koos ervoor om aan de vervoersmarkt verwante markten (intensiever) te 
gaan bewerken. Daardoor zijn naast het reizigers- en goederenvervoer de vast-
goed- en stationsexploitatie als nieuwe kernactiviteiten vastgesteld. De activa 
moesten hierbij maximaal geëxploiteerd worden, zoals het inzetten van overca-
paciteit van het glasvezelnet voor exploitatie van telecommunicatiediensten.

4.4.3    De uitvoering van het veranderprogramma Sporen naar ’96

Zoals eerder aangegeven besloot de raad van bestuur tot een opdeling van de 
organisatie in business units. De nieuwe business units zijn door het instellen 
van een vijftiental verandermanagers vormgegeven en ingevuld. Hierbij zijn 
een aantal sleutelfunctionarissen vervangen, omdat de nieuwe structuur andere 
competenties vroeg, meer gericht op financiële en commerciële vaardigheden 
en ervaring.

De verandermanagers kregen de doelstelling mee de volgende drie problemen 
aan te pakken:
• Een financieel-economisch probleem (te veel kosten, te weinig opbrengsten);
• Een organisatieprobleem (geen aansluiting op de markt, intern gericht);
• Een sociaal probleem (kloof tussen management en personeel).

In het kader van Sporen naar ’96 is een onderzoek gedaan naar de plaats van 
de groepsmaatschappijen binnen de nieuwe ondernemingsstructuur. In de 
toekomst zouden zij meer zelfstandig opereren en primair op hun rendement 
worden beoordeeld. Dit betekent een verregaande decentralisatie van taken en 
bevoegdheden. Ook wordt meer regionaal geopereerd: optimalisering bij het 
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gebruik van materieel, personeel en de dienstregeling vond eerder plaats op 
landelijk niveau.

De NS onderscheidde vier productcategorieën:
• Een laagwaardig, korte afstand vervoersprodukt, een hoge frequentie en 

stoppend bij veel stations;
• Interregionaal vervoer, waarbij landelijk 60 stations worden aangedaan;
• Lange afstand-intercityvervoer, waarbij landelijk 25 à 35 stations worden 

aangedaan;
• Een hogesnelheidslijn (verder af te korten als HSL) t.b.v. internationaal ver-

voer.

4.4.4     De onderhandelingen tussen NS en de Rijksoverheid over de 
   verzelfstandiging

De onderhandelingen tussen NS en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat 
over de verzelfstandiging van NS vonden plaats in de periode 1992-1994 en 
liepen dus in feite parallel aan de eerder beschreven fasen van het opstellen 
en uitvoeren van het veranderprogramma Sporen naar ’96. Over de specifieke 
invulling en uitwerking van de afspraken werd nog tot 1998 onderhandeld.

“De onderhandelingen met de Rijksoverheid sleepten zich eindeloos voort.”

De onderhandelingen verliepen op sommige punten stroef. De medewerkers 
van het departement vonden dat NS zich teveel alleen op de financiële as-
pecten van de verzelfstandiging richtten en het ‘onderste uit de kan’ wilden, 
terwijl NS-medewerkers er moeite mee hadden dat de overheid zich niet laat 
vastleggen en van mening waren dat de overheid geen standpunten inneemt. 
Ook vonden NS-medewerkers het soms lastig dat overheidscommissarissen bij 
NS toezicht hielden, commissarissen die ook als secretaris-generaal (van het 
Ministerie van V&W, Economische Zaken of Financiën) of anderszins verant-
woordelijkheid hadden bij de partij waarmee werd onderhandeld: de rijksover-
heid. Bij de overheid wordt benadrukt dat verschillende ambtenaren zich met 
de verschillende rollen bezighielden; binnen het onderhandelingsteam van NS 
bestond het vermoeden dat hoge ambtenaren soms ‘wat slordig’ omgingen met 
de stukken rondom de onderhandelingen. Uit het onderzoek blijkt dat zaken 
die de overheid aangingen in die periode buiten aanwezigheid van de over-
heidscommissarissen werden besproken. Of in sommige gevallen juist wel, met 
de bedoeling een boodschap naar de departementen over te brengen.

4.4.5     De uitvoering van de afspraken tussen NS en de Rijksoverheid over de 
verzelfstandiging

Na het moment van verzelfstandiging (medio 1995) is verder vorm gegeven 
aan de verdere afhandeling van het traject door middel van een overgangs-

CASUSSTUDIE NS ‘VERZELFSTANDIGING’
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contract 1995-1999 (later verlengd tot 2000), waarin onder meer de afbouw 
van overheidssubsidies is geregeld. In 1997 legde de overheid haar beleid ten 
aanzien van de marktwerking in het spoorvervoer vast in het rapport ‘De Derde 
Eeuw Spoor’.
Ter ondersteuning van de financiële zelfstandigheid van NS legde de direc-
tie van NS haar missie in 1998 vast in het plan ‘Bestemming: Klant’. Daarin 
nam zij ook een programma op voor verbetering van de kwaliteit richting de 
klant. Vanaf 1997 werden non-core bedrijven als het NS Reclamebedrijf, NS 
Arbodienst, Holland Railconsult en Rail Infra Services verkocht, met als sluit-
stuk Telfort in 2000.

 “Het Rijk heeft het na 1995 laten zitten en de ‘nieuwe verbinding’ niet gelegd.”

Terugkijkend op het verzelfstandigingsproces geven zowel NS-bestuurders als 
hoge ambtenaren van destijds aan dat de verzelfstandiging slecht is voorbereid, 
dat mogelijke problemen vooraf onvoldoende in kaart zijn gebracht. Bij de start 
had op basis van de uitkomsten van de commissie-Wijffels eerst diepgaande 
consensus moeten worden gevormd tussen aandeelhouder, bestuurders en 
commissarissen over de langetermijnkoers. De focus was teveel op de financi-
ele aspecten (afbouw subsidies en afschaffen van Staatsgarantie).
Nota’s als Derde Eeuw Spoor worden daarbij gezien als ‘reparatiewerk’.

Op het verzelfstandigingsproces wordt met gemengde gevoelens teruggekeken. 
Het business unit-model heeft gewerkt bij NS Vastgoed en NS Stations, maar 
onvoldoende bij NS Reizigers. Het is duidelijk geworden dat concurrentie op 
het spoor geen realistisch streven is, maar concurrentie om en rond het spoor 
wel: in de exploitatie van stations en vastgoed is concurrentie mogelijk.
Terwijl de subsidies zijn afgebouwd naar nihil, de staatsgarantie is vervallen, 
de organisatie is ‘opgeschud’ en de relatie met de overheid is verzakelijkt, is 
in de gesprekken aangegeven dat er anno nu nog sprake is van onvoldoende 
tevredenheid bij klanten, onvoldoende stiptheid, onvoldoende rendement, een 
moeizame relatie met de aandeelhouder en onvoldoende politiek krediet. 

“Er is niets erger dan een reorganisatie, een verandering in gang te zetten in die 
en die richting en dan halverwege een andere richting uit te gaan. En dan weer die 
richting uit te gaan en dan weer die richting. Dat is toch ondoenlijk. En als je naar 
de Spoorwegen kijkt, is dat gebeurd.”

“Het rapport Wijffels, het naar mijn oordeel heel slechte advies om exploitatie en 
infrastructuur los te koppelen. Dat is gebaseerd op een theorie van concurrentie op 
het spoor die absoluut niet haalbaar was.”

“Onvoldoende stiptheid is voor 50% het gevolg van tekortschietend overheidsbeleid 
met betrekking tot de infrastructuur. De overheid heeft ‘moedwillig’ véél te veel 
bezuinigd op de infrastructuur.”
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4.5 Analyse vanuit de casusbeschrijving

Uit de beschrijvingen van de corporate governance inrichting en de verande-
ringsprocessen bij de NS zijn vele conclusies te trekken. Er kunnen conclu-
sies worden getrokken over de wijze waarop aan de veranderingsprocessen 
leiding is gegeven, over de mate waarin goede of minder goede beslissingen 
op bepaalde momenten van invloed zijn geweest op het verloop van de veran-
deringsprocessen, over de geschiktheid van de directeuren, commissarissen, 
vakbondsbestuurders, enzovoort.

In het algemeen leidt de analyse van de beschrijvingen vanuit al die invalshoe-
ken tot veronderstellingen als:
• Opsplitsen van het spoorbedrijf is geen goed idee gebleken, omdat het een 

‘single process’ bedrijf is;
• Overheidscommissarissen zouden niet meer mogen voorkomen. Er blijken 

teveel situaties, vanuit zowel de commissaris zelf als de organisatie waar 
hij zijn toezichthoudende rol vervult, waarin geen optimaal resultaat wordt 
behaald of optimaal gebruik kan worden gemaakt van de expertise van de 
commissaris;

• Er is door alle partijen onvoldoende duidelijk gemaakt wat de doelstellin-
gen van een verzelfstandigd NS zouden moeten zijn en de maatschappelijke 
doelstellingen zijn door de NS zelf onvoldoende in de gaten gehouden.

Deze conclusies zijn vanuit een bijzonder breed gezichtsveld getrokken en dus 
zeer divers, maar bieden tegelijkertijd een basis voor verdere analyse. In deze 
studie moeten wij ons beperken tot de rol van de commissarissen bij de veran-
deringsprocessen van NS. Daartoe is verdere analyse nodig.

Om inzicht te krijgen in de rol van de commissarissen, is het nodig ook de rol 
van hun belangrijkste medespelers nader te bezien. Daarom wordt hierna kort 
ingegaan op de rol van de Rijksoverheid in het algemeen en de minister in het 
bijzonder, van de personeelscollectieven, vakbonden en ondernemingsraad, 
van de raad van commissarissen en van de raad van bestuur.

De belangrijkste aspecten van de rol van de rijksoverheid in het algemeen en de 
minister in het bijzonder zijn de volgende:
• De vele verschillende rollen die de rijksoverheid in het algemeen en de 

minister in het bijzonder spelen richting de NS en de daaruit volgende on-
zuiverheid in aanspreekpunten;

• De hybride rol van de Tweede Kamer ten opzichte van de NS: men wil 
invloed kunnen uitoefenen vanuit het publieke belang, maar heeft die in-
vloed, juridisch gezien, niet;

• De onderschatting van zowel het proces als de gevolgen van verzelfstandi-
ging vanuit juridisch, financieel en governance oogpunt en onderschatting 
van de invulling van de rol van aandeelhouder.

CASUSSTUDIE NS ‘VERZELFSTANDIGING’
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In het hiervoor beschreven veranderingsproces bij NS, het verzelfstandigings-
proces, speelde de minister van Verkeer en Waterstaat (H. Maij-Weggen) een 
belangrijke rol als opdrachtgever van de commissie-Wijffels en vervolgens ‘op-
drachtgever’ van het verzelfstandigingsproces na accordering door de Tweede 
Kamer. Haar opvolger, A. Jorritsma, legde de lat nog een niveau hoger: ver-
zelfstandigen was niet genoeg, maar privatiseren werd de ambitie26. Inclusief 
beursgang: daarvoor werd de financiële man van Heineken gehaald, met erva-
ring in een beursgenoteerde onderneming. De raad van commissarissen werd 
op de ambitie afgestemd, met name ervaring in de private sector was met J.D. 
Timmer, P. Bouw, J. Kalff en G. Jacobs sterk vertegenwoordigd.

Het personeel van NS laat zich in verschillende gremia vertegenwoordigen. 
In veel opzichten zijn die gremia onderling concurrerend (zoals de sectorale 
en categorale vakbonden), in veel opzichten zijn die gremia onderling ver-
schillend (zoals de als gematigd bekend staande Centrale Ondernemingsraad 
van NS en de meer radicale ondernemingsraad van NS Reizigers), en in veel 
opzichten zijn die gremia niet op elkaar afgestemd (zoals de ongeorganiseer-
de personeelscollectieven, waarvan sommigen worden opgericht met als doel 
tegenwicht te bieden aan als ongewenst ervaren ontwikkelingen binnen het 
bedrijf en sommigen af en toe ontwaken vanuit een ‘slapend’ bestaan, alles in 
golfbewegingen).

In het verzelfstandigingsproces hebben de personeelscollectieven geen domi-
nante rol gespeeld. 

Bij de verzelfstandiging van NS heeft de raad van commissarissen tijdens haar 
reguliere vergaderingen haar toezichtrol ingevuld. De hoofddirecteur (voorzit-
ter van de raad van bestuur) die NS door het verzelfstandigingsproces loodste, 
Rob den Besten, had een duidelijke voorkeur voor het behandelen van veran-
derkundige onderwerpen in reguliere vergaderingen van de raad van commis-
sarissen. Hij onderhield een zakelijke relatie met de raad van commissarissen. 
In mijn optiek heeft de raad van bestuur het verzelfstandigingsproces op een 
zakelijke manier geleid. Uit de casusstudie blijkt niet dat zij daarbij van haar 
reguliere taken en verantwoordelijkheden is afgeweken. Ondanks de complexi-
teit van dit proces zijn er geen bijzondere of afwijkende rollen vervuld, posities 
ingenomen of besluiten genomen.

26  In het boek Verkeerd Spoor wordt aangegeven dat het veranderprogramma ‘Bestemming: 
Klant’ door het personeel ook wel werd aangeduid als ‘Bestemming: Winst’ of ‘Bestem-
ming: Beurs’.
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4.6 Analyse vanuit de corporate governance theorie

Het verzelfstandigingsproces van de NS kent elementen van zowel een tweede- 
orde als een derde-orde verandering. Paragraaf 2.1.4 gaf aan dat een tweede-orde 
verandering een verandering van inzichten betreft en een derde orde verande-
ring een verandering van principes, van context. Daarbij heeft subparagraaf 3.2.4 
aangegeven dat de verandering van context moeilijk te beoordelen is vanwege de 
monocentrische beschrijving ‘van binnen naar buiten’, waarvoor is gekozen.

De verandering van inzichten bleken uit het veranderprogramma Sporen naar 
’96: NS moest winst gaan maken in plaats van een gesubsidieerd staatsbedrijf 
zijn, de productbenadering werd fundamenteel anders en de organisatiestruc-
tuur diende overeenkomstig te worden aangepast door middel van een busi-
ness unit-structuur.

Daarnaast is ook informatie gevonden met betrekking tot de stelling dat het 
verzelfstandigingsproces een derde orde verandering betreft. Er was bij NS 
sprake van verandering van principes: een groep onder leiding van CFO L. 
Schouten zag NS na de afsplitsing van het beheer van de infrastructuur niet 
alleen meer als een spoorbedrijf, maar als een conglomeraat met een raad van 
bestuur die meerdere activiteiten ontplooide en in de toekomst naar de beurs 
kon. Zij zagen de NS als een exploitant van de infrastructuur in brede zin: op 
alle terreinen waar die exploitatie mogelijk is, moet die ook gedaan worden: 
vervoer, telefonie, internet en vastgoed.
Een andere groep zag NS puur als een exploitant van de infrastructuur in enge 
zin: het gaat primair om het reizigersvervoer.

Uiteraard bestonden binnen die ‘groepen van uiterste opvattingen’ ook weer 
verschillende beelden van wat NS moest zijn en doen.

4.6.1    Uitgangspunten voor de verdere analyse

De aspecten die we voor de verdere analyse als handvatten nemen zijn een 
rechtstreekse afgeleide van de casusbeschrijving. De lijst van aspecten is per 
belanghebbende partij geïnventariseerd en in figuur 6 samengevat:

CASUSSTUDIE NS ‘VERZELFSTANDIGING’
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Figuur 6 Uitgangspunten voor verdere analyse van NS Verzelfstandiging

De Rijksoverheid en minister, de personeelsvertegenwoordigingen en de di-
rectie hebben een grote invloed gehad op het functioneren en de rol van de 
commissarissen bij de veranderingsprocessen die zich in de jaren negentig bij 
de NS hebben afgespeeld. Object van onderzoek is echter de rol van commis-
sarissen, dus de invloed van Rijksoverheid en Minister, de personeelsvertegen-
woordigingen en de directie worden als invloeden vanuit de omgeving van het 
onderzoeksobject beschouwd.

Dit leidt tot de keuze voor een tweedeling in het onderzoeksthema ‘taakstel-
ling’ aan de ene kant en het onderzoeksthema ‘samenstelling en omvang’ aan 
de andere, omdat die tweedeling in mijn optiek alle aspecten omvat die uit de 
casusbeschrijving van NS voortkomen. De aspecten uit figuur 6 heb ik in tabel 
14 verdeeld over de twee thema’s:
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Tabel 14 Thema’s voor verdere analyse van NS Verzelfstandiging

Thema 1: Taakstelling Thema 2: Samenstelling en omvang

• Formele aspecten (afgesproken 
gedragsregels, wettelijke, statutaire 
en andere bepalingen)

• Ongeschreven regels
• Informatieverwerving 
• Invloedsfactoren
• (In)formeel overleg 
• Rol van de president-commissaris 
• Verschijningsvorm: duaal governance 

model

• Formele aspecten (profielschetsen, 
wettelijke statutaire en andere 
bepalingen)

• Eenheid / soort ‘team’, respect, 
vertrouwen, mate van ‘teamplay’, 
gezamenlijk referentiekader

• Overheidscommissarissen
• Persoonlijkheden
 

Ik constateer dat beide onderzoeksthema’s formele (expliciet vastgelegde en 
juridisch verankerde) aspecten omvat als meer informele (impliciete) aspecten. 
Op de statutaire en wettelijke bepalingen wordt in de analyse hierna slechts in-
gegaan als dat van belang is voor de beoordeling van de rol van commissarissen 
in bepaalde omstandigheden. Voor het overige laat ik de nadere beschouwing 
van die statutaire en wettelijke bepalingen over aan juristen en financieel spe-
cialisten.

De opzet van de analyse is als volgt:

Figuur 7 Opzet van de analyse van de NS Verzelfstandiging

4.6.2   De taakstelling van de raad van commissarissen

Formeel genomen hebben de commissarissen zich, voorzover valt af te lei-
den uit het onderzoeksmateriaal, bij het verzelfstandigingsproces van NS aan 
hun taakstelling gehouden. Uit de casusstudie blijkt nergens dat er sprake is 
geweest van een grensconflict of rolvervaging met het bestuur van de vennoot-
schap. De commissarissen spraken tijdens de reguliere vergaderingen met de 
voorzitter van de raad van bestuur over het verloop van het proces en werden 
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tussentijds door de raad van bestuur geïnformeerd wanneer nodig, zo is tijdens 
de gesprekken aangegeven.
Op spannende momenten, zoals die zich veelvuldig voordeden tijdens de on-
derhandelingen met de Rijksoverheid, vond extra overleg plaats, meestal tus-
sen de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van commissarissen en de voor-
zitter van de raad van bestuur. Vanwege de goede persoonlijke relatie tussen de 
heren Meys (lid raad van commissarissen) en Den Besten (voorzitter raad van 
bestuur) vond tussen hen extra informeel overleg plaats. In het onderzoek is 
geen onderzoeksinformatie gevonden over de stelling dat spanningen binnen 
de raad van commissarissen kunnen optreden als gevolg van verschillen in de 
hoeveelheden informatie die commissarissen ontvingen c.q. verworven.

Wel blijkt uit het onderzoek dat de personen die zitting hadden in de raad van 
commissarissen en raad van bestuur voor een belangrijk deel bepalend zijn 
geweest voor de rolopvatting van de bestuurders en commissarissen tijdens 
het verzelfstandigingsproces van NS. Rob den Besten onderhield een formele 
relatie met de raad van commissarissen en hield zich zo strikt mogelijk aan de 
regels van de structuurregeling. Hij zorgde, zo is althans uit de onderzoeksin-
formatie op te maken, middels overlegstructuren en informatieverschaffing dat 
het accent van de taak van de commissarissen op toezicht gelegd bleef.
Ook de andere stakeholders werden op die manier door Rob den Besten ‘gema-
naged’. Mede daardoor heeft Den Besten nooit grote problemen gekend voor 
wat betreft zijn positie: zijn bestuursstijl paste goed in de hiërarchische en be-
stuurlijke omgeving van de NS.
De meeste commissarissen voelden zich goed bij de bestuursstijl van Den 
Besten en de duidelijkheid die hij hen bood in de zin van verwachtingen en 
taken. Na 1997 werd dat, met name door de komst van Jan Timmer als lid en 
later dat jaar als voorzitter van de raad van commissarissen, in eerste instantie 
niet anders. In de eerste twee tot drie jaren van Timmers voorzitterschap eiste 
de raad van commissarissen wel een nadrukkelijker rol op dan voorheen, die 
zich met name uitte in het frequente overleg van Den Besten met Timmer en 
later Pieter Bouw als vice-voorzitter van de raad van commissarissen in 1999. 
Maar ook hier zijn geen noemenswaardige spanningen waargenomen tijdens 
het onderzoek.
Dat werd anders toen Hans Huisinga president-directeur werd (door de wijzi-
ging van raad van bestuur in directie werd deze functie-aanduiding gekozen), 
zowel als gevolg van de rolopvattingen als de enorme externe druk die op de 
bestuurders en commissarissen werd uitgeoefend. Hierop wordt in paragraaf 
5.6.2 nader ingegaan.

4.6.3    De samenstelling en omvang van de raad van commissarissen

Uit het overzicht van de samenstelling van de raad van commissarissen van de 
NS per 1 januari 1993 is op te maken dat een sterke overheidsvertegenwoor-
diging in de raad nog gebruikelijk was. De opvatting dat het moeilijk is voor 
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overheidscommissarissen, die met een ‘dubbele pet op’ moesten werken, om 
optimaal te functioneren ging in de loop van de jaren negentig hand in hand 
met de voorbereiding en uitvoering van het verzelfstandigingsproces van NS. 
Met het aantrekken van P. Bouw (1994), P. Kalff (1995), J. Timmer (1997) 
en A. Jacobs (1999) vond een duidelijke ‘privatiseringsslag’ plaats in de raad 
van commissarissen, zeker gezien het feit dat vrijwel alle nieuwe commissaris-
sen overheidsambtenaren opvolgden in de raad. De enige door een minister 
voorgedragen commissaris die tot 31 december 2001 zitting had in de raad 
van commissarissen was T. van de Graaf, voormalig secretaris-generaal van het 
Ministerie van Algemene Zaken.
Het kan worden betwijfeld of deze veranderende samenstelling positief heeft 
bijgedragen aan de effectiviteit van de besturing van NS. Het gevoel voor poli-
tieke en bestuurlijke processen in de raad van commissarissen is door de ver-
anderende samenstelling afgenomen, getuige de benadering van overheid en 
politiek als belanghebbende bij het verzelfstandigingsproces, en de ‘brede’ op-
vatting van exploitatie van de infrastructuur is erdoor versterkt.

Een analyse van de samenstelling en omvang van de raad van commissarissen 
bij NS in de periode 1992-1995 met als benchmark de informatie uit paragraaf 
2.2.4 levert het volgende op:

Tabel 15 Analyse van de samenstelling en omvang van de raad van commissarissen bij NS  in de 
periode 1992-1995

Benchmark NS ultimo 1992 NS ultimo 1995

Omvang 5,5 9 9

Samenstelling 6% vrouw (=0,33);
80% Nederlandse 

nationaliteit

11% vrouw (=1);
100% Nederlandse 

nationaliteit

11% vrouw (=1);
100% Nederlandse 

nationaliteit

Aantal 
bijeenkomsten

7 n.b. 6

De benchmarkcijfers zijn niet bedoeld om precisie te suggereren, maar zijn 
bedoeld t.b.v. signalering van aspecten voor de hierna volgende kwalitatieve 
analyse. Uit deze vergelijking kan worden afgeleid, dat:
• de NS voor een structuurvennootschap een relatief omvangrijke raad van 

commissarissen kende in de bestudeerde periode;
• vrouwen relatief voldoende vertegenwoordigd waren in die periode;
• de raad zeer (100%) nationaal was samengesteld in die periode;
• de raad – voorzover daarover informatie is vrijgegeven – een vergaderfre-

quentie had die redelijk overeenkomt met de benchmark.

CASUSSTUDIE NS ‘VERZELFSTANDIGING’
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De raad van commissarissen werd in 1999 teruggebracht van negen naar ze-
ven leden. Door de verzelfstandiging was het minder noodzakelijk gewor-
den belanghebbenden (waaronder de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, 
Economische Zaken en Financiën) een zetel in de raad van commissarissen ter 
beschikking te stellen en dus was de weg vrij om, door middel van het verklei-
nen van de raad, de slagvaardigheid van de raad als geheel en de betrokkenheid 
van de individuele commissarissen te vergroten.

Toen de externe druk werd opgevoerd rondom de procesvereenvoudiging (zie 
paragraaf 5.6) gingen commissarissen (met name J. Timmer en P. Bouw) nau-
wer samenwerken met de directie (met name J. Huisinga). Uit de casusstudie 
blijkt dat J. Huisinga een andere rol verwachtte (en nodig had) dan zijn voor-
ganger R. den Besten: waar Huisinga de raad van commissarissen veelvuldig ge-
bruikte als adviseur, gebruikte Den Besten – zoals staat beschreven in paragraaf 
4.6.2 – de raad vooral als ‘toezichthouder op afstand’. Beide rollen zijn effectief 
gebleken in de samenwerking tussen bestuurders en commissarissen, omdat ze 
op maat gesneden waren op de betreffende personen.

4.7 Conclusies

Bij NS zijn met name de toenemende strategische complexiteit en de span-
ningen in bestaande eigendomsverhoudingen en organisatievormen van toe-
passing geweest in het verzelfstandigingsproces. De toenemende strategische 
complexiteit heeft te maken met een hernieuwde positionering van alle be-
langhebbenden van NS bij de verzelfstandiging: zowel de aandeelhouder als 
de toezichthouder, de politiek, de betrokken departementen, het personeel en 
hun vertegenwoordigers en de bestuurders van NS zelf hebben een andere rol 
gekregen dan in de tijd dat NS een staatsbedrijf was. 

Spanningen in bestaande eigendomsverhoudingen en organisatievormen hebben 
zich bij de verzelfstandiging van NS ook voorgedaan. De politiek en departemen-
ten kwamen op afstand te staan en kregen een meer indirecte betrokkenheid bij 
de gang van zaken bij NS. De Tweede Kamer kon zich niet meer in directe zin 
bemoeien met de bedrijfsvoering, maar werd het forum waaraan de Minister van 
Verkeer en Waterstaat als vertegenwoordiger van de Staat als enig aandeelhouder 
verantwoording dient af te leggen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werd 
concessieverlener (en kende meerdere, elders beschreven rollen ten opzichte van 
de verzelfstandigde NS) en daarmee niet meer dan een ‘opdrachtgever’. De over-
heid kan als ‘100% eigenaar’ in de huidige structuurregeling relatief weinig in-
vloed uitoefenen op de bedrijfsvoering en haar vertegenwoordigers hebben dui-
delijk moeite gehad met deze rol. In de huidige Nederlandse structuurregeling 
geldt het adagium ‘wie betaalt, bepaalt’ maar ten dele27.

27   Dit lijkt met de voorgestelde wetswijzigingen en de aanbevelingen van de commissie- 
Tabaksblat, die beiden voorstellen voor meer invloed van aandeelhouders bevatten, bin-
nen redelijke termijn te veranderen.
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In het plan Sporen naar ’96 staat de nieuwe business-unit structuur beschre-
ven. Ook daar traden spanningen op: ten opzichte van de oude organisatie-
vorm (een ongedeeld spoorbedrijf met een duidelijk primair proces) waren de 
nieuwe organisatieprincipes voor veel betrokkenen moeilijk te begrijpen.

De casus van het verzelfstandigingsproces kent twee belangrijke kenmerken: 
de wijze waarop betrokkenen met elkaar en met derden omgaan (voorbeeld 
uit deze casus is de zakelijke wijze van omgang van Den Besten als bestuurs-
voorzitter met de raad van commissarissen, waarbij hij de nadruk legde op de 
toezichtrol van de commissarissen) en het niveau van het veranderingsproces 
zelf: het betreft de aard, het doel en de identiteit van de onderneming.

Interessant is nu te bekijken of veranderingsprocessen van meer operationele 
aard ook een bijdrage kunnen leveren aan strategische complexiteit en span-
ningen in bestaande eigendomsverhoudingen en organisatievormen. 

Bij de NS trad enkele jaren na de verzelfstandiging een vernieuwde ploeg aan 
in zowel de directie als de raad van commissarissen. Het nieuwe duo als hoofd-
directeur en president-commissaris, Hans Huisinga en Jan Timmer, zijn waar-
schijnlijk anders met elkaar en organisatievraagstukken omgegaan dan hun 
voorgangers, zo was mijn veronderstelling tijdens de uitvoering van de casus-
studie naar de verzelfstandiging van NS.
Het belangrijkste organisatievraagstuk waar de vernieuwde directie en raad van 
commissarissen mee te maken zou krijgen was van operationele aard: proces-
vereenvoudiging en productbinding zijn doelstellingen om de operationele ef-
fectiviteit van de NS te vergroten. Het lag dus voor de hand om in de tweede 
ronde van het veldonderzoek deze casusstudie, opnieuw bij de NS, uit te voe-
ren. Aan deze keuze lag ook een praktisch aspect ten grondslag: tijdens het 
uitvoeren van de casusstudie naar de verzelfstandiging van de NS was al veel 
onderzoeksinformatie binnen over het traject van procesvereenvoudiging.

In hoofdstuk 5 wordt daarvan een beschrijving en analyse gegeven.

CASUSSTUDIE NS ‘VERZELFSTANDIGING’
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Casusstudie NS ‘Procesvereenvou-
diging’

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en analyse van de tweede casusstudie bij 
dit onderzoek. In deze casusstudie wordt een zo feitelijk mogelijke beschrijving 
gegeven van de situatie in de periode 1996-2001 bij de NS ten aanzien van de 
organisatieveranderingsprocessen (paragraaf 5.3) en de corporate governance-
structuur (paragraaf 5.4). Daarna wordt een analyse gegeven vanuit de casus-
beschrijving zelf (paragraaf 5.5) en vanuit de literatuur (paragraaf 5.6). Het 
hoofdstuk sluit af met conclusies in paragraaf 5.7.

5.1 Verantwoording

In 2002 is een casusstudie gedaan naar de procesvereenvoudiging en product-
binding, die plaatsvond bij NS Reizigers, onderdeel van de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen (‘NS’), in de media ook wel aangeduid als het ‘rondje om de kerk’. 
De periode 1996-2001 is onderzocht, omdat in die jaren zowel natuurlijke 
afbakeningen van veranderingsprocessen als wisselingen in bestuursposities 
bij NS zijn te vinden. 1996 was het eerste gehele kalenderjaar waarin NS als 
zelfstandige vennootschap opereerde. 2001 is het jaar waarin de processen 
rondom procesvereenvoudiging en productbinding formeel werden beëindigd 
en ultimo dat jaar traden twee bestuurders en de voltallige raad van commis-
sarissen af.
In de zes jaren tussen begin 1996 en eind 2001 is dus zowel vanuit verander-
kundig als corporate governance oogpunt veel gebeurd, veel van (voor de NS) 
buitengewone aard.

Om de onderzoeksgegevens te verzamelen is gebruik gemaakt28 van veertien 
gesprekken met twaalf bestuurders van, commissarissen van en belanghebben-
den bij NS die in de onderzochte periode 1996-2001 betrokken waren bij de 
NS, alsmede van een documentatiestudie van strategische plannen, statuten, 
krantenartikelen en persberichten, onderzoeksrapporten, interne publicaties 
en presentaties.

28  In bijlage III zijn de namen van de geïnterviewden, alsmede de bestudeerde documen-
tatie opgenomen.
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Het model dat als leidraad bij de beschrijving is gehouden is gelijk aan dat van 
paragraaf 4.1.

5.2 De context waarin de NS zich bevindt

Hiervoor wordt naar de algemene omschrijving in paragraaf 4.2 verwezen.

5.3 De corporate governance structuur van NS in de periode 
 1996-2001

In deze paragraaf wordt aandacht geschonken aan de samenstelling en omvang 
van de raad van commissarissen, de structuur van de raad van commissarissen 
en de directie, de taakstelling, rollen en functie-eisen binnen de raad van com-
missarissen en het governance-systeem in de periode 1996-2001.

De corporate governance structuur van NS in deze periode is in grote lijnen als 
volgt op te delen:
a    Exploitatie reizigersvervoer, goederenvervoer en stations in verschillende 

vennootschappen, ondergebracht in NS Groep NV o.l.v. een raad van be-
stuur (voorzitter Den Besten, 1992-2000);

b   Exploitatievennootschappen dichter tegen elkaar aan o.l.v. een directie 
(president-directeur Huisinga, 2000-2001).

Ad a Exploitatie reizigersvervoer, goederenvervoer en stations in verschillende ven-
nootschappen, ondergebracht in NS Groep NV o.l.v. een raad van bestuur (voorzitter 
Den Besten, 1992-2000)
In paragraaf 4.3 is een situatieschets gegeven van de situatie vanaf 1992 waarin 
de exploitatie van reizigersvervoer, goederenvervoer en stations in verschil-
lende vennootschappen zijn ondergebracht in NS Groep NV o.l.v. een raad van 
bestuur. Aangezien deze situatie voortduurt na de verzelfstandiging, is dit ook 
de situatie bij aanvang van het traject van procesvereenvoudiging en product-
binding.

De samenstelling van de raad van commissarissen in deze periode is weergege-
ven in onderstaande tabel.

CASUSSTUDIE NS ‘PROCESVEREENVOUDIGING’
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Tabel 16 Samenstelling van de raad van commissarissen per begin 1996 en ultimo 2001

Samenstelling raad van commissarissen 
per 1 januari 1996

Samenstelling raad van commissarissen 
per 31 december 2001

1 Mr. E.J. Verloop  (voorzitter)
2 Ir. W.H. Brouwer  (vice-voorzitter)
3 Mw. Mr. J.J.M.S. Leyten-de 

Wijkerslooth de Weerdesteyn
4 Drs. P. Bouw
5 Mr. P.J. Kalff 
6 F.C.W. Castricum *)
7 Ir. A.B.M. van der Plas
8 Drs. G. Gerritse *)
9 Drs. J.K.T. Postma

1 J.D. Timmer  (voorzitter)
2 Drs. P. Bouw (vice-voorzitter)
3 Mw. Mr. Y van Rooy
4 Drs. A.G. Jacobs
5 Mr. P.J. Kalff
6 F.C.W. Castricum *)
7 Drs. T. van de Graaf

*)  Vertrouwencommissaris COR

De mutaties in de raad van commissarissen verliepen vanaf het eerste jaar van 
verzelfstandiging geleidelijk. Onder leiding van president-commissaris Jan 
Timmer werd de omvang van de raad van commissarissen teruggebracht van 
negen naar zeven leden. De twee secretarissen-generaal (SG’s) in de oorspron-
kelijke raad van deze periode (de heren Van der Plas, SG van het Ministerie 
van Verkeer & Waterstaat en Postma, SG van het Ministerie van Financiën) 
werden niet door hun opvolgers vervangen in de raad. Als ‘overheidscommis-
saris’ met voldoende afstand tot het Ministerie van Verkeer & Waterstaat werd 
door Minister Jorritsma de heer Van de Graaf voorgedragen, ex-SG van het 
Ministerie van Algemene Zaken.

In de tweede helft van de jaren negentig dunde de raad van bestuur uit (al-
leen de voorzitter bleef in functie) door een ongeluk van financieel bestuurder 
Schouten (1999) en het pensioen van de technisch verantwoordelijke bestuur-
der Regtuijt (1997). Om toch een volwaardig bestuursorgaan te hebben op 
het hoogste niveau werd door bestuursvoorzitter Rob den Besten in 1998 een 
Groepsraad ingesteld, bestaande uit de raad van bestuur (in casu de voorzitter) 
en de directeuren van de werkmaatschappijen NS Reizigers, NS Materieel, NS 
Cargo en NS Stations. Bij verkoop van NS Cargo aan Deutsche Bahn werd de 
plaats van haar directeur ingenomen door de directeur van NS Vastgoed.
Deze Groepsraad had geen statutaire directiebevoegdheden op centraal niveau, 
maar woonde wel de vergaderingen van de raad van commissarissen bij. De 
directe contacten met de commissarissen verliepen via de voorzitter van de 
raad van bestuur.

De meest intensieve contacten bestonden tussen de voorzitter van de raad van 
bestuur en de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. 



93

De laatste twee (eerst de heren Verloop en Brouwer en later de heren Timmer 
en Bouw) werden gezamenlijk ook aangeduid als het ‘dagelijks bestuur’.

Ad b Exploitatievennootschappen dichter tegen elkaar aan o.l.v. een directie (presi-
dent-directeur Huisinga, 2000-2001)
Aan het einde van de jaren negentig, na de verkoop van vele deelnemingen29, 
na de afstoting van de taakorganisaties en na ervaring te hebben opgedaan met 
concepten als concurrentie om, op en rond het spoor, verzelfstandiging en pri-
vatisering30, kwam men in de Groepsraad tot het besef dat NS in feite een ‘single 
process company’ is met één primair proces: reizigersvervoer per spoor. 

“Er bleef hier alleen NS Reizigers+ over en dus kon je de structuur veranderen.”

Andere processen, zoals stationsexploitatie en goederenvervoer, waren onder-
steunend van aard, zo werd de opvatting. De activiteiten van NS Reizigers en 
NS Stations werden weer sterker aan elkaar gekoppeld.
Het lag in deze context voor de hand om – bij voldoende geschiktheid – Den 
Besten te laten opvolgen door de directeur van NS Reizigers, Huisinga. Bij het 
aantreden van Huisinga per 1 september 2000 werd de raad van bestuur om-
gezet in een directie, vanuit de opvatting van Huisinga dat NS geen conglome-
raat is met meerdere activiteiten en dus een ‘enkelvoudige’ directie als hoogste 
uitvoerend bestuursorgaan volstaat. Huisinga nam zijn belangrijkste mede-
stander in de strategische vernieuwing binnen NS Reizigers tot dat moment, 
Roy Lantain, mee. De overige bestuurders in die directie waren Stelwagen 
(Techniek), Portheine (Marketing, later opgevolgd door Meerstadt) en wat later 
Niggebrugge (Financiën).

Het toezicht bleef bij een raad van commissarissen. Inmiddels was duidelijk 
geworden31 dat rolvermenging kan optreden in de toezichtfunctie als hoge 
ambtenaren zitting hebben in de raad van commissarissen en werd gestreefd 
naar het benoemen van zo onafhankelijk mogelijke, voor het merendeel uit het 
bedrijfsleven afkomstige commissarissen. De samenstelling van de raad van 
commissarissen was aan het einde van de bestudeerde periode 1996-2001 vol-
ledig onafhankelijk (in de zin dat geen der commissarissen een verleden of een 

29  Kort na het vertrek van financieel bestuurder Schouten, die een krachtig voorvechter 
was geweest van diversificatie, werden plannen gemaakt om de niet-kernactiviteiten zo-
als telefonie en spoor- en bruggenbouw van de hand te doen. Per 31 december 2000 is 
de verkoop van Telfort, Holland Railconsult en Strukton Groep gerealiseerd.

30  Zowel bij verzelfstandiging als bij privatisering krijgt de onderneming een eigen rechts-
positie met alle bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het onderscheid 
tussen privatisering en verzelfstandiging zit het geval van NS in de wijze waarop (een 
deel van) de aandelen worden vervreemd. In dit geval werd beursgang als de consequen-
tie van privatisering gezien.

31  Hierop wordt bij de beschrijving van de veranderingsprocessen in de volgende paragraaf 
nader ingegaan.
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ander belang bij NS had). Van deze raad trad mevrouw Leyten-de Wijkerslooth 
de Weerdesteyn af in de loop van 2001 en de rest van de raad trad af per 31 
december 2001, tezamen met de directeuren Huisinga en Lantain.

Na een interimperiode met overheidscommissarissen van 1 januari tot en met 
30 juni 2002 is er per 1 juli 2002 weer sprake van een volledig onafhankelijk 
commissariaat bij NS.

5.4 Het traject van procesvereenvoudiging en productbinding

De centrale gebeurtenissen in het veranderingstraject rondom de procesvereen-
voudiging en productbinding, die in deze paragraaf aan de orde zullen komen, 
betreffen:
• Het initiatief vanuit de directie van NS Reizigers (5.4.1) voor procesvereen-

voudiging en productbinding;
• Het basisakkoord dat wordt gesloten met bonden en de ondernemingsraad 

(5.4.2);
• De niet-acceptatie door de achterban van het basisakkoord, het raadplegen 

van externe specialisten en het niet kunnen sluiten van een nieuw akkoord 
(5.4.3);

• De invoering van de procesvereenvoudiging, het afblazen ervan en de af-
keuring van een verbeterplan van directie en commissarissen door de mi-
nister (5.4.4);

• Het aftreden van de voltallige raad van commissarissen en een deel van de 
directie (5.4.5).

5.4.1   Het initiatief vanuit de directie van NS Reizigers

Een aantal jaren na de verzelfstandiging van NS en in de periode van afbouw 
van het subsidieniveau van de overheid aan NS werden er veel initiatieven 
genomen om de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering te vergro-
ten. In 1998 initieert de directie van NS Reizigers een veranderprogramma, 
‘Bestemming: Klant’ genoemd, met twee belangrijke doelen: (1) ‘procesvereen-
voudiging’ met als doel het verbeteren van de beheersbaarheid van het primaire 
proces en (2) ‘productbinding’ met als doel de betrokken medewerkers meer 
binding met hun product te geven door het bedienen van een vast traject. 

Een geïnterviewde stelt het als volgt: “Procesvereenvoudiging en productbin-
ding zijn twee elementen van wat gezamenlijk als productgerichte inzet van 
personeel kan worden getypeerd. Productbinding is daarbij de meest vergaande 
vorm; het gaat uit van personeel dat in principe alleen op een bepaalde treinse-
rie (aantal treinen dat als gemeenschappelijk element heeft dat het de verbin-
ding tussen twee plaatsen verzorgt) wordt ingezet. De binding met het product 
die daarmee tot stand wordt gebracht heeft een aantal voordelen. Ten eerste 
ontstaat er bij het betrokken personeel een veel grotere kennis van de specifieke 
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omstandigheden die rond een dergelijke treinserie (en het bereden railtraject) 
spelen en kunnen daardoor elementen van zelfsturende teams worden geïn-
troduceerd. Ten tweede kan het betrokken personeel veel klantgerichter gaan 
werken; niet alleen omdat zij met het traject en de aansluitende verbindingen 
veel beter op de hoogte zijn, maar ook omdat zij de vaste klanten gaan kennen 
en omgekeerd. Dat alles in vergelijking met een situatie waarin personeel veel-
vuldig op verschillende treinseries dienst doet en die voordelen dus niet kan 
realiseren. Daartegenover staat het bezwaar dat er minder variatie in bereden 
trajecten optreedt, hetgeen met name door machinisten als een bezwaar wordt 
gezien. Productbinding als vorm van productgerichte inzet kenmerkt zich door 
beperking van de variatie over de dagen (in zijn meeste extreme vorm: dagelijks 
dezelfde treinserie). Het andere element van productgerichte inzet, procesver-
eenvoudiging, heeft in principe veel minder verstrekkende consequenties voor 
het betrokken personeel. Dan is dat personeel voor slechts een dag aan een 
dezelfde treinserie gebonden, hetgeen dus altijd een treinserie zal moeten zijn 
die begint en eindigt op de standplaats van betrokkene. Dan is de variatie op de 
dag zelf weliswaar beperkt, maar over de dagen kan er wel degelijk variatie zijn, 
mits het altijd maar om treinseries gaat die op de standplaats van betrokkene 
starten en eindigen. Het doel van procesvereenvoudiging is dan ook vooral om 
de effecten van verstoringen in de treindienst te beheersen. Als personeel op 
de dag zelf veel wisselt van treinserie, kan door de afhankelijkheid van perso-
neelsovergangen bij verstoringen in de treindienst een grote olievlekwerking 
optreden. Daarnaast is procesvereenvoudiging uiteraard een voorwaarde voor 
een eventueel later, in het kader van een gefaseerde aanpak, invoeren van de 
verdergaande vorm van productgerichte inzet: productbinding.”

Het proces werd beschreven in het plan ‘Bestemming: Klant’ en zou moeten 
worden afgerond en zijn ingevoerd per 10 juni 2001. Een geïnterviewde legt 
uit: “De ambitie om productgerichte inzet in te voeren stond niet op zich-
zelf, maar maakte deel uit van een meeromvattend programma: ‘Bestemming: 
Klant’. Dat programma was er op gericht om met meer maatregelen dan alleen 
bovengenoemde, een beter product en meer service voor de klanten tot stand 
te brengen, waar bij een steeds intensiever bereden spoorwegnet steeds meer 
onder druk kwam te staan. Een ander service-concept voor de stations en een 
meer in eigen hand nemen van de bijsturing van verstoringen in de dienstre-
geling bij de operationele uitvoering waren belangrijke andere elementen van 
dat programma. Het service-concept voor de stations was er op gericht de on-
doelmatige inzet van personeel achter loketten, met name op kleine stations, 
te veranderen in concentratie van de inzet op de stations waar de overgrote 
meerderheid van de treinreizigers zich aandienen en daarbij het personeel ten 
behoeve van actieve serviceverlening aan de klanten vooral ook op de perrons 
en in de stationshal en niet alleen achter de loketten in te zetten. Personeel 
achter loketten op kleine stations dat grote delen van de dag niets had te doen 
zou daartoe op de grotere stations extra worden ingezet. Per saldo was dan ook 
geen sprake van een bezuinigingsoperatie.”

CASUSSTUDIE NS ‘PROCESVEREENVOUDIGING’
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5.4.2   Het basisakkoord dat wordt gesloten met bonden en de ondernemingsraad

Op 6 juli 1999 wordt op basis van het plan een basisakkoord gesloten tussen 
de bonden en de ondernemingsraad enerzijds en de directeur personeel en or-
ganisatie van NS Reizigers anderzijds en wordt melding gemaakt van acceptatie 
door de achterban. 

Toch riep het onderdeel van het programma dat betrekking had op het loketper-
soneel (het ‘serviceconcept’) veel verzet op, met name bij de Ouderenbond. 

“De incorrecte manier waarop de voorzitter van die bond omging met hem onder 
embargo gegeven informatie, veroorzaakte een onbeheerste escalatie toen door de 
reactie van NS de indruk werd gewekt dat de voorzitter van de raad van bestuur 
afstand nam van het beleid van de directie van NS Reizigers.”

Dit schaadde de positie van de commercieel directeur van NS Reizigers zo zeer, 
dat die meende in het overleg met de consumentenorganisaties niet meer ade-
quaat te kunnen functioneren en terugtrad. Dit is uitgebreid beschreven in het 
boek Verkeerd Spoor (Wessels, 2003).
Dat dit tot veel commotie bij vakbonden en ondernemingsraad leidde, had te 
maken met het feit dat die kort tevoren met de directeur personeel en organi-
satie van NS Reizigers het basisakkoord hadden gesloten, waar het servicecon-
cept voor de stations deel van uitmaakte. Dat onderdeel lag natuurlijk gevoelig 
bij het loketpersoneel dat naar grotere stations moest worden overgeplaatst.

“Toen NS onder druk van de Ouderenbond de indruk wekte op dat concept althans 
gedeeltelijk te willen terugkomen, voelden bonden en ondernemingsraad zich 
‘roomser dan de paus’.”

Het vertrek van de commercieel directeur van NS Reizigers versterkte dat ge-
voel eens te meer.

“Zoals door een vakbondsvertegenwoordiger werd opgemerkt: ‘wij hebben geen 
behoefte aan slappe knieën bij onze onderhandelingspartner, want dan kunnen 
onze leden gaan denken dat zij beter lid kunnen worden van de Ouderenbond dan 
van een vakbond om hun belangen optimaal behartigd te zien worden’.”

Ook al is de directie van NS Reizigers er later in geslaagd zowel de consumen-
tenorganisaties, waaronder de Ouderenbond, tevreden te stellen als het basis-
akkoord met vakbonden en ondernemingsraad intact te laten, in de achterban 
van laatstgenoemden had de overtuiging postgevat dat het onstuitbaar en on-
ontkoombaar geleken programma ‘Bestemming: Klant’ in de praktijk kwets-
baarder was gebleken.
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In het basisakkoord was niet alleen het serviceconcept voor de stations over-
eengekomen, maar ook het deel van de productgerichte inzet van het personeel 
op de treinen dat als procesvereenvoudiging wordt aangeduid. De bedoeling 
was dat in het vervolg daarop met het te sluiten principeakkoord nadere afspra-
ken zouden worden gemaakt over het andere onderdeel van productgerichte 
inzet: productbinding. Over procesvereenvoudiging was in het basisakkoord 
een compromis bereikt door de binding aan een treinserie op een en dezelfde 
dag niet tot een enkele serie te beperken, maar een overstap na de lunchpauze 
op een andere treinserie mogelijk te maken. Met betrekking tot productbinding 
werd geconstateerd dat zelfs minder vergaande vormen van beperking van vari-
atie over de dagen op te veel weerstand zouden stuiten om daarover met succes 
afspraken te kunnen maken, anders dan dat experimenten daarmee met in-
stemming van desbetreffende ondernemingsraad niet op voorhand onmogelijk 
werden gemaakt. Het principe-akkoord werd gesloten in februari 2000.

5.4.3    De niet-acceptatie door de achterban van het basisakkoord, het raad-
plegen van externe specialisten en het niet kunnen sluiten van een nieuw 
akkoord

“Hoewel dus in het principe-akkoord bonden en ondernemingsraad op dit punt 
verregaand tegemoet werden gekomen, slaagden zij er niet in voor het gesloten 
principe-akkoord de instemming van hun achterban te krijgen. Sterker; vakbonden 
werden door hun achterban opgezadeld met de wens om het eerder goedgekeurde 
en dus juridisch inmiddels bindende basisakkoord met betrekking tot procesvereen-
voudiging alsnog op te zeggen.” 

Ook al konden vakbonden het basisakkoord juridisch niet opzeggen, het ba-
sisakkoord kwam behoorlijk onder druk te staan door het ontbreken van in-
stemming van de achterban van de vakbondsvertegenwoordigers. In hun kring 
kreeg het verzet ertegen een steeds vijandiger karakter. Het bleek dat het schui-
ven rond het serviceconcept voor stations, zoals dat met de reactie op de op-
positie van de Ouderenbond was getoond, het verzet tegen zelfs alleen proces-
vereenvoudiging, als minst vergaande vorm van productgerichte inzet, in hoge 
mate had gestimuleerd. Daarmee kreeg een heftig en traditioneel verzet tegen 
dergelijke voorstellen, zoals die in het verleden meermalen tegen soortgelijke 
voorstellen tot uiting was gekomen, opnieuw voeding.

“Dat traditionele verzet werd vooral ingegeven door de gehechtheid aan het corps-
karakter van de beroepsgroep rijdend personeel (machinisten en conducteurs). 
Horizontale loyaliteiten binnen de beroepsgroep waren altijd dominant geweest 
aan verticale loyaliteiten van samenwerkende teams.”

Daarmee werd de sturing van de medewerkers in de hiërarchische lijn ernstig 
bemoeilijkt en droeg het bij aan het vrijblijvende karakter daarvan. Waar vak-
bondskaderleden zich daardoor tegelijkertijd tot concurrerende machtscentra 
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hadden kunnen ontwikkelen, was het niet vreemd dat juist vanuit die kring het 
emotionele verzet van met name machinisten (die het gebrek aan variatie in te 
berijden trajecten het meest vreesden) werd gebruikt om te trachten ontwikke-
lingen naar productgerichte inzet van personeel te blokkeren. Toen vakbonden, 
vanwege hun juridische binding aan het basisakkoord, daaraan hun zegen niet 
langer meer konden geven, ontstonden de zogenoemde personeelscollectieven. 
Zij vormden kernen voor ‘wilde acties’. Die personeelscollectieven spraken niet 
namens de vakbonden of de ondernemingsraad, maar werden wel geleid door 
actieve vakbondskaderleden. Dit bleek een moeilijk hanteerbare situatie voor 
zowel de vakbonden als de bedrijfsleiding. 

Medio 2000 werd, ondanks alle commotie binnen de achterban van de vak-
bonden tussen de partijen die het basisakkoord hadden gesloten, bevestigd 
dat dit bindende rechtskracht tussen hen had. Kort daarna bleek echter dat de 
operationele problematiek van een tekort aan materieel en personeel tot een 
zodanige verslechtering van de dienstverlening aan de klanten zou leiden, dat 
consumentenorganisaties en politieke fracties in de Tweede Kamer ernstige kri-
tiek uitten op de (net nieuw aangetreden) NS-directie. 

De raad van commissarissen bleef op afstand, maar werd voortdurend hetzij 
schriftelijk, hetzij tijdens reguliere vergaderingen geïnformeerd.

Het verzet tegen de invoering van procesvereenvoudiging in de achterban van 
de vakbonden, vooral in de ‘wilde’ vorm van personeelscollectieven, kreeg 
door de operationele problemen een impuls. Met name FNV Bondgenoten 
wilde aan die ‘wilde’ vormen een einde maken. In januari 2001 werd daartoe 
een zogenoemd ‘vredesberaad’ georganiseerd, dat tot een op het basisakkoord 
aanvullend akkoord leidde, maar waaraan de categorale vakbond VVMC niet 
deelnam.

“Dat heeft zeker geholpen om het aanvullend akkoord in de achterban van ook de 
FNV te doen sneuvelen.”

Daarop zegde de FNV ook het basisakkoord op. Met het wegvallen van de 
steun van de FNV, leek de tot dan toe aanwezige politieke steun van de minister 
van Verkeer & Waterstaat ook te verwateren.

“De politieke wens een dreigend arbeidsconflict bij NS te onderdrukken, leidde tot 
polderreflexen.”

De heren Blankert en Stekelenburg werden gevraagd zwaarwegend advies uit te 
brengen over nut en noodzaak van procesvereenvoudiging en daarmee samen-
hangend de arbeidsverhoudingen bij NS. Ook al was door de NS-directie gewe-
zen op de technische onmogelijkheid om de invoering van procesvereenvou-
diging per 10 juni 2001 nog uit te stellen, de heren Blankert en Stekelenburg 
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stelden dat toch voor. Dat voorstel werd vervolgens door de NS-directie afge-
wezen.
Later steunde de Belgische deskundige Peeters, die in opdracht van de Minister 
van Verkeer & Waterstaat bekeek of de startdatum inderdaad niet had kunnen 
worden uitgesteld, de opvatting van NS-directie.

“Het was alleen jammer dat hij [professor Peeters, SP] zich opwierp voor een alter-
natieve aanpak, namelijk samen met het personeel een nieuw productiemodel ont-
wikkelen. Dat haalde niet bepaald de kou uit de lucht.”

De afwijzing van het voorstel van de heren Blankert en Stekelenburg door de 
NS-directie leidde tot veel publieke en politieke verontwaardiging. Uiteindelijk 
nodigde de minister van Verkeer & Waterstaat een delegatie van de raad van 
commissarissen en de directie van NS uit voor een gesprek op 1 april 2001. Op 
dat moment moest de raad van commissarissen, die zich tot dan toe gehoed had 
voor interventie in de materie, voor het eerst buiten het beraad met de directie 
in deze zaak optreden. Ter voorbereiding van het gesprek met de Minister werd 
door hen, in bijzijn van de directie, gesproken met vakbonden en onderne-
mingsraad. Dat sterkte de raad van commissarissen in zijn steun voor de koers 
van de directie. Het gesprek met de minister leverde overeenstemming op over 
een aanpak die uitging van de onontkoombaarheid van invoering van proces-
vereenvoudiging per 10 juni, waarbij ook de vakbonden werden opgeroepen 
tot medewerking met als doel aangekondigde acties door de categorale bond 
VVMC te voorkomen. Toen dit wel op de VVMC, maar niet op de FNV het 
gewenste effect had, die prompt, tot woede van de VVMC, op haar beurt acties 
aankondigde, besloot de minister met de vakbonden te overleggen.

“Hoewel zij volhield in dat gesprek geen veranderingen te hebben aangebracht in 
hetgeen zij met de raad van commissarissen en de directie van NS op 1 april was 
overeengekomen, bleek zowel uit de Kamerbehandeling als de reactie van de vak-
bonden van het tegendeel, met name op het punt van mogelijke aanpassingen van 
het productiemodel (procesvereenvoudiging) voor invoering op 10 juni.”

Toen de NS die interpretatie van de bonden weigerde te volgen, liepen de 
vakbonden te hoop en werden stakingen over het spoor afgeroepen. De minister 
was daarin bitter naar NS, hetgeen de raad van commissarissen aanleiding gaf 
de minister schriftelijk te wijzen op de verantwoordelijkheid die ze zelf droeg 
door in haar overleg met vakbonden niet strikt vast te houden aan wat op 1 april 
met haar was overeengekomen. Uiteindelijk werd na veel en moeizaam overleg, 
ter vervanging van het basisakkoord een nieuw akkoord tot stand gebracht tus-
sen de directie van NS Reizigers en de vakbonden en ondernemingsraad. Daarbij 
werd uitgegaan van invoering van procesvereenvoudiging per 10 juni, maar voor 
het vervolg ruimte gecreëerd voor de ondernemingsraad om een alternatief pro-
ductieplan voor procesvereenvoudiging te ontwikkelen, dat bij gebrek aan over-
eenstemming onderwerp zou worden van dwingende arbitrage. VVMC en CNV 
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kregen daarvoor de steun van hun achterban, de FNV niet. FNV bleek uitein-
delijk bereid een en ander te gedogen.

5.4.4    De invoering van de procesvereenvoudiging, het afblazen ervan en de 
afkeuring van een verbeterplan van directie en commissarissen door de 
minister

De procesvereenvoudiging werd per 10 juni 2001 ingevoerd, maar een paar 
dagen later botsten twee treinen in Utrecht op elkaar, met een ontwrichting van 
het treinverkeer als gevolg. De invoering van het concept van procesvereen-
voudiging raakte daarmee ernstig belast en toen nog vele incidenten volgden 
verloor de invoering van procesvereenvoudiging aan geloofwaardigheid.

“De procesvereenvoudiging werd ingevoerd terwijl het niet kon.”

Het tekort aan materieel en personeel was sinds het najaar 2000 niet minder 
geworden, eerder was het tegendeel het geval. Het tekort aan personeel werd 
in hoge mate beïnvloed door het steeds hoger wordende ziekteverzuim, wat al-
les te maken had met de gespannen arbeidsverhoudingen bij NS. Maar ook de 
operationele problemen zelf droegen als in een vicieuze cirkel bij aan de stijging 
van het ziekteverzuim. Behalve het materieeltekort, was daar de positionering 
van de nieuwe bijsturingorganisatie debet aan. De bijsturing van operationele 
verstoringen van de dienstregeling was, conform het programma ‘Bestemming: 
Klant’, niet in eigen hand gehouden, maar neergelegd bij NS Verkeersleiding 
als onderdeel van de taakorganisatie die onder de verantwoordelijkheid van de 
overheid viel.
De invoering van de veranderingsprocessen werden door de operationele pro-
blemen aanzienlijk bemoeilijkt.

“De operationele problemen waren het rechtstreekse gevolg van eerdere besluiten 
van overheid en directie.”

“Het onvoldoende op orde hebben van de operationele randvoorwaarden in termen 
van voldoende beschikbaarheid van personeel en materieel en door onvoldoende 
uitgebalanceerde nieuwe bijsturingprocessen, heeft de invoering van procesvereen-
voudiging zijn legitimering ontnomen.”

“Die procesvereenvoudiging had tot punctualiteitverbetering moeten leiden, maar 
dat is door de bovengenoemde tekortkomingen volledig teniet gedaan. De inschat-
ting dat de operationele randvoorwaarden tijdig zouden zijn vervuld, is onjuist 
gebleken.”

“Een veranderingsproces dat door zulke heftige weerstanden heen moest breken als 
hier het geval was, kon, gelet op de vele tevergeefse pogingen in het verleden, niet 
anders dan geforceerd worden, zoals ook de koers van de NS-directie was.”
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De minister van Verkeer & Waterstaat begon steeds consequenter rechtstreeks 
de raad van commissarissen aan te spreken.

 “Ik vond dat de ministers tot in het laatste jaar misschien, nooit genoeg en goed 
gebruik hebben gemaakt van de bemiddelende rol die commissarissen hadden kun-
nen spelen. Het was daarvoor gebruikelijk dat de minister rechtstreeks met de 
president-commissaris en de president-directeur sprak en niet met commissarissen. 
Dat is pas van recente datum. Dat is nooit gebruikelijk geweest in de geschiedenis 
van de spoorwegen.”

De Minister wilde (a) de verhouding met NS (inclusief de statuten) opnieuw 
bezien, omdat zij in haar beleving onvoldoende invloed kon uitoefenen op het 
beleid van NS en de verhouding onvoldoende geregeld vond en (b) een verbe-
terplan (‘Herstelplan’) zien voor uitvoering van het prestatiecontract. Hoewel 
de raad van commissarissen heroverweging niet op voorhand had afgewezen 
en zich liet aanspreken door de minister op de performance van NS bij de 
uitvoering van het prestatiecontract, trok de voorzitter van de raad van com-
missarissen een streep toen plannen van het Ministerie van V&W om de be-
voegdheid tot ontslag van de directie bij de aandeelhouder te leggen, via de 
pers uitlekten.

“Je moet eerst je wetgeving op orde hebben”

“De overheid is goed in regelgeving (…) maar hoeft natuurlijk niet zelf de treinen 
te rijden.” 

“Er was heel veel wantrouwen ontstaan tussen het departement en de NS in reeksen 
van jaren.”

“Men [de Tweede Kamer, SP] bemoeit zich tot achter de komma met bedrijfsvoe-
ring.”

“Het bedrijf is monopolist en dat betekent dat je dus wel meer moet regelen als 
concessieverlener.”

“Ze heeft doorlopend de rol als minister, als beleidsbepaler, als grootaandeelhouder, 
als beheerder van de infrastructuur door elkaar gehaald.”

“Wij hebben in onze gesprekken met de overheid, en met de minister om het maar 
concreet te zeggen, altijd gezegd wanneer zaken ter sprake kwamen die des aan-
deelhouders waren, om te zeggen: wat u moet doen, is een aandeelhoudersverga-
dering bij elkaar roepen (…) Maar dat neemt niet weg dat ik ook wel ruimte wil 
geven aan het feit dat je af en toe eens met elkaar moet praten omdat je met een 
gemeenschappelijke context te maken hebt.”
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“Wij waren niet in staat om tegen de NS te zeggen dat ze zich op een bepaalde 
manier moest gedragen. (…) Aandeelhouders hebben in zo’n structuur-NV nau-
welijks iets te zeggen.”

“Als je tegelijkertijd oorlog hebt met je personeel, de media en het ministerie en 
een onredelijke Tweede Kamer, ga dan maar eens kijken waar je tijdsbesteding in 
gaat zitten.” 

“De president-commissaris moet een groot deel van zijn tijd besteden aan het pra-
ten met anderen dan de directie. Dan is er minder afhankelijkheid van de directie 
voor informatie. Bij NS gebeurde dat in de tijd van de Groepsraad: de directeuren 
werden bij toerbeurt uitgenodigd om iets over hun specifieke business te vertellen. 
En president-commissaris Timmer sprak tijdens de procesvereenvoudiging met per-
soneelsleden (meereizen met een machinist) en de personeelscollectieven. Het risico 
is rolvermenging.”

De NS-directie presenteert op 7 augustus 2001 het verbeterplan, waar de raad 
van commissarissen zich volledig achter schaarde, maar wat vervolgens werd 
afgekeurd door de minister. Het plan is daarna met actieve ondersteuning van 
de voorzitter van de raad van commissarissen bijgesteld. De raad van commis-
sarissen heeft zich vervolgens sterk gemaakt voor het bijgestelde verbeterplan 
en na afkeuring van de eerste versie door de minister haar geen ruimte meer 
gelaten voor verdere amendering. De minister heeft (toen wel) de punctua-
liteitnorm ‘hard’ vastgezet op 80%, bandbreedtes waren voor haar niet meer 
acceptabel. De NS-directie en de raad van commissarissen hebben in laatste in-
stantie de Tweede Kamer verzocht om meer flexibiliteit vanwege het argument 
dat punctualiteitbeheersing van vele factoren afhankelijk is. 

“Door een grens te stellen aan het op tijd rijden van de treinen, wist ineens heel 
Nederland dat de treinen niet op tijd reden.”

“Dat [Het door de commotie bekend worden dat treinen niet op tijd reden, SP] is 
uiteindelijk mijn Waterloo en dat van Hans Huisinga geworden.”

De publieke commotie over NS en het effect van de onverwachte escalatie door 
de ondernemingsraad van NS Reizigers in de laatste maand, maakte de situatie 
echter onhanteerbaar.

5.4.5     Het aftreden van de voltallige raad van commissarissen en een deel van 
de directie

 “Zelfs de Tweede Kamer begreep het verschil niet tussen de directie van Reizigers 
en de NS-directie. Niemand wist eigenlijk hoe dat in elkaar stak allemaal. (…) En 
al die werknemers die begrepen het verschil ook helemaal niet natuurlijk. Je had 
een ondernemingsraad, maar dan had je het ook wel gehad. Ja, dan was het van 
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bij alles wat ze niet beviel: de directie moest weg. En dan vroeg ik wel eens, ook aan 
die ondernemingsraad, wie moet er nou eigenlijk weg; de directie van Reizigers of 
de Hoofddirectie? Ja, in hun ogen eigenlijk allemaal, maar als er dan iemand weg 
moest was het toch de Hoofddirectie. En ik zeg: en waarom? ‘Ja met dat rondje om 
de kerk.’ Ja, maar wie heeft dat nu eigenlijk ingevoerd? ‘Ja dat weten wij ook niet.’ 
Zo zat dat in elkaar.”

“De minister heeft wel rechtstreeks met de directie onderhandeld over het Herstel-
programma in 2001. Toen er geen geloofwaardige voortgang was en het politieke 
geduld in Den Haag op was, heeft zij op een manier ingegrepen die 10 jaar geleden 
ondenkbaar zou zijn geweest.” 

“Zowel dat ingrijpen als de interim-oplossing vallen onder de categorie ‘bijzondere 
noodmaatregelen’. In Den Haag werd de houding van de NS als laconiek ervaren, 
zo van ‘we halen het niet, maar we zijn op de goede weg, mevrouw’.”

“Het decor [in de Tweede Kamer, SP] was: NS faalt en wat doet u eraan 
mevrouw.”

“Heeft de 100% aandeelhouder niet het volste recht om invloed te hebben op cruciale 
beslissingen?”

“Het verschil tussen NS en beursgenoteerde vennootschappen is de daadwerkelijke 
beïnvloeding van NS door de aandeelhouder. Bij beursvennootschappen gaat het om 
de perceptie van de leiding van het bedrijf ten aanzien van wat de aandeelhouders 
in de koersontwikkeling tot uitdrukking brengen.”

“NS is een belegerde vesting geworden. De rol van commissarissen is ook te proberen 
de directie over de schutting te laten kijken en om te voorkomen dat zij geobsedeerd 
raakt in een soort permanent gevecht met de boze buitenwereld.”

Uiteindelijk heeft de voorzitter van de raad van commissarissen in een gesprek 
met de minister nog de ruimte geboden om een externe ‘audit’ te laten uit-
voeren op het oordeel van de raad van commissarissen dat het verbeterplan 
het best werkbare plan was en de zittende directie de beste waarborg om het 
te realiseren. Dat werd door de minister afgewezen onder verwijzing naar de 
hardheid van de 80%-afspraak, waarop de voltallige raad van commissarissen 
unaniem weigerde te voldoen aan het verzoek van de minister om de president-
directeur te ontslaan en zelf in zijn geheel aftrad. Vervolgens traden ook twee 
directeuren, onder wie de president-directeur, per 1 januari 2002 af.

“Hans Huisinga had het probleem dat hij iets teveel vijanden en problemen tegelij-
kertijd had, waarbij punctualiteit absoluut item nummer één was.”
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5.5 Analyse vanuit de casusbeschrijving

In het algemeen leidt de analyse van de beschrijvingen vanuit al die invalshoe-
ken tot veronderstellingen als:
• Het is moeilijk een veranderingsproces te managen in een krachtenveld van 

vele belanghebbenden met macht om invloed uit te oefenen op de (operati-
onele, financiële, strategische) resultaten van het bedrijf;

• Hoewel het bestuur veel ervaring meebracht, is het leiderschap onvoldoen-
de gebleken om effectief sturing te geven aan deze specifieke veranderings-
processen bij een bedrijf dat in Nederland uniek is in zijn soort;

• De oorzaken van het fout lopen van de veranderingsprocessen kent aan de 
ene kant een managementprobleem. Aan de andere kant kan worden gewe-
zen naar de aandeelhouder en naar politiek Den Haag, naar het onvermo-
gen van de minister om op afstand te blijven van de structuurvennootschap 
NS, terwijl begrip bestaat voor de druk waaronder zij werd gezet door de 
Tweede Kamer;

• De druk die door de belanghebbenden op de directie en raad van commis-
sarissen is uitgeoefend is te verklaren vanuit de opvatting dat de leiding van 
een bedrijf wordt gedwongen tot ‘good corporate governance’ door prikkels 
en tucht vanuit de markten. Dat heeft NS in die periode uitermate kwets-
baar gemaakt;

• De betrokken personen in de raad van commissarissen en directie hebben 
een persoonlijke en bepalende invloed op de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan corporate governance;

• Commissarissen zetten de dagelijkse invulling van en rolverdeling bij de 
scheiding tussen bestuur en toezicht (two-tier systeem) onder druk door 
intensief betrokken te zijn bij belangrijke veranderingsprocessen;

• Een aanvullende constatering t.o.v. de voorstudie is dat ook spanningen 
optreden bij het rechtstreeks door commissarissen benaderen van belang-
hebbende partijen in veranderingsprocessen;

• Er is onvoldoende kennis bij de overheid (zowel in de Tweede Kamer, de 
departementen als de betrokken ministers van V&W) over de uitgangspun-
ten van corporate governance en de principes van het Nederlandse two-tier 
systeem, waardoor in dit soort situaties misverstanden kunnen ontstaan;

• Procesvereenvoudiging lijkt operationeel en zakelijk gezien een goed plan 
te zijn geweest. Commissarissen en directeuren zijn dan ook achteraf nog 
steeds sterk voorstander van het concept van procesvereenvoudiging;

• Aan de andere kant is ook een aantal zaken bereikt die ‘overeind’ zijn ge-
bleven, met de komst van nieuw management kan rustig verder worden 
gewerkt aan de implementatie van (delen van) de zwaar bevochten plannen.

Deze veronderstellingen zijn vanuit een bijzonder breed gezichtsveld getrokken 
en dus zeer divers, maar bieden tegelijkertijd een basis voor verdere analyse. 
Deze studie richt zich op de rol van de commissarissen bij de veranderingspro-
cessen van NS. Om inzicht te krijgen in de rol van de commissarissen, is het 
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nodig ook de rol van hun belangrijkste medespelers nader te bezien. Daarom 
wordt hierna ingegaan op de rol van de rijksoverheid in het algemeen en de 
minister in het bijzonder, van de personeelscollectieven, vakbonden en on-
dernemingsraad, van de raad van commissarissen en van de raad van bestuur 
(later directie).

Allereerst wordt ingegaan op de rol van de rijksoverheid in het algemeen en de 
minister in het bijzonder. Tijdens de procesvereenvoudiging speelde de minis-
ter van Verkeer en Waterstaat, mevrouw T. Netelenbos, een belangrijke rol. Zij 
keurde in 2001 de plannen van de directie af, wenste de directeur te ontslaan 
en sprak de raad van commissarissen rechtstreeks aan op concessiezaken. De 
minister handelde vanuit de wens direct invloed te kunnen uitoefenen op de 
gang van zaken binnen NS, terwijl het structuurregime op NS van toepassing is 
en de wet (nog) geen uitzondering maakt voor de invloed van de overheid als 
100%-aandeelhouder.

Door rechtstreeks door de minister aangesproken te worden, verloor de direc-
tie het primaat van de informatieverschaffing en moest de directie zélf op de 
hoogte worden gehouden door de raad van commissarissen. Door deze werk-
wijze verloor de directie grip.

Tijdens het ministerschap van T. Netelenbos werd deze werkwijze veelvuldig 
gehanteerd, terwijl het rechtstreeks aanspreken van de commissarissen in de 
periode daarvoor slechts éénmaal eerder was gebeurd: bij het afblazen van het 
HSL Zuid project.

Ik constateer dat de overheid als aandeelhouder van NS ver vooruit liep op de 
overheid als wetgever. Als aandeelhouder was de verzelfstandiging formeel al 
doorgevoerd en grotendeels uitonderhandeld in 1995, terwijl bij het aantreden 
van minister Netelenbos enkele jaren later de wetgeving nog niet geregeld was. 
De minister gaf in het gesprek dat wij voerden vooral aan dat ze daardoor geen 
middelen had om in te grijpen. 
Bij vervreemding van bijvoorbeeld bedrijfsonderdelen of activa had de aandeel-
houder geen positie onder de oude statuten. Ook bij andere majeure besluiten, 
zoals fusie, zou de overheid als aandeelhouder geen invloed hebben kunnen 
uitoefenen. Een recente wetswijziging32 geeft instemmingsrecht aan de aandeel-
houder bij majeure besluiten, waarmee dat probleem is opgelost.

In dat opzicht vergroot de nieuwe wetgeving de speelruimte voor de aandeel-
houder (door bevoegdheid rechtstreeks zowel de commissarissen als de direc-
tie te kunnen benoemen en ontslaan). Minister Netelenbos heeft in haar over-
drachtsdossier geadviseerd het aandeelhouderschap niet eerder naar Financiën 

32  Stb. 370: ‘Wet van 9 juli 2004 tot wijziging van noek 2 van het BW in verband met aan-
passing van de structuurregeling’, in werking getreden op 1 oktober 2004.
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te laten gaan dan wanneer de wetgeving op orde is, zo gaf zij aan tijdens ons 
gesprek.

Ik constateer voorts dat de aandeelhoudersrol niet voldoende was ingevuld 
in de bestudeerde periode, waarschijnlijk omdat de prioriteit van de aandeel-
houder van NS niet ligt bij het ‘goed aandeelhouderschap’, maar bij een veel-
heid aan andere rollen die vanuit het publieke belang meer aandacht kregen. 
Illustratief is het feit dat naar de algemene vergadering van aandeelhouders 
hoge ambtenaren werden gestuurd.

Na de rol van de Rijksoverheid en de minister nader in beschouwing te hebben 
gehad, bekijk ik de rol van de personeelscollectieven, vakbonden en onderne-
mingsraad. In het traject van procesvereenvoudiging hebben de personeelscol-
lectieven een cruciale rol gespeeld. De invloed van de bonden is groot bij NS, 
zo blijkt steeds weer gedurende het veranderingsproces. Als bonden het intern 
niet eens kunnen worden (zoals de voorman van FNV die na een gesloten ak-
koord toch geen draagvlak vond bij zijn achterban) of onderling met elkaar de 
strijd aangaan heeft dat zijn weerslag op het veranderingsproces. Steeds weer 
zijn zij een belangrijke onderhandelingspartner om veranderingen in de orga-
nisatie erdoor te krijgen.
Toen overeenstemming leek te zijn bereikt over de procesvereenvoudiging 
bleek eigenlijk een klein onderdeel van het totale veranderingsproces de lont 
in een kruidvat: het sluiten van loketten op NS-stations. Voor de Ouderenbond 
was dit onacceptabel en vervolgens werd water bij de wijn gedaan. Strikt ge-
nomen betekent dit een verandering van het concept, wat onmiddelijk door de 
vakbonden is aangegrepen om invloed uit te oefenen, waardoor de invoering 
van het concept vertraging opliep.

Nadere analyse van de rol van de commissarissen leidt tot de volgende consta-
teringen:
• Ten tijde van de procesvereenvoudiging kwam de raad van commissarissen 

– veelal na stevige interne discussies – als eenheid naar voren, dat bleek 
eens te meer uit het collectieve aftreden per ultimo 2001; 

• Maar intern werden niet altijd de ongeschreven regels gehanteerd om tot 
keuzes en standpunten te komen. Zo vond het overleg op belangrijke pun-
ten niet altijd met alle commissarissen plaats en werden benoemingsproce-
dures niet altijd gevolgd;

• Overheidscommissarissen hebben bij NS een vreemde positie gekend. ‘Het 
belang van de vennootschap’ voorop stellen brengt overheidscommissaris 
regelmatig in een loyaliteitsconflict met het eigen Ministerie. Nadat op ini-
tiatief van de VVD overheidscommissarissen op nationaal niveau werden 
afgezworen, benoemde PvdA-minister Netelenbos er bij NS per 1 januari 
2002 vier op interim-basis terwijl ze daar op dat moment nog maar net 
waren afgebouwd.
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De samenstelling van de raad van commissarissen veranderde in de loop van 
de jaren negentig, enerzijds vanuit de opvatting dat vertegenwoordigers van de 
betrokken ministeries in rolconflict kunnen komen met hun toezichtfunctie 
en anderzijds omdat meer expertise op het terrein van beursgang en concur-
rerende markten moest worden ingebracht. Die veranderde samenstelling en 
de toenemende externe druk (van onder meer minister en personeelsvertegen-
woordigingen) veranderden de rol van de raad van commissarissen in de loop 
van de jaren negentig drastisch. Waar in het begin van de jaren negentig de 
raad van commissarissen nog het belang van de overheid hoog in het vaandel 
had, werd aan het eind van de jaren negentig – terecht, in een verzelfstandigde 
situatie – de focus verschoven naar de vennootschap zelf. De raad van commis-
sarissen kwam dichter tegen de raad van bestuur en later de directie aan te zit-
ten en de adviesrol van de voorzitter van de raad van commissarissen richting 
de president-directeur werd nadrukkelijker ingevuld.

Nadere analyse van de rol van de directie leidt tot enkele aanvullende consta-
teringen. Tijdens de gesprekken is door commissarissen en ambtenaren kritiek 
geuit op het managementniveau binnen NS in de jaren negentig. De belangrijk-
ste opmerkingen waren dat het management onvoldoende geëquipeerd was om 
veranderingen te leiden en dat het management geen moderne management-
methoden hanteerde, maar stuurde op gevoel en ervaring. Op het niveau van 
het management zijn aanpassingen gedaan bij het opheffen van de Groepsraad 
en het instellen van een directie (nadat de raad van bestuur was uitgedund 
tot één persoon). Verder heeft de directie volgens commissarissen overigens 
niet méér fouten gemaakt dan een directie normaal maakt. Ook is tijdens de 
gesprekken aangegeven dat de kwaliteit van het management van de verande-
ringsprocessen in zijn complexiteit beoordeeld moet worden.

Uit de analyse van de rol van de directie blijkt met name dat:
• Het niveau en de ervaring van het management van NS niet altijd voldoende 

was om het traject van procesvereenvoudiging te managen;
• Het aanstellen van nieuw management, een aantal jaren na de verzelfstan-

diging, tot een ‘frisse kijk’ op de gekozen structuur (met name de scheiding 
van exploitatie en beheer) leidde;

• De samenstelling van directie en raad van commissarissen, en daarbij met 
name de chemie tussen personen en de ervaring met specifieke stakehol-
ders (zoals de overheid), van wezenlijk belang is voor het goed functioneren 
van de directie in tijden van grootschalige organisatieveranderingen.

Opsplitsing van de NS-organisatie in een exploitatie-deel en de taakorganisaties 
heeft geleid tot uiteenlopende belangen; het blijkt niet optimaal te werken. 
Hans Huisinga was niet belast met dat verleden en heeft NS Stations en NS 
Reizigers als president-directeur al weer dichter bij elkaar gebracht. En demis-
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sionair minister De Boer van V&W heeft later aangegeven33 dat hij wil dat zijn 
opvolger ‘de mogelijkheid onderzoekt’ om NS en Railinfrabeheer in één hol-
ding onder te brengen.

Het type president-directeur en president-commissaris en met name de syner-
gie daartussen is bepalend voor het succes van een grootschalig veranderings-
proces, zo blijkt uit de casusstudie. Ook de rolinvulling van de opeenvolgende 
president-directeuren (c.q. voorzitter van de raad van bestuur) heeft invloed op 
de rolinvulling van de raad van commissarissen. In hoofdstuk 4 merkte ik al 
op dat Den Besten een zakelijke relatie onderhield met de raad van commissa-
rissen. De hoofddirecteur die leiding gaf aan de procesvereenvoudiging, Hans 
Huisinga, had duidelijk meer behoefte aan een adviserende rol van de commis-
sarissen (met name van de voorzitter van de raad van commissarissen). Reeds 
als lid van de Groepsraad (vanaf 1998) betrok hij de raad van commissarissen 
meer bij beleidsvraagstukken.

5.6 Analyse vanuit de corporate governance theorie

De procesvereenvoudiging die de directie van de NS in 2001 invoerde (in de 
media aangeduid als ‘rondje om de kerk’ en intern als ‘productgerichte inzet 
van personeel’) is een duidelijk eerste-orde veranderingsproces: een verande-
ring van regels. De (beoogde) verandering (verbetering van de operationele 
effectiviteit door procesvereenvoudiging en productbinding) vond plaats op 
corporate niveau, het niveau van de organisatie als geheel. Het besef dat het 
bij de NS met name gaat om het reizigersvervoer had inmiddels postgevat en 
uiting gekregen in het feit dat alle ‘nevenactiviteiten’, zoals de deelnemingen in 
Telfort en World Online, maar ook NS Cargo, inmiddels waren verkocht of op 
de nominatie stonden om verkocht te worden. 
Als gevolg van die strategische conclusie werd het noodzakelijk geacht het to-
tale primaire proces van NS te gaan optimaliseren. Het betreft daarmee een 
duidelijke koerswijziging op corporate niveau met als doel tot verbetering van 
effectiviteit en efficiëntie (procesvereenvoudiging) te komen. Ook een beter 
imago was een doelstelling, door middel van productbinding (het beter kennen 
van de routes en reizigers) en een hogere punctualiteit. Hoewel de consequen-
ties van het veranderingsproces niet in volle omvang te overzien waren en de 
technische en operationele implicaties moeilijk uit te leggen, bestond in grote 
lijnen wel een eenduidig beeld van wat er nodig was en waarom.

33  NRC Handelsblad: ‘De Boer wil weer eenheid op het spoor’, 23 december 2002.
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5.6.1    Uitgangspunten voor de verdere analyse

Net als in subparagraaf 4.6.1 geldt het onderscheid tussen taakstelling van de 
raad van commissarissen enerzijds en de samenstelling en omvang ervan an-
derzijds als uitgangspunt voor de verdere analyse.
De opzet van de analyse is als volgt:

Figuur 8 Opzet van de analyse van de NS Procesvereenvoudiging

5.6.2    De taakstelling van de raad van commissarissen

Bij de procesvereenvoudiging zijn de grenzen van de bevoegdheden van be-
stuurders en commissarissen veel meer opgezocht dan bij het proces van ver-
zelfstandiging. Dat heeft enerzijds te maken met de personen die zitting hadden 
in de directie en de raad van commissarissen en hun rolopvatting en anderzijds 
met de omstandigheden. Op de personen en hun rolopvatting gaan we in sub-
paragraaf 5.6.3 nader in. Eerst is het van belang de omstandigheden en de rol 
van de commissarissen daarin nader te analyseren.

Het te woord staan van externe partijen, zoals de personeelsvertegenwoordigin-
gen, is eigenlijk een taak van de directie in structuurvennootschappen, een exe-
cutieve taak. Het valt niet onder ‘toezicht houden’, ‘de directie met raad terzijde 
staan’ of ‘het ondersteunen van de directie bij bijzondere besluiten’. Hoewel de 
grenzen van de taakstelling van directie en raad van commissarissen niet geheel 
(juridisch) scherp zijn vast te stellen, zijn de activiteiten van de commissarissen 
tijdens de procesvereenvoudiging eerder een verlengstuk van laatstgenoemde 
taak: het ondersteunen van de directie bij bijzondere activiteiten. De raad van 
commissarissen trad voor het eerst zonder de directie direct op richting (ex-
terne) belanghebbenden op 1 april 2001, toen zij op haar uitnodiging sprak 
met de minister van Verkeer en Waterstaat. Als voorbereiding op dat gesprek 
hadden de commissarissen reeds gesproken met vakbonden en ondernemings-
raad, in het bijzijn van de directie. Na invoering van de procesvereenvoudiging 
op 10 juni 2001 begon de minister de commissarissen steeds consequenter 
rechtstreeks aan te spreken. De omstandigheden en met name de gespannen 
verhoudingen tussen NS en de minister maakten het moeilijk voor de commis-
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sarissen om daar niet op in te gaan. De commissarissen werden zodanig ‘mee-
gezogen’ in de problematiek dat rolvermenging optrad. Deze uitte zich onder 
meer in de actieve rol van de president-commissaris in de aanpassing van het 
verbeterplan dat in eerste instantie door de minister was afgewezen.

Vanuit de gedachte dat de activiteiten die het hier betreft op dat moment als 
cruciaal voor de voortgang van het veranderingsproces werden beschouwd zijn 
de acties van de commissarissen nog wel te legitimeren. Het grote risico be-
stond echter dat, doordat commissarissen rechtstreeks door externe en interne 
belanghebbenden werden aangesproken, aangeschreven en uitgenodigd, deze 
commissarissen ‘partij’ werden in het gehele spel en daarmee hun onafhanke-
lijke toetsingsrol in het gedrang kwam. Uiteindelijk is dat slechts ten dele ge-
beurd; het aftreden van de raad van commissarissen per ultimo 2001 heeft pri-
mair te maken met het feit dat men niet de verantwoordelijkheid kon en wilde 
nemen voor het ontslag van de zittende president-directeur door de minister.

5.6.3    De samenstelling en omvang van de raad van commissarissen

Een analyse van de samenstelling en omvang van de raad van commissarissen 
bij NS in de periode 1996-2001, met de informatie uit subparagraaf 2.2.4 als 
benchmark, levert het volgende op:

Tabel 17 Analyse van de samenstelling en omvang van de raad van commissarissen bij NS in de 
periode 1996-2001

Benchmark NS ultimo 1996 NS ultimo 2001

Omvang 5,5 9 7

Samenstelling 6% vrouw (=0,33);
80% Nederlandse 

nationaliteit

11% vrouw (=1);
100% Nederlandse 

nationaliteit

14% vrouw (=1);
100% Nederlandse 

nationaliteit

Aantal 
bijeenkomsten

7 6 9

De benchmarkcijfers zijn niet bedoeld om precisie te suggereren, maar zijn 
bedoeld t.b.v. signalering van aspecten voor de hierna volgende kwalitatieve 
analyse. Door het feit dat NS een maatschappelijk sterk verankerde organisa-
tie is, is het besef altijd aanwezig geweest dat minimaal één vrouw in de raad 
van commissarissen gewenst is. Mevrouw J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn heeft ruim 15 jaar in de raad gezeten. Haar opvolger, mevrouw 
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Y. van Rooy trad in de loop van 2001 aan en heeft per ultimo dat jaar met de 
voltallige raad van commissarissen de NS alweer verlaten.
Hoewel de cijfers van vóór 1993 niet bekend zijn, is de zittingsduur van de 
commissarissen bij NS in de periode 1996-2001 gemiddeld hoog. Naast me-
vrouw Leyten heeft ook de heer Gerritse bij zijn afscheid in 1999 25 jaar zitting 
gehad in de raad en de heer Brouwer bij zijn aftreden in 1999 19 jaar. De heren 
Bogaers, Van de Water en Verloop traden af wegens leeftijd, wat in veel gevallen 
een lange zittingsduur betekent34. De zittingsduur van de raad van commis-
sarissen in 2001 is aanzienlijk korter geweest (gemiddeld 5 jaar, inclusief de 
president-commissaris) door het voltallige aftreden per eind 2001.

Uit deze vergelijking kan worden afgeleid, dat:
• De NS voor een structuurvennootschap een relatief omvangrijke raad van 

commissarissen kende in de bestudeerde periode;
• Vrouwen relatief voldoende vertegenwoordigd waren in die periode;
• De raad zeer (100%) nationaal was samengesteld in die periode;
• De raad in die periode een vergaderfrequentie had die redelijk overeenkomt 

met de benchmark.

Over de vergaderfrequentie dient nog te worden opgemerkt dat het aantal in-
formele of extra bijeenkomsten in de periode 2000-2001 aanzienlijk hoger lag 
dan het aantal formele bijeenkomsten. Er was veel en intensief overleg tussen 
de directievoorzitter, de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van commis-
sarissen en ook externe bijeenkomsten (met verschillende belanghebbenden) 
werden bijgewoond en zelf voorgezeten door NS-commissarissen.

In de vorige subparagraaf betoogde ik dat de grenzen van de bevoegdheden van 
bestuurders en commissarissen bij de procesvereenvoudiging veel meer zijn 
opgezocht dan bij het proces van verzelfstandiging en dat dat voor een belang-
rijk deel te maken heeft met de personen die zitting hadden in de directie en 
de raad van commissarissen en met hun rolopvatting. De belangrijkste perso-
nen in dit krachtenveld zijn uiteraard Jan Timmer en Hans Huisinga geweest. 
Hans Huisinga is eerder in deze analyse aangeduid als een president-directeur 
die nadrukkelijk gebruik maakt van de adviesrol van zijn commissarissen. Jan 
Timmer is een persoon die graag inhoudelijk goed op de hoogte is van wat er 
speelt op corporate niveau en die zich daar ook graag inhoudelijk mee bezig 
houdt. Van beide heren is tijdens het onderzoek duidelijk geworden dat ze 
‘sterke en dominante’ persoonlijkheden zijn, die op een rechtstreekse, onver-
bloemde en duidelijke wijze met hun mede-bestuurders en toezichthouders 
communiceren en daarbij ‘krachttaal’ niet schuwen. Uit het onderzoek blijkt 

34  Naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie-Peters wordt vanaf het jaarver-
slag over 1997 in het jaarverslag informatie vrijgegeven over de zittingsduur van com-
missarissen. Daaruit blijkt onder meer dat de heer Brouwer is benoemd per 1 juni 1980, 
de heer Gerritse per 1 juli 1974, Mevrouw Leyten per 16 september 1985.
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dan ook dat er regelmatig ‘de vonken vanaf vlogen’ tijdens de vergaderingen.
Wanneer de externe omstandigheden de commissarissen, zoals in deze casus 
het geval is, ‘meezuigen’ in de uitvoerende taken van de directie met rolvermen-
ging als gevolg, dan hebben de persoonlijkheden die hier hun rollen hebben 
gespeeld een belangrijk voordeel en een belangrijk nadeel. Het voordeel is dat 
men in de jaren ervoor (Hans Huisinga had voor zijn aantreden als president-
commissaris al veelvuldig contact met de raad van commissarissen vanwege 
zijn zitting in de Groepsraad, als directeur van NS Reizigers) al op elkaar inge-
speeld was geraakt en dus onder druk makkelijker als team konden opereren. 
‘Teamplay’ heeft een belangrijke rol gespeeld in de omgang met de druk die 
door stakeholders op bestuur en commissariaat is uitgeoefend tijdens de pro-
cesvereenvoudiging. Het samenspel tussen de commissarissen en de directie 
kan hier, ondanks de dramatische afloop, als effectief worden aangeduid. De 
‘teamplay’ tussen directeuren en commissarissen was immers dusdanig, dat de 
heren Huisinga en Timmer de benodigde interventies deden op momenten 
dat dat nodig leek. Timmer vanuit de intentie een klimaat te scheppen waar 
Huisinga in kon manoeuvreren, Huisinga vanuit de intentie ‘in control’ te blij-
ven. Het samenspel is daarmee effectief, maar de wijze waarop de interventies 
werden gedaan – vooral als gevolg van de stevige persoonlijkheden die beide 
heren bezitten met als gevolg enigszins robuuste ingrepen – op zichzelf niet. 
Het nadeel is dat deze president-directeur in sommige omstandigheden eerder 
de weg vrij maakt voor de president-commissaris om in te grijpen en een direc-
tierol op zich te nemen in specifieke omstandigheden dan een andere persoon 
in die functie mogelijk zou hebben gedaan. Daarbij komt dat deze president-
commissaris gevoelsmatig niet anders kan dan naast de president-directeur te 
gaan zitten in crisistijd, vanwege zijn ‘hands-on’ instelling.

Over de samenstelling van de raad van commissarissen is al eerder in deze ana-
lyse opgemerkt, dat deze in de loop van de jaren negentig sterk ‘geprivatiseerd’ 
was. De overheidscommissarissen waren (op één na) tijdens de belangrijkste 
fase in de procesvereenvoudiging verdwenen. Daarnaast waren er nieuwe com-
missarissen in de raad opgenomen met een zeer ruime bedrijfservaring. Op 
een enkele uitzondering na hebben de vanaf 1994 aangetreden commissarissen 
eindverantwoordelijkheid gekend in grote, beursgenoteerde vennootschap-
pen: P. Kalff bij ABN Amro, P. Bouw bij KLM, J. Timmer bij Philips, A. Jacobs 
bij ING. Deze benoemingen waren het rechtstreekse gevolg van het ingezette 
verzelfstandigingsproces en moesten helpen de NS gereed te maken voor een 
beursgang (privatisering) of andere vorm van verzelfstandiging.
Achteraf kan worden geconstateerd dat deze samenstelling van het verzelfstan-
digingdoel een ‘self-fulfilling prophecy’ lijkt te hebben gemaakt, omdat de po-
litiek-bestuurlijke ervaring in de raad van commissarissen nog maar beperkt 
vertegenwoordigd was en het moeilijk zou worden een andere koers te gaan 
varen. De verzelfstandiging als proces lijkt goed verlopen, maar bij de proces-
vereenvoudiging lijkt op sommige punten het gevoel voor de politiek-bestuur-
lijke processen te hebben ontbroken, zo blijkt uit het onderzoek. Dit heeft 
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het realiseren van draagvlak voor de procesvereenvoudiging bij de politiek, de 
departementen, het personeel en andere belanghebbenden bemoeilijkt.

5.7 Conclusies

In paragraaf 4.7 constateerde ik dat bij NS met name de toenemende strate-
gische complexiteit en de spanningen in bestaande eigendomsverhoudingen 
en organisatievormen van toepassing zijn geweest in de veranderingsprocessen 
die zij heeft doorlopen. Bij de procesvereenvoudiging zat de strategische com-
plexiteit, net als bij het verzelfstandigingsproces, met name in het stakehol-
der management. Niet vanuit een nieuwe rol voor alle belanghebbenden, maar 
vanwege de fundamentele wijziging in werkprocessen die het gevolg zou zijn 
geweest van de invoering van het concept en de grenzen van hun bevoegdhe-
den die alle betrokkenen als gevolg daarvan hebben opgezocht.

Spanningen in organisatievormen bij de procesvereenvoudiging traden met 
name op in de herstructurering van het (belangrijkste) primaire proces van NS: 
reizigersvervoer. Waar en hoe die spanningen zich uitten is in de casusbeschrij-
ving omschreven, maar nog meer in detail vastgelegd in het boek Verkeerd 
Spoor (Wessels, 2003).

Uit de casusstudie naar het traject van procesvereenvoudiging van de NS blijkt, 
zo kunnen we concluderen, dat vervlechting van taken tussen bestuurders en 
commissarissen heeft plaatsgevonden. Uit de literatuurverkenning blijkt, dat 
“de opschuiving het gevolg kan zijn van de intensieve rol van de commissaris 
die vereist is bij derde-orde verandering, van internationale verschillen in de 
structuur en samenstelling van bestuurslichamen, van belangrijke internatio-
nale veranderingen in de structuur en samenstelling van bestuurslichamen, van 
recente ontwikkelingen in de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ra-
den van commissarissen in Nederland en van de taakopvatting van de raad van 
commissarissen” (Peij en Boonstra, 2002b en hoofdstuk 2 van dit boek).
Bij de NS-cases, zowel de verzelfstandiging als de procesvereenvoudiging, is al-
leen over die laatste oorzaak onderzoeksinformatie te vinden: de taakopvatting 
van de raad van commissarissen. Bij de procesvereenvoudiging is een inten-
sieve rol van de commissaris aangetroffen (meer dan bij de verzelfstandiging 
van NS), terwijl sprake was van een eerste-orde verandering, een verandering 
van regels. Deze intensieve rol heeft eerder te maken met de externe druk (van 
de politiek, de minister, de personeelsvertegenwoordigingen) dan het niveau 
van de verandering zelf.
De oorspronkelijke taakopvatting van de raad van commissarissen is met name 
bij de procesvereenvoudiging (meer dan bij de verzelfstandiging van NS) onder 
druk komen te staan, doordat commissarissen intensief bij het veranderings-
proces betrokken raakten toen de directie niet meer geloofwaardig werd gevon-
den door belanghebbenden en als gesprekspartner minder effectief werden.
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Nu beide casusbeschrijvingen bij NS compleet zijn, kan ik concluderen dat 
over de constatering uit de voorstudie onderzoeksinformatie is gevonden, zij 
het met enkele ‘mitsen en maren’:
• Uit de analyse van de veranderende samenstelling van de raad van com-

missarissen en het bestuur bij NS in de periode 1993-2001 blijkt dat de 
mate van opschuiving van activiteiten van de commissaris richting die van 
de bestuurder voor een belangrijk deel afhankelijk is van de mate waarin 
dat wordt toegelaten door de betrokken personen. Met andere woorden, de 
mate waarin sprake is van opschuiving van activiteiten is voor een belang-
rijk deel afhankelijk van de rolopvatting van de personen die de functies 
van bestuurder en commissaris vervullen;

• Uit de analyse blijkt dat de intensiteit van het veranderingsproces (eerste, 
tweede of derde orde) minder bepalend is voor de mate van verschuiving 
van activiteiten dan de hoeveelheid externe druk. De procesvereenvoudiging 
is structuurmatig (zowel qua topstructuur als organisatiestructuur) minder 
ingrijpend geweest dan de verzelfstandiging, maar toch is de vermenging 
van activiteiten van bestuurders en commissarissen groter geweest. Hierbij 
zij opgemerkt dat de geconstateerde opschuiving binnen de grenzen van de 
wet zijn gebleven.

Bij de NS zijn in de twee casusstudies verschillende aspecten aan bod geweest 
die onderzoeksmateriaal opleveren voor beantwoording van de probleemstel-
ling en onderzoeksvragen. Zo zijn verschillende combinaties van betrokkenen 
in beschouwing genomen (zoals de respectievelijke bestuursvoorzitters Den 
Besten en Huisinga met de respectievelijke president-commissarissen Verloop 
en Timmer), zijn veranderingsprocessen van strategische/contextuele aard (ver-
zelfstandiging) en operationele aard (procesvereenvoudiging) bekeken.

Daarbij is sprake van variatie vanuit gedragswetenschappelijke invalshoek (hoe 
acteren en interacteren betrokkenen bij grootschalige veranderingsprocessen) 
en vanuit veranderkundige invalshoek (strategisch en operationeel proces).

Het is zinvol voor een volgende casusstudie te kijken naar een organisatiever-
anderingsproces dat zich in een andere institutionele context heeft afgespeeld. 
Daarbij is het niet primair van belang meer informatie te verzamelen over de 
gedragswetenschappelijke en veranderkundige aspecten van de veranderings-
processen (hoewel deze informatie welkom is om op die terreinen een verder-
gaande analyse te kunnen maken), maar is het eerder van belang informatie te 
verzamelen die inzicht geeft in de invloed van een institutionele context op het 
verloop van een veranderingsproces en op de beslissingen die dienaangaande 
worden genomen door directeuren en commissarissen.

De NS kent één aandeelhouder: de Nederlandse Staat. Om een andere insti-
tutionele context te vinden moet dus gekeken worden naar structuurvennoot-
schappen die een gespreid aandelenbezit kennen. Dat kan elke beursgenoteerde 
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onderneming zijn. Om een redelijke vergelijkbaarheid te hebben met de NS-
cases ging de voorkeur uit naar een onderneming uit Nederland (ter vermijding 
van cultuurverschillen die samenhangen met de politieke, infrastructurele en 
maatschappelijke omstandigheden van een land), naar een onderneming met 
winstdoelstelling (waarbij de NS tot de private sector wordt gerekend sinds 
haar verzelfstandiging en dus de vergelijking opgaat met een private onder-
neming) en naar een onderneming met een two-tier governance-systeem (ter 
vermijding van verschillen in actie en interactie die het logische gevolg zijn van 
verschillende systemen).

In de derde en laatste ronde van dit veldonderzoek is onderzoek gedaan bij 
een onderneming die aan deze criteria voldoet: Wolters Kluwer NV, genoteerd 
aan de Amsterdamse Effectenbeurs (AEX). De veranderingsprocessen die daar 
hebben plaatsgevonden in de jaren negentig, de overname van CCH en de 
fusieplannen met Reed Elsevier, hebben aandacht gevraagd van de commis-
sarissen.
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Casusstudies Wolters Kluwer

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en analyse van de derde en vierde casus-
studie bij dit onderzoek, die als één casusstudie worden behandeld. Het geeft 
een zo feitelijk mogelijke beschrijving van de situatie in de periode 1995-1998 
bij Wolters Kluwer ten aanzien van de context waarin de organisatie zich be-
vindt in paragraaf 6.2, de corporate governance structuur in paragraaf 6.3 en 
de organisatieveranderingsprocessen in de paragrafen 6.4 en 6.5. In de periode 
1995-1998 staan twee belangrijke veranderingsprocessen bij Wolters Kluwer 
centraal: de overname van CCH, beschreven in paragraaf 6.4 en de fusieplan-
nen met Reed Elsevier, beschreven in paragraaf 6.5. 
Daarna volgen analyses in de paragrafen 6.6 en 6.7 en conclusies in 6.8.

6.1 Verantwoording

In 2003 zijn casusstudies uitgevoerd bij Wolters Kluwer N.V. (‘Wolters Kluwer’). 
Daarbij is de periode 1995-1998 onderzocht, omdat in die periode natuurlijke 
afbakeningen van veranderingsprocessen bij Wolters Kluwer zijn te vinden. 
1995 was een breekpunt in de wijze van financiering van de grootste overname 
uit de geschiedenis van Wolters Kluwer: CCH. Deze overname veranderde de 
identiteit van Wolters Kluwer (het accent kwam voor een belangrijk deel op 
fiscale uitgaven te liggen en de Noord-Amerikaanse markt werd vanaf de over-
name van CCH van zeer groot belang voor Wolters Kluwer) en veranderde de 
balansverhoudingen spectaculair.
1998 was het jaar waarin de voorgestane fusie met Reed Elsevier afketste.

Om de onderzoeksgegevens te verzamelen is gebruik gemaakt35 van acht ge-
sprekken met twee bestuurders, twee commissarissen en een jurist van Wolters 
Kluwer die actief waren in de periode 1995-1998, alsmede met een Reed 
Elsevier-‘kenner’. De bestuursvoorzitter van Wolters Kluwer die leiding gaf aan 
de bestudeerde veranderingsprocessen, alsmede de president-commissaris van 
de Nederlandse kant van Reed Elsevier in die periode waren niet bereid als 

35   In bijlage IV zijn de namen van de geïnterviewden, alsmede de bestudeerde documen-
tatie opgenomen.
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gesprekspartner op te treden. (Met beiden is wel telefonisch contact geweest.) 
Met name ten aanzien van het tweede bestudeerde veranderingsproces is om 
die reden de informatie vanaf de zijde van Reed Elsevier beperkt gebleven.
Naast informatie uit de gesprekken is bij het onderzoek gebruik gemaakt van 
statuten, krantenartikelen en persberichten, onderzoeksrapporten, interne pu-
blicaties, presentaties en jaarverslagen. Een uitgebreide bronvermelding is op-
genomen in bijlage IV.

In de jaren 1995-1998 is dus vanuit veranderkundig oogpunt veel gebeurd, 
veel van (voor Wolters Kluwer) buitengewone aard. Vanuit het oogpunt van 
corporate governance was die turbulente periode uiteraard ook zeer intensief, 
niet vanwege de bestuurswisselingen (die vonden in die periode vrijwel niet 
plaats) maar vanwege de wisselende rollen van de commissarissen bij de veran-
deringen en de wisselwerking van die commissarissen met de bestuurders van 
Wolters Kluwer. 

Het model dat als leidraad bij de beschrijving is gehouden is het volgende:

Figuur 9  Leidraad voor de casusbeschrijving

6.2 De context waarin Wolters Kluwer zich bevindt

In het jaarverslag over 1998 vermeldt Wolters Kluwer een vooraanstaande mul-
tinationale uitgeverij te zijn, waarvan de kernactiviteiten gericht zijn op de 
professionele afnemer en bestaan uit juridisch en fiscaal uitgeven (44% van 
de omzet per eind 1998), uitgeven voor bedrijven en instellingen (21%), me-
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disch uitgeven/uitgeven voor diverse wetenschapsgebieden (18%) en educatief 
uitgeven/opleidingen (15%, de overige 2% betreft uitgeven voor specifieke pu-
blieksgroepen en overige activiteiten). Wolters Kluwer streeft naar het op een 
marktgerichte en innovatieve wijze in eigen beheer, met auteurs en klanten 
ontwikkelen en ter beschikking stellen van informatie op papier, elektronisch 
of via opleidingen en informatiediensten. Haar strategie is verwoord in de leuze 
‘Creating Value for Professionals’ (jaarverslag 1998).

Belanghebbenden (stakeholders) bij Wolters Kluwer, welke in meer of mindere 
mate invloed hebben op de besturing van het bedrijf, zijn de volgende:
• de certificaathouders en aandeelhouders;
• de raad van commissarissen;
• de raad van bestuur;
• de medewerkers;
• de regulerende en toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Finan-

ciële Markten (toentertijd de Stichting Toezicht Effectenverkeer);
• de toeleveranciers en afnemers;
• de maatschappelijke omgeving.

Wolters Kluwer kent zowel aandeelhouders als certificaathouders. De aandeel-
houders bezitten volgens het jaarverslag over 1998 minder dan 10% van het 
geplaatste aandelenkapitaal en staan in een register vermeld. Voordracht van 
aandeelhouders gebeurt alleen met toestemming van de raad van bestuur.
De certificaten van aandelen van Wolters Kluwer worden voor 100% op 
aandelenbeurzen verhandeld. Wolters Kluwer kent per eind 1998 beurs-
noteringen aan de Amsterdam Exchanges, de Swiss Stock Exchanges en de 
American Depository Receipts. Aandelen zijn ondergebracht bij Stichting 
Administratiekantoor Wolters Kluwer en Morgan Guaranty Trust Company of 
New York (VS)36. Per eind 1998 zijn Internationale Nederlanden Groep met 
9,4% en Janus Investment Fund met 5,15% de enige certificaathouders met 
een belang van meer dan 5%. De certificaathouders zijn redelijk internationaal 
van aard: 35% komt uit Nederland, 24% uit het Verenigd Koninkrijk, 21% uit 
de VS, 8% uit België en Luxemburg en 10% komt uit Zwitserland, Frankrijk, 
Scandinavië en Duitsland.

De raad van commissarissen en de raad van bestuur worden in het volgende 
hoofdstuk meer uitgebreid beschreven.

Bij Wolters Kluwer werkten per ultimo 1998 ruim 17.400 medewerkers. Eind 
1995 waren dit nog bijna 8.400 medewerkers. De grootste sprong werd ge-
maakt in 1996, toen de overname van CCH in de cijfers werd opgenomen: van 
bijna 9.000 naar bijna 15.000 medewerkers (een stijging van 66%). De mede-

36  Morgan Guaranty Trust Company of New York runt het ‘American Depositary Receipt’ 
programma.
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werkers37 worden vertegenwoordigd door een centrale ondernemingsraad, die 
functioneert conform de Wet op de Ondernemingsraden.

Regulerende en toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Financiële 
Markten (zie subparagraaf 2.2.2), worden geïnformeerd conform daarvoor gel-
dende regels.

Toeleveranciers van Wolters Kluwer zijn zeer divers: er zijn toeleveranciers van 
‘hardware’ (grondstoffen als papier, productieapparatuur tot aan bureauacces-
soires) en toeleveranciers van informatie en kennis (van databanken tot au-
teurs). De afnemers van Wolters Kluwer zijn in de eerste alinea van dit hoofd-
stuk al besproken: Wolters Kluwer richt zich op de professional. De geogra-
fische spreiding van de omzet (volgens het jaarverslag over 1998) geeft een 
indicatie van de geografische spreiding van Wolters Kluwer’s afnemers: 18% 
Nederland, 37% rest van Europa, 32% Verenigde Staten en Canada, 2% Asia 
Pacific en 11% overige landen.

De maatschappelijke omgeving van Wolters Kluwer bestaat uit de bedrijven en 
inwoners, pers en politiek in de landen waar Wolters Kluwer zaken doet. De 
belangen van die bedrijven en inwoners zijn, voorzover ze niet onder een van 
de hierboven genoemde partijen vallen, indirect van aard. De verantwoorde-
lijkheid van Wolters Kluwer is aan haar maatschappelijke omgeving voldoende 
informatie te verschaffen en op die wijze te voldoen aan de eis van transparan-
tie. Waar mogelijk levert de onderneming actief een bijdrage aan maatschap-
pelijke doelen.

Concluderend uit het overzicht van belanghebbenden kunnen we stellen dat 
vanuit het oogpunt van belanghebbenden de transactionele context van Wolters 
Kluwer niet complex en divers is. Daarbij is niets gezegd over de juridische en 
bedrijfseconomische complexiteit van de onderneming.
Wolters Kluwer heeft een gebruikelijk en overzichtelijk aantal stakeholders 
en er lijkt (in eerste aanleg) sprake van volledige marktwerking in kapitaal-
markten, arbeidsmarkten en markten voor goederen en diensten. Daarmee lijkt 
vanuit de marktwerking geredeneerd38 voldoende basis aanwezig voor ‘good 
governance’.

37   Tot maart 2002 betrof dit alle medewerkers van Wolters Kluwer; sinds een statutenwijzi-
ging in maart 2002 betreft de vertegenwoordiging van de COR alleen nog de medewer-
kers van Wolters Kluwer in Nederland.

38    Deze conclusie is alleen gebaseerd op aard en karakter van de markten voor arbeid, 
kapitaal, goederen en diensten; hierbij is de mate waarin door de belanghebbenden for-
meel invloed kan worden uitgeoefend op het ondernemingsbeleid niet in beschouwing 
genomen.

CASUSSTUDIES WOLTERS KLUWER



120 COMMISSARIS OP DE BESTUURDERSSTOEL

6.3 De corporate governance structuur van Wolters Kluwer

Om volledig te zijn in de beschrijving van de corporate governance structuur 
van Wolters Kluwer in de bestudeerde periode wordt in deze paragraaf aandacht 
geschonken aan de samenstelling en omvang van de raad van commissarissen, 
de structuur van de raad van commissarissen en de directie, de taakstelling van 
de raad van commissarissen en het corporate governance-systeem.

6.3.1     De taakstelling van raad van commissarissen en raad van bestuur en het 
governance-systeem

Statutair doel van Wolters Kluwer is39, naast het deelnemen, beheren, bestu-
ren, financieren van ondernemingen en het beheren en exploiteren van vermo-
genswaarden, het verlenen van diensten aan ondernemingen, in het bijzonder 
ondernemingen op het gebied van de informatieverstrekking, informatiesyste-
men, leersystemen en communicatiemedia.

De corporate governance van Wolters Kluwer is ingericht conform het two-
tier model, waarbij een raad van bestuur actief is en een afzonderlijke raad 
van commissarissen. De inrichting van het governance-systeem is conform de 
algemeen geldende opvattingen en de structuurregeling, zoals blijkt uit de vol-
gende (selectieve) opsomming40:
• De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap;
• Daarbij zijn een aantal nader genoemde besluiten onderworpen aan de 

goedkeuring van de raad van commissarissen;
• De raad van bestuur en ieder van haar leden vertegenwoordigt de vennoot-

schap;
• De taakopvatting van de raad van commissarissen is geformuleerd conform 

het Burgerlijk Wetboek: toezicht houden op het beleid van de raad van 
bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met 
haar verbonden onderneming, alsmede het met raad terzijde staan van de 
raad van bestuur;

• De raad van commissarissen benoemt de leden van de raad van bestuur;
• De raad van commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de raad 

van bestuur vast;
• De algemene vergadering stelt de beloning van de leden van de raad van 

commissarissen vast;
• De raad van commissarissen benoemt en schorst de commissarissen;
• Ten aanzien van de benoeming van commissarissen geldt een aanbeve-

lingsrecht voor de raad van bestuur, de algemene vergadering en de cen-
trale ondernemingsraad en wordt vooraf kennis gegeven aan de algemene 
vergadering en de centrale ondernemingsraad.

39  Er is gebruik gemaakt van de statuten effectief per 16 april 1999.
40  Vanwege de focus van de studie is met name gekeken naar de taken van leden van de 

raden van bestuur en commissarissen.



121

6.3.2     Samenstelling en omvang van de raad van commissarissen en de raad 
van bestuur

In de loop van de bestudeerde periode 1995-1998 is de samenstelling van de 
raden van bestuur en commissarissen niet substantieel gewijzigd. Per 1 mei 
1995 trad de voorzitter van de raad van bestuur, de heer M. Ververs, af wegens 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij werd opgevolgd door de 
heer C.J. Brakel, die vervolgens een leidende rol speelde in de bestudeerde ver-
anderingsprocessen en bestuursvoorzitter bleef tot 1 september 1999.

De raad van commissarissen van Wolters Kluwer bestaat in de bestudeerde 
periode uit zes of zeven leden (‘ten minste drie’ volgens de statuten) en de raad 
van bestuur uit vijf of zes leden (‘ten minste drie’ volgens de statuten).

De samenstelling van de raad van bestuur aan het begin en het einde van de 
bestudeerde periode is weergegeven in tabel 18.

Tabel 18 Samenstelling van de raad van bestuur per ultimo 1994 en 1998

Samenstelling raad van bestuur per 31 
december 1994

Samenstelling raad van bestuur per 31 
december 1998

1 ir. M. Ververs  (voorzitter)
2 drs. C.J. Brakel
3 mr. C.H. van Kempen
4 drs. R. Pieterse
5 drs. P.W. van Wel RA

1 drs. C.J. Brakel (voorzitter)
2 J.M. Detailleur ESPD
3 mr. C.H. van Kempen
4 drs. R. Pieterse
5 drs. P.W. van Wel RA
6 H.J. Yarrington BA, JD

De officiële aanduiding van de voorzitter is ‘voorzitter raad van bestuur’, hoe-
wel ook CEO voor die functie gebruikt wordt:

“[…] dat is het Nederlandse model met collectieve verantwoordelijkheid, gemeen-
schappelijk bestuur en een voorzitter van de raad van bestuur en geen CEO, hoewel 
die term ook wel vaak gebruikt wordt …”

De samenstelling van de raad van commissarissen in de bestudeerde periode is 
weergegeven in tabel 19.

CASUSSTUDIES WOLTERS KLUWER



122 COMMISSARIS OP DE BESTUURDERSSTOEL

Tabel 19 Samenstelling van de raad van commissarissen per ultimo 1994 en 1998

Samenstelling raad van commissarissen 
per 31 december 1994

Samenstelling raad van commissarissen 
per 31 december 1998

1 Mr. O.Hattink  (voorzitter)
2 R. Wijkstra  (plv. voorzitter)
3 Prof.mr. B.H. ter Kuile  (secretaris)
4 Prof.mr. J.M.M. Maeijer
5 Prof.dr. A.H.C.M. Walravens
6 Mr. N.J. Westdijk
7 Ir. H. de Ruiter

1 Ir. H. de Ruiter (voorzitter)
2 Dr. J.V.H. Pennings  (plv. voorzitter)
3 Prof.mr. B.H. ter Kuile (secretaris)
4 Prof.mr. J.M.M. Maeijer
5 Prof.dr. A.H.C.M. Walravens
6 Mr. N.J. Westdijk

“We hebben een raad van commissarissen volgens het Nederlandse model […]. Met 
een aantal volgens het profiel gedefinieerde kwaliteiten en kwalificaties; manage-
ment, financiën, juridisch, sociaal, marketing en dat soort dingen. Komt in principe 
zes keer per jaar bij elkaar, tenzij er bijzondere acties zijn. […] we nemen ze een 
keer mee naar een bedrijf waar we een of twee dagen verblijven met soms een sociale 
component eraan. Binnenlands, maar gezien de organisatie voor 90% niet-Neder-
lands is dus ook vaak in het buitenland.”

De jaarverslagen van Wolters Kluwer maken melding van de volgende wis-
selingen in de samenstelling van de raad van commissarissen in de periode 
1995-1998:
• In 1994 wordt de heer ir. H. de Ruiter opgenomen in de raad, wat een 

uitbreiding betekent van 6 naar 7 leden;
• In 1995 treedt de heer R. Wijkstra terug uit de raad van commissarissen 

vanwege zijn leeftijd en wordt hij vervangen door dr. J.V.H. Pennings. In 
dat jaar schuift ir. H. de Ruiter door naar de functie van plv. voorzitter;

• In 1998 treedt de heer mr. O. Hattink terug uit de raad van commissaris-
sen vanwege zijn leeftijd. De voorzitterpositie wordt ingenomen door ir. 
H. de Ruiter, waarna dr. J.V.H. Pennings de rol van plv. voorzitter op zich 
neemt;

• De raad van commissarissen krimpt daardoor in 1998 in tot 6 personen. 
N.B.: Pas in 2002 wordt weer een zevende RvC-lid benoemd.

Uit de analyse van de jaarverslagen blijkt dat er met name in de periode 1996-
1998 sprake is geweest van ‘bijzondere acties’, gezien het aantal formele bijeen-
komsten van de raad van commissarissen:
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Tabel 20 Aantal vergaderingen RvC periode 1994-1998

Jaar 1994 1995 1996 1997 1998

Aantal 
vergaderingen 
RvC

7 7 9 8 10

De onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens de extra vergaderingen 
in 1998 zijn niet nader verantwoord in het jaarverslag, maar in 1996 en 1997 
kunnen we uit de jaarverslagen concluderen dat de extra vergaderingen te ma-
ken hebben met de integratie van CCH in het concern, nieuwe media en de 
fusieplannen met Reed Elsevier:

“Veel aandacht is besteed aan de integratie van CCH, de grote acquisitie die eind 
1995 plaatsvond. Met name hebben wij ons met de raad van bestuur verstaan over 
de vraag op welke wijze aan de versterking van het management vorm kon worden 
gegeven.” (jaarverslag 1996, p.9)

“Uitvoerig is stilgestaan bij de betekenis van de nieuwe media voor de onderne-
ming.” (jaarverslag 1996, p.9)

 “Uitvoerig hebben wij ons beraden op de verschillende aspecten van de voorgeno-
men fusie van Wolters Kluwer met Reed Elsevier.” (jaarverslag 1997, p.9)

“Stilgestaan is bij de rol en betekenis van de nieuwe media” (jaarverslag 1997, p.9)

Alle vergaderingen van de raad van commissarissen vinden in principe plaats 
in aanwezigheid van de raad van bestuur. In 1997 wordt in het jaarverslag aan-
gegeven dat daarop een uitzondering is gemaakt:

“Sommige agendapunten echter, zoals het functioneren van de raad van bestuur en 
van de raad van commissarissen, zijn behandeld buiten aanwezigheid van de raad 
van bestuur” (jaarverslag 1997, p.9).

6.4 Casus I: De overname van CCH

De centrale gebeurtenissen rondom de overname van CCH, die in deze para-
graaf uitgebreid aan de orde zullen komen, betreffen:
• Wolters Kluwer vóór de overname van CCH (paragraaf 6.4.1);
• Het overnameproces van CCH (paragraaf 6.4.2);
• De integratie van CCH met Wolters Kluwer (paragraaf 6.4.3).

CASUSSTUDIES WOLTERS KLUWER
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6.4.1   Wolters Kluwer vóór de overname van CCH

Wolters Kluwer kwam in 1987 tot stand door een fusie tussen Wolters Samsom 
en Kluwer. Na de fusie startte de raad van bestuur een proces van strategische 
heroriëntatie, waarbij de focus meer op kernpunten moest komen te liggen. 
Het gevolg was het afstoten van de boekhandels, de grafische bedrijven en de 
krantenuitgeverij. Gelijktijdig begon men het proces van het expanderen in 
het educatieve en juridische uitgeven in Europa. In de jaren negentig werden 
overnames gedaan in Zweden, Spanje, Italië en Frankrijk.
De onderneming was daarmee succesvol en boekte goede resultaten. Wolters 
Kluwer toonde een performance van een jaarlijkse groei van de winst per aan-
deel met meer dan 15% gedurende vele jaren, conform de doelstelling die de 
raad van bestuur zich had gesteld met goedkeuring van commissarissen. 

“Toen we fuseerden [Kluwer met Wolters Samsom, SP] kwam de operationele marge 
ergens van onder de 10 en dat was dus zo’n 10, 12 jaar later 25% geworden.”

“Er werd altijd gezegd ‘de winst per aandeel moet 15% per jaar toenemen’. Dat was 
een soort […] geloofsbelijdenis. En als je nieuwe producten introduceert, dan gaat 
dat ten koste van de profit and loss account, want die werden meteen 100% afge-
schreven. Dus al die individuele baasjes van al die werkmaatschappijen die hadden 
strikte opdracht dat ze die 15%, of dat ze hun budget zouden halen. […] de return 
on sales die lag boven de 25%. Niet overal natuurlijk, maar dat was eigenlijk een 
beetje het credo. En dat leidde ertoe dat er dus behoorlijk veel cash vrijkwam.”

Tabel 21 laat de ontwikkeling van de nettowinst in de periode 1987-1994 
zien:

Tabel 21 Ontwikkeling nettowinst Wolters Kluwer 1987-1994 (in miljoenen guldens)

Jaar 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Nettowinst 89 112 140 173 214 258 318 382

Stijging 26% 25% 24% 24% 21% 23% 20%

Die prestatie werd bereikt dankzij het vermogen om een groot aantal kleinere 
tot middelgrote acquisities per jaar te doen – een dertigtal was niet ongebrui-
kelijk – en die met succes te integreren in de bestaande structuren, zodat de 
performance van die overgenomen ondernemingen, mede dankzij de kosten-
voordelen en de synergieën, overwegend vrij snel kwamen op het niveau van 
de al hoge marge die Wolters Kluwer wist te maken. 
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“Dat was een tijd dat je Wolters Kluwer kon zien als een soort cash machine. Een 
geweldig positieve cash flow. Men keek dus constant naar overnames.”

Op die wijze ontstond het imago van een groeiaandeel, een directie die zeer 
vaardig was in het overnemen en een onderneming die goed kon integreren.

“Die kwamen binnen op een marge van 5 á 10% en die werden in één, twee jaar naar 
20, 25% gebracht, omdat ze ook weer overhead er uit haalden etc cetera. […]”

Een minder goede ontwikkeling was de autonome groei van het uitgeversbe-
drijf. Die was 4% of minder, wat de raad van commissarissen grote zorgen 
baarde. De autonome groei van het uitgeversbedrijf kwam duidelijk niet mee 
met die groeidoelstelling.

“[…] de onderneming was natuurlijk zo druk met het ‘kralen rijgen’ en het steeds 
maar weer overnemen van nieuwe bedrijven, dat – terwijl men wel actief bezig was 
met het verleggen van de koers in de richting van de moderne uitgeefmethode en wel 
degelijk ook databestanden voor legal en tax had opgebouwd op tijd – dat proces 
[…] toch vrij moeilijk […] te combineren [bleek] met de snelle overnames.”

Een ander nadelig effect van de ‘harde’ groeidoelstelling en de focus op groei 
door overnames was het eenzijdige investeren in expansie. Op allerlei budget-
ten, zoals personeels- en marketingbudgetten, werd in de realisatie bezuinigd 
om de groeipercentages in winst per aandeel te kunnen halen. In sommige 
gevallen leidde dat tot een keuze voor het niet-investeren in toekomstige ont-
wikkelingen.

“Al dit soort zaken die hebben de laatste jaren, ’97, ’98, ’99, een uitholling van het 
bedrijf opgeleverd […] Daar plukken we nu41 de wrange vruchten van.”

“Een medecommissaris en ik zeiden vaak van ‘goh, wat jullie doen is, je investeert 
ontzettend veel in goodwill en niet veel in innovatie’.”

“Ik ben zelf eigenlijk altijd een beetje een tegenstander van die doelstelling van 15% 
geweest. Als die er een keer ligt en een keer verkondigd is, dan valt het niet mee 
om daar aan te tornen. Tenzij de cijfers zodanig zijn dat je het niet haalt. Wat bij 
Wolters Kluwer dus ook gebeurd is.”

41  Het gesprek vond plaats in 2003.
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De heren Ververs en Brakel bleken een goede combinatie van voorzitter en 
vice-voorzitter in de raad van bestuur. Ze vulden elkaar goed aan; Ververs was 
een uitgever, afkomstig uit de educatieve tak van Wolters Samsom en Brakel 
had een sterke financiële achtergrond met ervaring als financieel directeur bij 
Shell en Elsevier. Brakel had de financiële portefeuille, ondanks het feit dat de 
heer Pieterse voor de fusie van Wolters Samsom met Kluwer de financiële por-
tefeuille bij Kluwer had.
Met deze heren had de raad van bestuur veel financiële ervaring in huis.
Toen C. Brakel begin 1995 aantrad als voorzitter kwam de raad van bestuur vrij 
snel tot de conclusie dat een grotere stap gezet kon worden. De belangrijkste 
redenen waren ten eerste de erkenning dat de 15% groei op termijn niet volge-
houden zou kunnen worden, omdat de autonome groei onvoldoende was en 
de overnamemogelijkheden van Wolters Kluwer op termijn beperkt, gezien het 
vermogensbeslag dat dat zou vragen.

“Er werd altijd gesproken in de raad van bestuur: ‘We moeten toe naar een soft 
landing. We moeten van 15%, naar 12%, naar 10% en dat moeten we geleidelijk 
managen. Want daarmee staat en valt onze koers en als onze koers inklapt, dan 
kunnen we minder lenen.’ Et cetera…”

En een tweede reden voor het zoeken naar een grotere investering dan gebrui-
kelijk was het feit dat Reed Elsevier recentelijk de juridische database Lexis-
Nexis had overgenomen en Wolters Kluwer dreigde achterop te raken. 
De raad van bestuur kreeg toestemming van de raad van commissarissen om te 
kijken naar een grote investering.

“Toen is er in eendrachtige samenwerking van de raad van bestuur en de raad van 
commissarissen een inventarisatie gemaakt van waar die grotere zaken zouden 
moeten zijn.”

De belangstelling ging uit naar de Verenigde Staten vanwege de omvang van 
die markt en de ervaring die Wolters Kluwer reeds in die markt had opgedaan. 
Wolters Kluwer was in de VS met Aspen Publishers al jaren een speler op de 
juridische markt, maar een relatief kleine speler. 
Voor expansie naar de Verenigde Staten waren de mogelijkheden echter be-
perkt. Er was in de versnipperde Amerikaanse markt in de jaren daarvoor op 
het terrein van fiscaal-juridisch uitgeven al een concentratieproces gestart, ge-
initieerd door de Canadese uitgever Thomson, die reeds een groot aantal kleine 
en middelgrote ondernemingen had opgekocht en samengevoegd. Er waren 
nog twee opties over: West, marktleider in juridisch uitgeven en CCH, markt-
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leider in fiscaal uitgeven. Deze twee ondernemingen hadden derhalve in het 
bijzonder de belangstelling van Wolters Kluwer.

“Toen zijn we primair achter West aangegaan. Dat werd eerst door Goldman 
Sachs, de adviseur van de andere kant in de markt gebracht. Er waren in principe 
drie potentieel geïnteresseerden, althans dat was de shortlist van Goldman Sachs: 
Thomson, Reed Elsevier en Wolters Kluwer. […] Reed Elsevier viel eigenlijk af 
[…], omdat zij eigendom hadden van Lexis-Nexis. Dus het draaide in principe om 
twee kandidaten voor de overname van West. West ging toen in de vertraging. We 
zijn toen strategisch aan het discussiëren geweest met het management van CCH 
of we gezamenlijk [middels een joint venture] West zouden kunnen acquireren. 
[…] Totdat plotsklaps de mededeling van de zijde van CCH kwam dat ze niet 
meer geïnteresseerd waren in die joint venture om West te gaan acquireren, maar 
die draaiden 180 graden om en zeiden ‘we are for sale as well’. En toen dacht ik 
ho, wacht even….”

Nadat CCH zichzelf in de etalage had geplaatst stond het in de belangstelling 
van Reed Elsevier en Wolters Kluwer. Thomson had geen belangstelling omdat 
zij bij een overname van CCH naar verwachting zouden worden teruggefloten 
door de Amerikaanse mededingingsautoriteiten. Thomson was de op een na 
grootste fiscaal uitgever in de VS.

West, tijdens dit proces in het telefoon- en faxverkeer aangeduid als ‘Giant’, 
stond in de belangstelling van Reed Elsevier, Thomson en Wolters Kluwer. 
Reed Elsevier zou een te dominante speler kunnen worden in juridisch uitge-
ven, waardoor Thomson overbleef als enige concurrent voor de overname van 
West.
Om een speler van belang te kunnen worden in de Amerikaanse juridisch-
fiscale markt was een overname van een van deze twee grote uitgevers voor 
Wolters Kluwer cruciaal.

In Stockholm vergaderde de voltallige raad van commissarissen met de raad 
van bestuur over de voor- en nadelen van CCH en West ten opzichte van el-
kaar. Beide ondernemingen acquireren, wat theoretisch ook een optie was, zou 
teveel vergen van Wolters Kluwer.

“Dat zou een sprong zijn geweest van een organisatie van 8 à 9.000 mensen toen, 
met voornamelijk een Europese oriëntatie naar een club van meer dan 20.000 die 
ineens plotsklaps overnight dominant US zouden worden: financieel, managerial, 
dat was dus op geen enkele manier te trekken en te doen.”

CASUSSTUDIES WOLTERS KLUWER
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“We hebben nog gepoogd om Goldman Sachs te bewegen om te argumenteren dat 
het niet echt slim zou zijn om de twee gelijktijdig in de markt te brengen. Maar ze 
waren niet voor rede vatbaar wat dat betreft. Dus nu nog een in de vriezer voor een 
jaar of twee en dan kunnen wij aan beide auctions full swing meedoen. Nee… Toen 
hebben we dus de relatief simpele conclusie getrokken: we pakken gewoon degene 
die het eerste komt.”

“Toen hebben we legio sessies raad van bestuur-vergaderingen gehad, waarin ook 
een discussie met de commissarissen. Eigenlijk kon dus niemand een logica aange-
ven waarom zouden wij voor juridisch gaan en niet voor fiscaal of andersom. […] 
We konden dus niet komen tot: we moeten coûte que coûte deze doen en de andere 
niet.”

Uit de analyses van Wolters Kluwer kwam naar voren dat CCH de meest in-
novatieve, maar ook de meest riskante van de twee overnamekandidaten was. 
CCH zat midden in een reorganisatieproces en realiseerde relatief lage marges 
van rond de 5 à 6 procent. Juridische uitgeverijen behalen doorgaans tussen de 
20 en 30 procent. Bij CCH was derhalve een flinke verbetering mogelijk, het 
bedrijf zat in een reorganisatieproces en bleek ook veel opener qua informatie-
verschaffing.
West was groter, maar tegelijkertijd ‘meer van hetzelfde’ van waar Wolters 
Kluwer al goed in was (juridisch uitgeven) en dus minder vernieuwend.

“Hetgeen mij, maar ook De Ruiter, mede het gevoel gaf dat de kleinere het betere 
alternatief zou zijn. Wij waren eigenlijk gelukkig dat de kleinere propositie beter 
was en dat we niet de discussie met de raad van bestuur echt aanhoefden of we de 
grotere moesten doen.”

CCH had dus de voorkeur van de raad van commissarissen van Wolters Kluwer 
en kwam ook als eerste, omdat West er niet in slaagde op korte termijn met een 
informatieprospectus te komen. Het bleek moeilijk voor West, als conservatief 
en gesloten familiebedrijf, de informatie te leveren die de investment bankers 
nodig hadden. Dat lukte CCH als beursgenoteerd bedrijf wel.

In de aanloop naar het uiteindelijke besluitvormingsproces kwamen de com-
missarissen en bestuurders van Wolters Kluwer vrijwel wekelijks bijeen. De 
voltallige raad van commissarissen was altijd aanwezig bij deze discussies. Er 
werd gesproken tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur aan 
de hand van een schriftelijke voorbereiding. En tussen die vergaderingen door 
heeft ook informeel overleg plaatsgehad tussen de voorzitters van de raad van 
bestuur en de raad van commissarissen. 
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“De raad van commissarissen van Wolters Kluwer was klein en goed op elkaar 
ingespeeld en met elkaar goed aanvullende disciplines, in overeenstemming met 
het profiel.”

Op dat moment hadden de volgende personen zitting in de raad van commis-
sarissen: de hoogleraar Maeijer, de hoogleraar Walravens, de heer Pennings, 
destijds bestuursvoorzitter van de beursgenoteerde onderneming Océ, de heer 
De Ruiter met veel ervaring in Anglo-Nederlandse verhoudingen vanuit de raad 
van bestuur van Shell, de heren Westdijk en Ter Kuile en als voorzitter de heer 
Hattink, die langjarig commissaris was geweest van Kluwer en de hele ‘Wolters 
Samsom Kluwer’-zaak van zeer nabij had meegemaakt.

In Stockholm spraken de commissarissen hun voorkeur voor CCH uit en had-
den daarbij drie belangrijke overwegingen: ten eerste dat de onderneming met 
deze overname niet een risico op zich nam dat de continuïteit in gevaar bracht, 
ondanks de omvang van de overname, ten tweede dat de kans dat de verwach-
tingen konden worden waargemaakt redelijk groot werd geschat en ten derde 
de inschatting van de commissarissen dat het management in staat zou zijn 
zo’n grote integratie te verwezenlijken en onder controle te houden.

“Daar is dan ook als besluit uit voortgekomen, niet alleen van de raad van commis-
sarissen maar in overleg met de raad van bestuur, dat mijnheer Van Wel zijn positie 
innam in Amerika. Dus Wolters Kluwer heeft iemand gestuurd om van dichtbij 
zich met dat proces bezig te houden, zonder mijnheer Yarrington en anderen in de 
wielen te rijden; Van Wel was voorzitter van een Amerikaanse holding, maar hij 
zat er toch wel dichtbij.”

Na bestudering van het information memorandum van CCH en twee dagen 
presentaties te hebben gehad op het CCH-hoofdkantoor in Riverwoods, kwam 
het interne besluitvormingsproces over CCH in een stroomversnelling en werd 
het binnen een week afgerond: aan het begin van de week vond een raad van 
bestuur-vergadering plaats en de dag daarop een commissarissenvergadering. 
In beide vergaderingen werd groen licht gegeven voor de overname. De dag na 
de commissarissenvergadering zijn vijf bestuurders en managers van Wolters 
Kluwer naar de Verenigde Staten gevlogen om op donderdag met de invest-
ment bankers te spreken. Diezelfde avond werd door Wolters Kluwer een bie-
dingbrief neergelegd, die op vrijdag werd toegelicht en een principeakkoord 
kreeg. In het (Thanksgiving)weekend dat volgde werden, voordat de beurzen 
zowel in Amsterdam als in New York op maandag opengingen, de technische 
en financiële aspecten uitgewerkt.

Men realiseerde zich wel dat de omvang van deze overname dermate groter 
zou worden dan de overnames in de eerdere jaren van ‘kralen rijgen’, dat het 
de verdere overnamemogelijkheden zou beperken.

CASUSSTUDIES WOLTERS KLUWER
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6.4.2   Het overnameproces van CCH

De raad van commissarissen was in die jaren zeer bereikbaar en werd door de 
raad van bestuur van Wolters Kluwer ook gebruikt en ingeschakeld om ideeën 
te toetsen. Gedurende een lange periode waren acquisities een vast punt op de 
agenda van de vergadering van de raad van commissarissen.

“Nou krijg je natuurlijk van een raad van bestuur ook de openheid die je er zelf 
inlegt in hoe je ze begeleidt en hoe je ze tegemoet treedt. C‘est le ton qui fait la 
musique, dat is heel belangrijk. Dus de verhoudingen moeten een open communi-
catie stimuleren. En dat betekent dat je elkaar met respect moet bejegenen en dat 
je het rollenspel goed moet volhouden.”

“[…] het vertrouwen […] dat wij met de raad van bestuur toch wel erg goede men-
sen hadden aan wie je zoiets kon toevertrouwen, was ook al gevestigd bij Lippincott. 
Lippincott was vroeger een vrij grote overname, die is eerder gedaan en daar heb-
ben commissarissen in De Wittenburg op een bepaalde ochtend om half tien extra 
vergaderd omdat op korte termijn een besluit moest kenbaar gemaakt worden.”

“Je let eigenlijk voornamelijk op het verleden, […] op het trackrecord van de raad 
van bestuur.”

Vanuit die basis van vertrouwen werd de raad van bestuur veel ruimte gegund 
om de overname van CCH te realiseren. Daarbij speelde ook de stevige positie 
die de bestuursvoorzitter innam een rol. C. Brakel creëerde zelf de ruimte die 
nodig was om de onderhandelingen met de familie Thorne, op dat moment de 
eigenaar van CCH, te kunnen voeren en hield de raad van commissarissen in 
haar rol van adviseur en toezichthouder.

“Brakel was […] relatief dominant. […] In de vergadering moest je hem dus niet 
teveel tegenspreken, maar onder vier ogen. Je kon hem dus letterlijk alles vertel-
len […] en hij luisterde ook. En hij paste ook wel eens een keer zijn visie aan. [Hij 
bepaalde eigenlijk wanneer de raad van commissarissen dichtbij kwam of niet], hij 
had op dat moment heel duidelijk de regie.”

“De hiërarchie in de raad van bestuur was heel duidelijk. Ik bedoel Brakel was de 
baas, véruit de baas. […] dat gaf ook geen weerstand. Hij was duidelijk de baas 
en bereslim.”

De heren Ververs en Brakel hadden de familie Thorne bij een eerdere gelegen-
heid leren kennen en zijn tot overeenstemming gekomen op basis van een flin-
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ke ‘multiple’ in relatie tot de recente winstontwikkeling. Het bod was gebaseerd 
op de toekomstige ontwikkeling die door de familie Thorne in het vooruitzicht 
was gesteld, die zelf vele jaren had gereorganiseerd.

“De raad van bestuur van Wolters Kluwer heeft een goed doorzicht gehad in de 
mogelijkheden van CCH en heeft toen een bod durven doen dat hoger was dan 
Reed Elsevier voor dezelfde onderneming wilde doen. Ze hebben bovendien zo snel 
gehandeld en zo goed hun due diligence gedaan dat zij verantwoord tot het voorstel 
konden komen om tot die overname over te gaan. In feite zijn zij eigenlijk in een 
weekend onder Elsevier doorgezeild. En u weet hoe je met zeilen aan de leikant 
kunt passeren en dat hebben ze gedaan. En zij hebben toen die onderneming in de 
wacht weten te slepen.”

De overname van CCH had zowel financieel – vanwege de grote overnamesom 
van bijna USD 2 miljard en de vreemde financiering daarvan – als strategisch 
en organisatorisch een aantal gevolgen. Ten eerste werd het karakter van de 
onderneming veel Amerikaanser en ten tweede was er een behoorlijke mate 
van financiële onzekerheid.
De overname van CCH werd ten dele met vreemd geld gefinancierd, dat naar 
verwachting snel afgelost kon worden vanwege de relatief grote kasstromen van 
Wolters Kluwer. De voorspellingen ten aanzien van CCH kwamen grotendeels 
uit. 

“Het risico [was] groot, want stel je voor dat die optimistische prognoses van die 
resultaten niet waren uitgekomen. Hoe zou dan die overname geweest zijn? Dan 
zou het een Numico-achtige overname geworden zijn; het zou een Getronics-achtige 
overname geworden zijn.”

“[…] we hebben toen leningen bij de ABN afgesloten. Dat was de grootste lening 
die ze ooit aan een bedrijf hadden gegeven.”

6.4.3   De integratie van CCH met Wolters Kluwer

In een ‘post mortem’, de gebruikelijke evaluatie van een gerealiseerde over-
name, kwam de raad van bestuur van Wolters Kluwer tot de conclusie dat de 
overname van CCH geslaagd en succesvol was. 

“Het is een zeer goede overname gebleken. Deze heeft zelfs opgeleverd de toekom-
stige voorzitster, mevrouw McKinstry, die zat er.”

CASUSSTUDIES WOLTERS KLUWER
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“Met de overname van CCH is de goodwill geactiveerd en daarmee begon het eigen 
vermogen weer een beetje terug te komen, maar van eigen vermogen raak ik nooit 
erg opgewonden. […] je moet in feite sturen op cash flow.”

“Wij maken een vrije cashflow van 350 á 400 miljoen en die wordt uitgegeven tot 
en met royaal uitgegeven aan acquisities tot nu toe. En dat betekent dat je elk jaar 
je balans een beetje verder leveraged, maar door je winstinhoudingen heb je weer 
een eigen vermogen, en je lost op de leningen af, dus dat gaat op zich wel goed. We 
kijken naar je EBIT, een zekere factor – meestal tussen de 3 en 3,5 – het plafond 
voor schulden. We kijken naar de insterest coverage ratio, die was een tijdje onder 
de 5, maar die houden we nu weer op 5 en hoger. Dus we zijn nog steeds met al deze 
zaken een single A credit rated company.”

“Bij integratie is de rol van commissarissen het vrij nauwgezet volgen van hoe gaat 
het nu, waar zijn we nu en hoe ontwikkelt dit zich nu; weer terug in het normale 
kader.”

Onderstaande tabel bevat enkele relevante kengetallen in de (geconsolideerde) 
jaarverslagen over de jaren 1994-1997 die dat aantonen:

Tabel 22 Enkele relevante kengetallen in de (geconsolideerde) jaarverslagen over de jaren 1994-
1997

Bedragen in € mln.

1994 1995 1996 1997

Netto omzet 1.242 1.336 1.958 2.364

Stijging 8% 47% 21%

Bedrijfsresultaat (EBITA) 247 276 421 552

Stijging 12% 53% 31%

Nettowinst 173 205 247 309

Nettowinst/netto omzet 14% 15% 13% 13%

Eigen vermogen 275 333 541 823

Totaal vermogen 726 843 3.061 3.771

Solvabiliteit (EV/TV) 38% 40% 18% 22%

Rentabiliteit (REV) 63% 62% 46% 38%

Aantal fte’s 8.127 8.369 14.010 14.538

Stijging 3% 67% 4%

Omzet per fte 0,153 0,160 0,140 0,163

Stijging omzet per fte 4% -12% 16%
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Conclusies die uit dit overzicht getrokken kunnen worden voor wat betreft de 
overname van CCH zijn de volgende:
• De solvabiliteit daalde van 40% in 1995 naar 18% in 1996 als gevolg van de 

financiering van de overname met vreemd vermogen;
• De rentabiliteit daalde van 62% in 1995 naar 46% in 1996 als gevolg van de 

sterke toename van het eigen vermogen door activering van goodwill. Wol-
ters Kluwer had de bij de overname betaalde goodwill op de balans voor het 
eerst geactiveerd (in tegenstelling tot eerdere overnames, waarbij betaalde 
goodwill in één keer ten laste van het eigen vermogen gebracht werd);

• Tegelijkertijd stijgt de nettowinst in absolute zin in die periode;
• Het bedrijfsresultaat stijgt met 53% in 1996 ten opzichte van 1995;
• Stijging netto omzet met 47% in 1996 ten opzichte van 1995;
• Vrijwel gelijkblijvende nettowinstmarge in 1996 ten opzichte van 1995;
• Stijging aantal fte's met 67% in 1996 ten opzichte van 1995;
• Daling omzet/fte met 12% in 1996 ten opzichte van 1995.

Nadat Wolters Kluwer CCH had overgenomen, bleef bestuursvoorzitter Brakel 
toch geïnteresseerd in West. 

“Toen stond er ongeveer die 2 miljard op de balans en toen zeiden we ‘nu houden 
we dus op met acquireren’. Nou dat is, net als je tegen een caféklant zegt van eh… 
elke keer als je weer wat geld voor een borreltje – en nu heb je met de lening van 
de bank een heel krat bier gekocht en nu zullen we voorlopig niet meer drinken… 
Nee, die ging gewoon de volgende dag weer een borreltje halen.”

“[…] dat kwam voor een deel uit de cash flow en voor een deel werd dus steeds 
verder schuld aan boord gehaald. En dat dreef ook die resultaten […] Nou dat was 
het financieel uitwonen, zeg maar. […] maar je kan ook zeggen: dat is gewoon je 
balans beter laten werken, hoor. Want daarvóór deden we dat natuurlijk helemaal 
niét. Als je zonder schuld door het leven gaat en alleen maar wacht tot de kas weer 
overloopt om iets te gaan kopen, dat is wel heel conservatief. Daar moet je nou niet 
meer mee aankomen. En toen heeft Brakel dat heel knap gedaan.”

Op 26 februari 1996 schreef de president-commissaris aan Brakel een korte 
brief als reactie op een fax van de bestuursvoorzitter. De president-commissaris 
zette daarin niet de voet dwars, maar liet subtiel merken nog een grote over-
name op dat moment geen goed idee te vinden.

“En ofschoon ik dus persoonlijk – en daar komt de invloed van de voorzitter van 
de raad van commissarissen – wel tegen hem zei ‘je moet niet verder springen dan 
je polsstok lang is’, heb ik het hem niet verboden. Want ik wist dat Thomson er 
achteraan zat en ik wist dat hij zélf tot de conclusie zou komen dat hij nooit zou 
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kunnen bieden wat een ander er voor zou kunnen bieden en dat de propositie een 
natuurlijke dood zou sterven.”

Ook commissaris H. de Ruiter liet C. Brakel weten moeite te hebben met nog 
een grote overname kort na die van CCH, op subtiele wijze, ‘zonder de ploe-
gende boer te frustreren’. Brakel kwam zelf tot de conclusie dat het niet ver-
standig zou zijn en zo loste het zich dus op.

“Wij zouden dat niet hebben laten doorgaan. Als de raad van bestuur het gewild zou 
hebben, maar ik denk dat we ze hadden kunnen overtuigen dat ze het niet moesten 
doen. En dat er nooit een conflict uit voort was gekomen. Voor ons stond vast dat het 
risico voor de onderneming te groot was door twee van die grote proposities tegelijk 
te doen. Bovendien het integreren is een moeilijke opgave en je kunt er niet meer dan 
één goed integreren op dezelfde tijd. Dat was al een reuze opgave.”

Het feit dat de commissarissen niet op een meer dwingende wijze tegen de 
mogelijke overname van West ageerden had te maken met het vertrouwen in 
de raad van bestuur, dat was opgebouwd in de vele jaren van succesvolle over-
names.

“[Brakel was] zeer ambitieus. En goed. […] Hij had voldoende remraketten zelf, als 
je hem maar op de juiste manier tegemoet trad. […] En wij hadden over en weer 
een hele zakelijke, goede verhouding.”

6.5 Casus II: De fusieplannen met Reed Elsevier

De centrale gebeurtenissen in het voorgenomen fusietraject met Reed Elsevier, 
die in deze paragraaf aan de orde zullen komen, betreffen:
• De aanloop naar de fusie (paragraaf 6.5.1);
• De fusiebesprekingen (paragraaf 6.5.2);
• Ontwikkelingen die de fusieplannen deden wankelen (paragraaf 6.5.3);
• Het beëindigen van de fusieplannen (paragraaf 6.5.4).

6.5.1   De aanloop naar de fusie

De overname van CCH was een succes, maar het was tegelijkertijd duidelijk 
geworden dat Wolters Kluwer beperkte mogelijkheden had om overnames op 
deze schaal te doen. Voor verdere groei van de onderneming lag het meer voor 
de hand een gelijkwaardige partner te zoeken. Reed Elsevier was daarbij een 
goede optie, om de volgende redenen:
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• Synergie-voordeel 1: de Noord-Amerikaanse markt. Wolters Kluwer had een 
sterke positie in Amerika die kon worden verstevigd met Lexis-Nexis, on-
derdeel van Reed Elsevier;

• Synergie-voordeel 2: de Europese markt. Wolters Kluwer is de leidinggevende 
juridische en fiscale uitgever in Europa en Elsevier was leidend in de we-
tenschappelijke uitgaven met Elsevier Science en had daarin de wereldtop-
positie;

• Synergie-voordeel 3: Reed Elsevier had een sterke vermogenspositie in verhou-
ding tot Wolters Kluwer en bij een fusie zou de nieuwe onderneming als 
geheel een goede vermogenspositie verwerven;

• Synergie-voordeel 4: beide ondernemingen zaten in de top van de ‘uitgeefpi-
ramide’, een begrip dat wordt gebruikt om de bedrijfseconomische toege-
voegde waarde aan te duiden. Geen van beide ondernemingen zou dus bij 
een fusie, mits goed gemanaged, hoeven toegeven op de winst per aandeel.

Reed Elsevier is op 1 januari 1993 ontstaan en is geen rechtspersoon, maar de 
aanduiding van een combinatie van vier aparte rechtspersonen: het Engelse 
Reed International P.L.C.42 met als houdstermaatschappij voor de werkmaat-
schappijen Reed Elsevier plc43 en het Nederlandse Elsevier NV44 met als houd-
stermaatschappij voor de werkmaatschappijen Reed Elsevier Holdings BV en 
als houdstermaatschappij voor de financieringsmaatschappijen Elsevier Reed 
Finance BV45.

In 1996 leek het ideale moment aangebroken om de fusiebesprekingen te be-
ginnen. Wolters Kluwer was een sterke, omvangrijke en succesvolle onderne-
ming geworden na de overname van CCH en bij Reed Elsevier was sprake van 
ontevredenheid over het bestuur. Het was in de top van zowel Reed Elsevier als 
Wolters Kluwer bekend dat de heren Vinken en Van Vollenhoven, voormalig 
voorzitter en vice-voorzitter van de raad van bestuur van Elsevier en nu voor-
zitter en vice-voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlandse 
vennootschap en de gezamenlijke holding van Reed Elsevier, niet gelukkig wa-
ren met de toenmalige leiding van Reed Elsevier.
De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Elsevier 
raakten bovendien aan het eind van hun periode als commissaris en wilden een 
gezonde onderneming met een sterk bestuur achterlaten. Dat laatste was dus 
een probleem.

Bij C. Brakel, de voorzitter van de raad van bestuur van Wolters Kluwer, was 
bekend dat de heer Vinken van hem gecharmeerd was. Zij kenden elkaar nog 
uit de tijd dat Brakel financieel directeur was van Elsevier.

42  Per 19 april 2002 omgezet in Reed Elsevier P.L.C.
43  Per 19 april 2002 omgezet in Reed Elsevier Group plc.
44  Per 22 april 2002 omgezet in Reed Elsevier NV.
45  Jaarverslag Elsevier 1998.
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De omstandigheden leken Brakel derhalve gunstig en hij besloot vervolgens 
het initiatief te nemen voor een fusie met Reed Elsevier. Ondanks de betere 
vermogenspositie van Reed Elsevier verwachtte Brakel een redelijke aandelen-
verhouding te kunnen realiseren bij een fusie, want Reed Elsevier stond op 
dat moment niet al te sterk: bestuurlijk was er niet de optimale situatie en de 
fusie met Reed had Elsevier niet gebracht wat men ervan verwachtte. Bij de 
fusie van Reed en Elsevier zijn de ‘oude’ vennootschappen in stand gehouden 
en is een gemeenschappelijke holding opgericht. Het was bij de commissaris-
sen van Wolters Kluwer bekend dat Vinken niet blij was met de verhoudingen 
binnen Reed Elsevier: ten eerste was de Britse tak in financieel-economisch 
opzicht zwaarder dan de Nederlandse en ten tweede waren de bestuurlijke 
verhoudingen en aansturingslijnen door het in stand houden van de bestaande 
vennootschappen onduidelijk geworden. Door de oprichting van een nieuwe 
houdstermaatschappij was er ten derde sprake van overlap van verantwoorde-
lijkheden. Beide ‘oude’ vennootschappen hadden een eigen CEO en Chairman, 
die tevens in de board of directors van de gemeenschappelijke holding opereer-
den. Deze problemen zouden kunnen worden opgelost door een samengaan 
met Wolters Kluwer.

Over de vijandige overnamepoging van Kluwer door Elsevier in de jaren tachtig 
is veel gepubliceerd (o.m. Vermeulen en De Wit, 2000). Een weergave uit eigen 
onderzoek is opgenomen in onderstaand kader.

De vijandige overnamepoging van Elsevier op Kluwer in 1987

In 1987 was Kluwer een zelfstandige onderneming in Deventer. De bestuurders van 
de vier grote Nederlandse uitgevers Elsevier, VNU, Wolters Samsom en Kluwer had-
den regelmatig informeel overleg, dat het ‘Alphenoverleg’ werd genoemd. Tijdens 
die bijeenkomsten werden de ontwikkelingen in het uitgeversvak en de -markt in 
grote lijnen besproken en werden af en toe strategische ideeën geopperd. 

“Met name Pierre Vinken van Elsevier die had af en toe van die strategische brainwaves, zo 
van ‘we moeten de diepdrukkerijen samenvoegen en er eentje sluiten’.”

Tijdens een van die bijeenkomsten is aan de toenmalige hoofddirecteur van Kluwer, 
de heer Zevenbergen, op subtiele wijze gevraagd eens te onderzoeken wat de mo-
gelijkheden waren voor Kluwer en Elsevier om nauwer samen te werken. De heer 
Zevenbergen was in eerste instantie niet enthousiast, maar op dat moment ook aan 
het einde van zijn bestuurstermijn. Na aandringen van de heer Vinken had de heer 
Zevenbergen aangegeven dat het wellicht toch interessant zou kunnen zijn en dat 
zijn opvolger daar verder naar zou kijken. De opvolger was de heer Alberdingk 
Thijm, die de mogelijkheden verder verkende met hulp van adviesbureau McKinsey. 
De conclusie was dat de voordelen voor Elsevier groter waren dan voor Kluwer. 

“En toen ie op het punt stond om ‘nee’ te gaan zeggen – hij had er een afspraak voor ge-
maakt – stond daar op een dag (uit mijn hoofd: 3 juni) een chauffeur van Elsevier op de 
stoep – precies 17.00 uur – van ‘ik geef u dit verhaal, want wij geven nu 1 minuut hierna 
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een persbericht uit en daar staat in dat we een openbaar bod gaan doen op de aandelen 
Kluwer.’ Nou, u kunt zich voorstellen dat dat enige schok teweeg bracht.”

Alle verantwoordelijke bestuurders bij Kluwer werden uit bijeenkomsten in binnen- 
en buitenland gehaald voor spoedoverleg: de heren Alberdingk Thijm en Pieterse, 
alsmede de heer Langman, president-commissaris. Conclusie was dat Kluwer het 
openbaar bod van Elsevier categorisch af zou wijzen. Volgens de regels van de SER 
– de fusiegedragsregels – moest er een gesprek plaatsvinden tussen de betrokken 
partijen van Elsevier en Kluwer. Dat gesprek leidde echter niet tot nieuwe ontwik-
kelingen en Elsevier ging door met het opkopen van aandelen.

“En daar kwam op een dag Wolters Samsom aan en die zei van ‘wat zouden jullie er van 
vinden als wij als witte ridder optreden en een bod op jullie aandelen doen?’ En toen lagen 
er ineens twee biedingen.”

De tweede bieding was dus van Wolters Samsom en met instemming van Kluwer. 
Wolters Samsom was kleiner dan Kluwer en moest het grotere Kluwer technisch gezien 
overnemen, omdat dat de enige mogelijkheid leek te zijn om te kunnen ‘ontsnappen’ 
aan de overname door Elsevier. Doordat de kleinere van de twee ondernemingen, 
Wolters Samsom, de grotere zou overnemen en tegelijkertijd Kluwer geen keuze had, 
stond er spanning op de onderhandelingen. Die spanning maakten de onderhande-
lingen tussen Wolters Samsom en Kluwer niet eenvoudiger. Tussen Wolters Samsom 
en Elsevier ontstond uiteindelijk een biedstrijd. Elsevier is toen bij een te laag bod 
gebleven en langzaam maar zeker kroop het bod van Wolters Samsom – tussentijds 
verhoogd – omhoog. Nadat de heer Jacobs, topman van ING, op televisie verklaarde 
het bod van Wolters Samsom ‘mooier’ te vinden sloeg de weegschaal door. 

“Uiteindelijk heeft Samsom toen 50,8% of 50,2% in handen gekregen. Het scheelde niet eens 1%. 
Maar Elsevier had 49,8 of 49,2 (iets in die orde was het). Er zaten toen ook nog een paar resten 
bij partijen die ze aan allebei hadden aangeboden; die geweldig in de problemen kwamen.”

De koers van Kluwer lag oorspronkelijk rond de 270 gulden. Van het ‘restant’ aan-
delen dat na sluiting van het biedingsproces nog in de markt aanwezig was ging 
de koers kort omhoog naar 3.000 gulden. Na afloop van de overnamestrijd werd 
Wolters Kluwer gevormd.

“Wat aardig is: het logo van de [nieuwe, SP] onderneming was het logo dat Wolters Samsom 
had willen gebruiken, maar waarvan Kluwer gezegd had ‘dat vinden we te veel lijken op 
dat van ons’, dus dat werd gewoon uit de la gehaald en gezegd van ‘jongens, dit is de nieuwe 
onderneming’ (er werd niet bijgezegd ‘dat hadden we nog’) maar dat [paste] meteen.”

De ondernemingen bleken – op cultuurverschillen na – goed bij elkaar te passen. 
Kluwer was niet in een actieve periode en Wolters Samsom was daarentegen actief 
aan het expanderen. De cultuurverschillen werden opgevangen door bij samenvoe-
ging van de staf het vroegere Wolters Samsom te laten domineren en bij samenvoe-
ging van de lijn Kluwer. 

“En toen moest er uiteraard nog een oplossing gevonden worden voor 49% aandelen van 
Elsevier. “Jullie kunnen niet fuseren”… allerlei gedoe. Maar het is uiteindelijk toch allemaal 
doorgegaan.”
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Vanuit die ervaring was er geen uniforme opinie over het samengaan met Reed 
Elsevier binnen de raad van commissarissen van Wolters Kluwer. Dezelfde per-
sonen, die destijds in hun rol van voorzitter en vice-voorzitter van de raad van 
bestuur van Elsevier betrokken waren bij de vijandige overnamepoging, waren 
nu opnieuw onderhandelingspartner vanuit de raad van commissarissen van 
Reed Elsevier.

“Niet iedereen was even con amore te spreken over mijnheer Vinken.”

“… maar wederzijds respect was er wel.”

Ondanks de verschillen in persoonlijke opinies waren er voldoende zakelijke 
redenen om tot fusiebesprekingen over te gaan:

Tabel 23 Overzicht zakelijke redenen om tot fusiebesprekingen over te gaan

 Redenen Wolters Kluwer  Redenen Reed Elsevier 

 • Mogelijkheid voor voorzitter raad van 
bestuur om nieuwe bestuursvoorzitter 
te worden van de nieuwe, gefuseerde 
onderneming aan de Nederlandse 
kant, hierna aangeduid als ‘MergeCo’, 
en tegelijkertijd CEO van de 
bestaande houdstermaatschappij Reed 
Elsevier plc

 • Verwachting een redelijke 
aandelenverhouding te kunnen 
realiseren in MergeCo vanwege 
slechte bestuurlijke omstandigheden 
bij Reed Elsevier 

 • Verwachte synergie-voordelen in 
geografische en inhoudelijke zin

 • Commissarissen niet gelukkig met 
zittend bestuur

 • Onduidelijke machtsverdeling tussen 
drie vennootschappen

 • Ontevredenheid over bestuurlijke 
verhouding met Engelsen

 • Gemiste kans overname Kluwer in 
1987

 • Op korte termijn aftreden van 
voorzitter en vice-voorzitter raad van 
commissarissen met de wens om een 
grote, gezonde en bestuurlijk sterke 
onderneming achter te laten

 • Verwachting een redelijke 
aandelenverhouding te kunnen 
realiseren in MergeCo vanwege 
sterkere vermogenspositie dan Wolters 
Kluwer

 • Verwachte synergie-voordelen in 
geografische en inhoudelijke zin

“Ondanks het feit dat er dus ambivalente gevoelens waren, ondanks het feit dat er 
ook wel degelijk nog is gesproken ‘zijn er geen andere partijen met wie Wolters Klu-
wer zou moeten fusioneren’ […] Het enige wat in aanmerking kwam was Elsevier, 
want dat was de strategisch meest logische fit.”
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De nieuwe onderneming zou de grootste ter wereld worden op het terrein van 
professioneel / wetenschappelijke publicaties en informatievoorziening en zou 
42.000 medewerkers tellen. De omzet van Wolters Kluwer bedroeg over 1998 
6,0 miljard gulden46 en die van Reed Elsevier wereldwijd 10,4 miljard gulden47. 
De nieuwe onderneming zou dus wereldwijd pro forma een omzet behalen van 
16,4 miljard gulden.

De directiestructuren van de MergeCo en het bestaande Reed Elsevier plc, de 
reeds bestaande Engelse houdstermaatschappij, zouden identiek zijn, net als in 
de bestaande situatie bij Reed Elsevier. De invulling van posities zou als volgt 
zijn:
• P. Vinken: co-voorzitter van de raad van commissarissen van de nieuwe 

houdstermaatschappij MergeCo en non-executive co-chairman van Reed 
Elsevier plc;

• Sir Chr. Lewinton: co-voorzitter van de raad van commissarissen van de 
nieuwe houdstermaatschappij MergeCo, non-executive co-chairman van 
Reed Elsevier plc, alsmede non-executive chairman van de board van Reed 
International P.L.C.;

• C. Brakel: bestuursvoorzitter van de Nederlandse MergeCo, en tegelijkertijd 
CEO van de bestaande houdstermaatschappij Reed Elsevier plc;

• N. Stapleton: vice-voorzitter van de Nederlandse MergeCo, van Reed 
Elsevier plc en van Reed International P.L.C.;

• H. Bruggink: vice-voorzitter van de Nederlandse MergeCo en van Reed 
Elsevier plc;

• De overige zeven bestuursleden van de Nederlandse MergeCo en Reed 
Elsevier plc betreffen vier zittende directieleden van Reed Elsevier plc en 
drie zittende leden van de raad van bestuur van Wolters Kluwer;

• De overige zes leden van de raad van bestuur van de MergeCo betreffen 
dezelfde drie zittende leden van de raad van bestuur van Wolters Kluwer, 
alsmede de drie zittende leden van de raad van bestuur van Elsevier NV.

6.5.2   De fusiebesprekingen

De onderhandelingen werden voor een deel gevoerd door bestuursvoorzitter 
van Wolters Kluwer Brakel en de heer Stapleton van Reed Elsevier, maar be-
langrijke onderhandelingsgesprekken vonden ook plaats tussen de ‘chairmen’ 
of voorzitters (de heren Hattink en Vinken) en vice-voorzitters (de heren De 
Ruiter en de heer Lewinton) van de raden van commissarissen van Wolters 
Kluwer respectievelijk de holding van Reed Elsevier. Dit was een uitvloeisel 
van de posities van de heren Vinken en Lewinton onder het Engelse corporate 
governance-systeem. Dat systeem bleek ook een complicerende factor. 

46  Jaarverslag Wolters Kluwer 1998.
47  Jaaroverzicht Reed Elsevier 1998.
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“[…] aan de Reed Elsevier-kant waren de colleges toch wel redelijk diffuus. Je had 
de twee beursgenoteerde vennootschappen en je had de houdstermaatschappij en 
hier was een executive board met een toezichthoudende board, de unit, de coördi-
nerende sub-holding had een executive board en nog weer een supervisory board en 
dat was een beetje een mix van het Britse en het Nederlandse systeem. En dan kon 
je gaan tellen, en dan zag je meneer A daar en daar en daar.”

“Als jij gaat handelen met een structuur waar zowel een Nederlandse vennootschap 
als een Engelse vennootschap bij betrokken is, die in een bepaalde verhouding tot 
elkaar staan, dan ga je dus automatisch een meer partijen situatie krijgen en ver-
schuift het accent naar de commissarissen. Waarbij ik geenszins het werk dat Brakel 
achter de schermen deed met Stapleton zou willen onderschatten, want zij leverden 
een heleboel van de informatie aan, en deden een heleboel van het contractuele 
werk, want er zijn eindeloze contracten gemaakt.”

 “[De vooruitgeschoven positie van de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van 
commissarissen van Wolters Kluwer heeft] niet in mijn aanwezigheid [geleid tot 
spanningen in de raad van commissarissen].”

De voorbereidingen op de gesprekken tussen de voorzitters en de vice-voorzit-
ters van de raden van commissarissen van beide bedrijven48 vonden plaats door 
het ‘management’, ofwel de leden van de raden van bestuur en hun staf. De 
voorzitters en de vice-voorzitters van de raden van commissarissen van beide 
bedrijven spraken specifiek over de ruilverhouding van aandelen en over de 
invloed van alle betrokken vennootschappen in de MergeCo. De voorzitter en 
vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Wolters Kluwer hadden 
toestemming van de overige commissarissen om de onderhandelingen te voe-
ren en hielden over de voortgang en resultaten nauw contact.

“Tussen die partijen [de voorzitters en vice-voorzitters van de raden van commis-
sarissen, SP] is onderhandeld, tussen die partijen is een agreement gesloten en daar 
was Brakel wel bij, maar meer als facilitator dan als onderhandelaar. Dus daar tra-
den zichtbaar de commissarissen op de voorgrond in eigenlijk een executieve rol.”

“Wat wij dus deden is als wij besprekingen hadden gevoerd, belegden we onmiddel-
lijk weer een vergadering met de raad van commissarissen en vertelden wat ons 
was voorgeschoteld en wat wel en wat niet mocht. Dus we zorgden er wel voor dat 
we goed gedekt werden.”

48  In dit geval wordt verwezen naar Wolters Kluwer NV en de holdingvennootschap van 
Reed Elsevier. In juridische zin waren meer vennootschappen betrokken bij de fusiebe-
sprekingen, maar die waren van beide vennootschappen allen dochterondernemingen.
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“[Als de rol van de commissarissen meer executief wordt, in dit geval dus duidelijk 
doordat de onderhandelingen en de gesprekken met de andere partij mede werden 
gevoerd door de commissarissen, levert dat bepaalde ‘grensakkefietjes’ op met het 
uitvoerend bestuur, SP]. Zeker. De coördinatie is dan van het grootste belang. En 
dan moet je precies weten als je uit het two-tier systeem komt, hoe je weer terug moet 
koppelen. En dat beperkt dus ook, omdat je als commissaris natuurlijk – en zeker 
als president-commissaris – de hoogste autoriteit bent, moet je niet je management 
al vastleggen. Je moet een hoop slagen om de arm houden. Het onderhandelt heel 
moeilijk.”

In de loop van de fusiebesprekingen is er de zogenaamde CoCo (coördina-
tiecommissie) gevormd waarin Henny de Ruiter namens Wolters Kluwer zit-
ting had. Redenen om de vice-voorzitter en niet de voorzitter van de raad van 
commissarissen naar voren te schuiven voor deze rol was ten eerste het feit 
dat De Ruiter was voorbestemd als opvolger van de heer Hattink als president-
commissaris en De Ruiter bovendien een grote Anglo-Nederlandse ervaring 
meebracht vanuit zijn tijd als bestuurder van Koninklijke Olie/Shell. Een derde 
reden was de goede persoonlijke verhouding tussen De Ruiter en Vinken, die 
elkaar uit anderen hoofde kenden.

De besprekingen leidden tot het opstellen van een notitie, genaamd de ‘propo-
sed merger structure’, met uitgangspunten voor de fusie. Op 10 oktober 1997 
werd de notitie ondertekend door de vier voorzitters en vice-voorzitters van 
de raden van commissarissen van beide bedrijven. In de notitie werd onder 
meer ingegaan op de organisatiestructuren, verantwoordelijkheden voor be-
stuurders en commissarissen en eigendomsverhoudingen (‘proportions’) van 
de MergeCo, alsmede op financieel-technische zaken als dividend equalisation, 
externe financiering en het oprichten van een afzonderlijke financieringsmaat-
schappij. Er was sprake van een juridische fusie tussen Elsevier NV en Wolters 
Kluwer NV en ‘Louvre’, de codenaam voor Wolters Kluwer, zou voor 27,5% 
eigenaar worden van de MergeCo. Het Britse Reed zou een belang krijgen van 
38,3% en Elsevier 34,2%.

Een belangrijk onderdeel van de notitie, die als een voorlopige overeenkomst 
werd ondertekend, was de invulling van de bestuursfuncties.

“[Vinken] zag het als een oplossing voor managementproblemen, een vindicatie van 
zijn visie. En Brakel zag het als de kroon op zijn werk. Niet uit persoonlijke ijdel-
heid, maar omdat dit het mooiste was wat je tot stand kon brengen.”

“Brakel wou het ontzéttend graag. Toen hebben we als raad van commissarissen 
ontzéttend veel vergaderd, ongelofelijk veel […], heel veel getwijfeld. Maar daar 
kwam dan toch een afspraak, een ruilverhouding …”
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6.5.3    Ontwikkelingen die de fusieplannen deden wankelen

Nadat alle partijen elkaar hadden gevonden en het eens waren geworden over 
de uitgangspunten van de fusie deden zich enkele ontwikkelingen voor: 
• De forecasts van Reed Elsevier en met name de Travel Group van Reed zou-

den niet uitkomen;
• Er ontstond bij de Engelsen in toenemende mate onrust over de gemaakte 

afspraak dat er één hoofdkantoor zou ontstaan in Amsterdam en dat er 
één centrale leiding zou zijn, ook in Amsterdam, hetgeen in de ogen van 
Wolters Kluwer absoluut noodzakelijk was om de bestuurlijke problemen 
bij Reed Elsevier te beëindigen;

• Er bleek dat de afdeling DG 4 in Brussel, de Europese Mededingingsautoriteit 
onder leiding van K. van Miert, ernstige bedenkingen had tegen de fusie-
plannen.

De forecasts van Reed Elsevier
De forecasts van Reed Elsevier zouden volgens de laatste inzichten niet uit-
komen en dat bracht de belofte van een jaarlijkse 15% groei van de winst per 
aandeel aan de aandeelhouders van Wolters Kluwer bij een fusie in gevaar. Er 
bleek dat met name de Travel Group van Reed veel grotere verliezen had dan 
waar van uit was gegaan toen de eigendomsverhoudingen of ‘proportions’ wer-
den afgesproken.

“Collega Elsevier is dat [uitholling van de financiële positie van het bedrijf door als 
gevolg van een te sterke focus op de winst per aandeel niet voldoende in innovatie 
te investeren, SP] ook overkomen, alleen die lagen daar met dat proces twee of 
drie jaar voor ons. En toen wij nog probeerden te fuseren met hen in 1997 zaten ze 
midden in dat dal, dat ze in feite die cijfers niet meer konden waarmaken uit het 
verleden om precies dezelfde reden.”

Hoofdkantoor en centrale leiding in Amsterdam
Bij de fusie tussen Reed en Elsevier was het zwaartepunt van Amsterdam ver-
schoven naar Londen. In Amsterdam zit de voorzitter van de raad van bestuur 
van het beursgenoteerde Elsevier NV, dat ook een positie heeft in de houdster-
maatschappij, een vennootschap onder Brits recht. In Londen zat de chairman 
of the board van Reed en de chief financial officer (CFO). De board meetings 
van Reed Elsevier vinden voornamelijk in Londen plaats: het bestuursproces 
is na de fusie tussen Reed en Elsevier naar de Britse kant verschoven. Voor 
Reed, dat via de gezamenlijke houdstermaatschappij slechts een indirect belang 
heeft in Elsevier NV, is het vanwege haar positie in de ‘FTSE 100’ van belang 
de hoofdzetel in Londen te houden én juridisch gezien de bestaande omvang 
minimaal te behouden. Volgens de ongeschreven regels van de Londense beurs 
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moet ‘management control’ in Londen aanwezig zijn om de positie in de FTSE 
100 te kunnen behouden en de notering in Londen te kunnen handhaven. 

Met deze fusie zou er in Nederland echter één grote beursentiteit ontstaan van-
uit Wolters Kluwer NV en Elsevier NV en in Londen zou het kleinere Reed ach-
terblijven. De Nederlandse groep zou financieel-economisch gezien verreweg 
groter zijn. Hoewel werd gestreefd naar het inrichten van een unitaire board, 
zou het vanzelfsprekend zijn het bestuurlijke zwaartepunt van de MergeCo 
bij de ‘subholding company’, met daarin de CEO (C. Brakel) en de CFO, in 
Amsterdam te plaatsen. Het risico daarom de FTSE 100-positie te verliezen 
zou van invloed zijn op de beurskoers van Reed in Londen en dat bracht een 
potentieel conflict of interest tussen de Reed-aandeelhouders en de Elsevier-
aandeelhouders met zich mee. Ook bracht het een aantal financieel-technische 
onduidelijkheden met zich mee, zoals de van toepassing zijnde ‘accounting 
standards’ en ‘reporting currency’.

Dit maakte de fiscaal-juridische kant van de fusie zeer complex. Met vele advi-
seurs en werkgroepen werd gewerkt aan het oplossen van vele vraagstukken.

 “Er waren dus een heleboel communicatielijntjes tussen legio lieden in het Neder-
landse. […] Dan speelt er veel minder een proces van colleges en formele com-
municatie, maar communicatie tussen allerlei verschillende individuen die elkaar 
kennen, die elkaar tegenkomen, enzovoort.”

“Aan de Wolters Kluwer-kant was de driver heel duidelijk Brakel, als voorzitter van 
de raad van bestuur. Commissarissen deden daar ook aan mee, maar je hebt altijd 
mensen die hard lopen en een aantal commissarissen wat langzamer en inderdaad 
niet helemaal één op één in het web zitten. Maar daarvoor hadden we ook regel-
matig commissarissenvergaderingen en als het ook weer spannend en tempo werd 
ook met een hogere frequentie. […] Op allerlei ongelegen tijdstippen; ’s avonds, op 
zaterdagochtend, continu bijpraten en op afroepbasis.”

Daarbij speelde ook nog het verschil in communicatie tussen Engelsen en 
Nederlanders. De betekenis van de taal werd door verschillende onderhande-
lingspartners anders geïnterpreteerd.

“En toen kreeg ik het steeds benauwder. Ik kreeg het steeds benauwder en waarom? 
Omdat Reed Elsevier was… waren twee companies. Dat was Reed en Elsevier, 
alhoewel het één company was, maar met geweldige tegenstellingen tussen ‘de 
Nederlanders’ en ‘de Britten’. En voor een deel komt dat ook door de Engelse taal. 
[…] Wij Nederlanders spreken allemaal goed Engels; ze begrijpen ons en we kun-
nen ons verstaanbaar maken en zo. Het verstaan van Engels is heel wat moeilijker. 

CASUSSTUDIES WOLTERS KLUWER



144 COMMISSARIS OP DE BESTUURDERSSTOEL

[…] Zo zijn er honderden voorbeelden te geven. En een paar keer, dan reisde ik met 
Vinken per vliegtuig, dan zat ik naast Pierre, en dan zei hij ‘ja, maar hij zei toch 
dat?’ en ik zeg ‘nee, hij bedoelde dat, maar hij zei dat’.”

“Ik kreeg het Spaans benauwd. Dit moeten we niet doen. Dit zijn twee totaal ver-
schillende culturen [en] we worden er sowieso een minderheid in.”

Bezwaren Europese Mededingingsautoriteit
In veel landen in Europa zou een dominante marktpositie ontstaan als gevolg 
van de fusie. De bezwaren van Van Miert c.s. zouden betekenen dat van een 
groot aantal posities afscheid genomen zou moeten worden door de MergeCo.

“En toen gingen we meer naar Reed Elsevier kijken, naar hoe het daar liep. Toen 
kwamen eigenlijk de twijfels. De eerste twijfel, het eerste negatieve, kwam natuur-
lijk uit Brussel. Dat we toch een vrij fors deel moesten verkopen vanwege mijnheer 
Van Miert […]. Dat was ook niet zo handig, dat hebben we niet handig gespeeld, 
daar zijn we op verkeerde voet gezet toch door onze lawyers, van beide partijen, 
en doordat ‘we’ niet van tevoren naar Brussel zijn gegaan49 – die les heb ik daar 
heel goed uit geleerd, en toegepast bij andere bedrijven – je moet van tevoren gaan; 
voordat je het bekend maakt.”

“De conclusie was dat áls we al goedkeuring zouden kunnen krijgen [van de Euro-
pese Mededingingsautoriteit, SP], hetgeen zeer te betwijfelen was, dan moesten 
we in ieder geval als Wolters Kluwer een aantal dingen opgeven waar nou juist de 
synergieën in zaten, zodat dus de resultaten voor onze aandeelhouders, mede gelet 
op de koersen, steeds ongunstiger werden.”

6.5.4   Het beëindigen van de fusieplannen

Aanvankelijk bleef bestuursvoorzitter C. Brakel een groot voorstander van de 
fusie.

“Cor Brakel probeerde steeds weer die kar in beweging te krijgen.”

Hij kon echter niet alle bestuurders en commissarissen overtuigen. Uiteindelijk 
zag hij in, als voorvechter van de fusie en met de functie van CEO van de 
MergeCo in het vooruitzicht, dat het geen haalbare zaak zou worden, tenzij de 
‘agreed proportions’ zouden worden aangepast. C. Brakel stelde op basis van 

49  De reden waarom de heren Vinken, Bruggink en Van Kempen pas achteraf naar Brussel 
gingen was vanwege de angst voor vroegtijdig uitlekken van de fusieplannen.
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die nieuwe informatie voor de afspraken zoals vastgelegd op 10 oktober 1997 
in de notitie open te breken en tot herschikking van de verhoudingen over te 
gaan. Daarbij wilde de bestuursvoorzitter naar een verhouding van 29% voor 
‘Louvre’ en 71% voor Reed en Elsevier samen, want anders kwamen in de visie 
van Brakel de aandeelhouders Wolters Kluwer te kort.
Toen ook de raad van bestuur aangaf de fusie niet echt meer te zien zitten en 
vanuit de overtuiging binnen de raad van commissarissen van Wolters Kluwer 
dat haar aandeelhouders tekort zouden worden gedaan, is om tactische rede-
nen het besluit genomen dat de onderhandelaars van Wolters Kluwer zouden 
aansturen op het niet doorgaan van de zaak.

“[Wij vroegen aan] onze advocaten, met wie we dus om de tafel hadden gezeten: welke 
kans is er nou dat we die uitspraken van Brussel kunnen aanvechten? En daar konden 
we wel een paar dingen op aanvechten, maar dat zou minstens een jaar duren. En die 
tijd was er niet. En toen is er een vergadering gehouden: was het, gezien deze feiten, nu 
wel of niet verantwoord tegenover onze aandeelhouders om met de fusie door te gaan? 
En toen is Brakel gekomen met de uitspraak dat de raad van bestuur tot de conclusie 
was gekomen dat wij het niet moesten proberen door te zetten.”

De gehele raad van commissarissen vergaderde in de week voorafgaand aan 
de reis van de bestuursvoorzitter en de president-commissaris naar Engeland, 
waar op 9 maart 1998 op Heathrow het laatste gesprek met de onderhande-
lingspartners van Reed Elsevier zou plaatsvinden.
In deze vergadering werd met de juristen van Stibbe overlegd hoe Wolters 
Kluwer dit op die maandag kon brengen, zonder in problemen te komen ten 
opzichte van Reed Elsevier. Er waren tenslotte beginselafspraken gemaakt. 

In het gesprek van 9 maart 1998 werd eerst aangestuurd op het aanpassen van 
de verhoudingen. 

“Zij zeiden toen ‘als jullie de verhoudingen, de agreed proportions, willen verande-
ren en wat jullie verder willen dat is voor ons een bridge too far’. Dus met andere 
woorden: terwijl de wilsovereenstemming zeer nabij was, alle contracten gemaakt 
waren, voelden [beide partijen] op de een of andere manier dat het toch een no-go 
was. Waarbij dus heel zwaar woog de inschatting hoezeer die Brusselse situatie nu 
van invloed zou zijn op het geheel.”

De Brusselse situatie werd door de raad van commissarissen van Wolters Kluwer 
– en zeker door de voorzitter en de vice-voorzitter – als een zeer ernstige be-
lemmering gezien, terwijl de gesprekspartners van Reed Elsevier dat als een 
minder groot probleem inschatten. 
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“[…] als je mij in mijn hart kijkt, dan is Brussel de grootste boosdoener toch in dit 
alles gebleken. Innerlijk weet ik zeker dat die agreed proportions, daar waren we 
uit gekomen. Maar uit Brussel, daar waren we niet uit gekomen.”

“Wij waren het erover eens dat wij gezamenlijk Brussel als de hoofdschuldige zou-
den aanmerken.”

“De officiële lezing, dat Brussel de hoofdoorzaak was, is juist. Daar sta ik zonder 
meer achter dat dat de hoofdoorzaak was. Het feit dat wij die proporties ter discus-
sie stelden, maakte het de andere partij natuurlijk makkelijk om te zeggen ‘dan 
haken we maar af’.”

In het ‘statement of objections’ van de Europese Commissie, gedateerd 20 fe-
bruari 1998 wordt weinig ruimte voor onderhandeling gelaten, ondanks het 
feit dat Van Miert na het afketsen van de fusie aangeeft dat er na het statement 
nog voldoende mogelijkheden waren geweest voor een fusie.

De Europese Commissie voert onder meer de volgende bezwaren aan:
• Eind 1997 komt de Europese Commissie tot de voorlopige conclusie dat 

de fusie van deze twee toonaangevende uitgeverijen zal kunnen leiden tot 
een dominante positie in een aantal landen en zal de concurrentie in die 
landen ernstig kunnen beperken;

• Deze voorlopige conclusie wordt na een diepgaand onderzoek bevestigd;
• De MergeCo heeft slechts concurrentie te verwachten van ‘nationale’ uitge-

vers, waarvan het productenpakket en de financiële slagkracht onvergelijk-
baar zou zijn met die van de MergeCo;

• De gebundelde financiële slagkracht zal bovendien de uitgever later nog 
sterker maken omdat er nieuwe uitgeverijen overgenomen zullen worden. 
De Commissie wijst daarbij op het ‘bijzonder agressieve acquisitiebeleid’ 
van Reed Elsevier en Wolters Kluwer;

• De Commissie is het oneens met het verweer van de topmannen Brakel en 
Bruggink tegen de voorlopige conclusie van de Commisie in oktober 1997, 
waarin zij aangeven dat er sprake is van tientallen werkmaatschappijen 
binnen de MergeCo (‘het flottielje’) die allemaal in afzonderlijke markten 
opereren en daarin niet overheersend zijn. De Commissie vindt dat die 
benadering geen recht doet aan de impact van de uitgeverij die na de fusie 
totstandkomt;

• De Commissie neemt de kracht van de aanbieder en niet de (versnipperde) 
vraag van de klanten als uitgangspunt. Doorslaggevend bij het aanbod zijn 
de aanwezige expertise in een bepaald segment, de reputatie en het image 
van de uitgever, de eigendom van copyrights, de kennis van de klanten en 
de beheersing van de kanalen via welke deze klanten te bereiken zijn.

Tabel 24 bevat enkele relevante kengetallen in de (geconsolideerde) jaarver-
slagen over de jaren 1997-2000 die aantonen dat de afgeketste fusie met Reed 
Elsevier geen grote negatieve consequenties heeft gehad voor Wolters Kluwer:
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Tabel 24 Enkele relevante kengetallen in de (geconsolideerde) jaarverslagen over de jaren 1997-
2000

Bedragen in € mln.

1997 1998 199950 2000

Netto omzet 2.364 2.739 3.081 3.664

Stijging 21% 16% 12% 19%

Bedrijfsresultaat (EBITA) 552 668 735 789

Stijging 31% 21% 10% 7%

Nettowinst 309 371 358 339

Nettowinst/netto omzet 13% 14% 12% 9%

Eigen vermogen 823 1.011 1.488 1.830

Totaal vermogen 3.771 4.743 4.132 4.672

Solvabiliteit (EV/TV) 22% 21% 36% 39%

Rentabiliteit (REV) 38% 37% 24% 19%

Aantal fte’s 14.538 16.505 17.812 18.269

Stijging 4% 14% 8% 3%

Omzet per fte 0,163 0,166 0,173 0,201

Stijging omzet per fte 16% 2% 4% 16%

Zoals al eerder werd ingezien door de bestuurders en commissarissen van Wol-
ters Kluwer wordt uit tabel 24 met name in de jaren 1999-2000 duidelijk dat 
een continue groei van de winst per aandeel van 15% per jaar niet houdbaar is 
met kleine overnames en autonome ontwikkelingen. De nettowinst vertoont in 
de periode 1998-2000 een dalende tendens.

Uit de tabel blijkt voorts dat de afgeketste fusie met Reed Elsevier geen ernstige 
nadelige financiële consequenties heeft gehad:
• Solvabiliteit blijft in 1998 vrijwel gelijk ten opzichte van 1997;
• Rentabiliteit blijft in 1998 vrijwel gelijk ten opzichte van 1997;
• Bedrijfsresultaat stijgt in 1998 met 21% ten opzichte van 1997;
• Netto omzet stijgt in 1998 met 16% ten opzichte van 1997;
• Nettowinstmarge blijft in 1998 vrijwel gelijk ten opzichte van 1997;
• Aantal fte’s blijft in 1998 vrijwel gelijk (+2%) ten opzichte van 1997;
• Omzet/fte stijgt in 1998 met 4% ten opzichte van 1997.

50  Aangepast naar aanleiding van veranderingen in de verslaggevingsregels, waarbij met 
ingang van 2000 resultaten uit desinvesteringen worden verantwoord als een separate 
post die geen deel uitmaakt van het bedrijfsresultaat (EBITA).
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6.6 Analyse vanuit de casusbeschrijving

Uit de beschrijvingen van de corporate governance inrichting en de verande-
ringsprocessen bij Wolters Kluwer kunnen vele constateringen worden gedaan. 
Er kunnen constateringen worden gedaan over de wijze waarop aan de ver-
anderingsprocessen leiding is gegeven, over de mate waarin goede of minder 
goede beslissingen op bepaalde momenten van invloed zijn geweest op het 
verloop van de veranderingsprocessen, over het al dan niet effectief optreden 
van de bestuurders, commissarissen of andere betrokkenen.

Om inzicht te krijgen in de rol van de commissarissen, is het nodig ook de rol 
van hun belangrijkste medespelers nader te bezien. Daarom beschrijven wij 
hierna:
• de rol van de certificaat-/aandeelhouders;
• de rol van de centrale ondernemingsraad;
• de rol van de raad van commissarissen;
• de rol van de directie.

Uit het veldonderzoek blijkt dat de certificaat-/aandeelhouders, ondanks de 
enorme belangen die zowel bij de overname van CCH als de fusieplannen 
met Reed Elsevier op het spel stonden, een bescheiden rol hebben gespeeld. 
Certificaat-/aandeelhouders zijn in deze veranderingsprocessen achteraf, na het 
nemen van beslissingen en het aangaan van onderhandelingsgesprekken met 
derde partijen, geïnformeerd over de voornemens cq. de gerealiseerde doelen. 
De communicatie vond grotendeels plaats tijdens de algemene vergaderingen 
van aandeelhouders.

Tijdens de gesprekken is de rol van de personeelsvertegenwoordiging in welke 
vorm dan ook, dus ook de centrale ondernemingsraad, nauwelijks aan de orde 
geweest. De rol van de COR wordt het meest duidelijk uit de reorganisatiebul-
letins, waarin de COR haar achterban informeert.
De COR werd net iets eerder dan de pers ‘geïnformeerd’ over de fusieplannen 
met Reed Elsevier. Er is vooraf geen sprake geweest van informele toetsing of 
een adviesaanvraag. Formeel hoefde de raad van bestuur volgens de COR ook 
geen adviesaanvraag in te dienen, omdat de raad van bestuur per 1 maart 1997 
niet meer formeel ‘de bestuurder’ is van de COR.

Het is duidelijk dat de rol van de certificaat-/aandeelhouders en centrale on-
dernemingsraad reactiever en geringer was dan die van de bestuurders en com-
missarissen. Het was in de tijd dat deze processen zich voordeden duidelijk 
zo geregeld bij Wolters Kluwer dat bestuurders en commissarissen initiatieven 
ontplooien, beleid voorbereiden en toetsen en gesprekken met derden voeren. 
De regie is sterk bij bestuurders en commissarissen in handen, wat een recht-
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streeks gevolg is van het governance-systeem: de structuurregeling voorziet in 
een sterke mate van zelfregulering van bestuur en toezicht.51

De bestuurders hebben een belangrijke en – voorzover blijkt uit het veldonder-
zoek – zorgvuldige rol gespeeld in de bestudeerde processen. De enige gecon-
stateerde zwakte is dat externe belanghebbenden zeer laat zijn geïnformeerd 
over de veranderingen, hoewel dit met het oog op de risico’s die daarmee ge-
moeid zijn valt te begrijpen en men binnen de grenzen van de wet lijkt te zijn 
gebleven.
De bestuurders van Wolters Kluwer zijn initiator geweest van de ommezwaai 
in de overnamestrategie (van ‘kralen rijgen’ naar een substantiële overname), 
hebben de marktverkenningen en due diligence laten uitvoeren en hebben tus-
sentijds de raad van commissarissen geïnformeerd. Alle geïnterviewden zijn 
over het verloop van deze processen overwegend positief gestemd.
Rondom de fusiebesprekingen met Reed Elsevier hebben de bestuurders een 
moeilijker rol toebedeeld gekregen. Doordat de belangrijkste onderdelen van 
de onderhandelingen met Reed Elsevier door twee commissarissen werden (of 
moesten worden) gedaan, speelden de bestuurders min of meer een ‘bijrol’. Dat 
maakte zowel het onderhandelen als de meer uitvoerende rol (door gespreks-
partners ook aangeduid als de ‘executieve’ rol) als het afleggen van verantwoor-
ding aan de raad van commissarissen voor de bestuurders complexer: wie legt 
in die situatie verantwoording af aan wie, wie toetst de rol en conclusies van 
wie, wanneer is sprake van een uitvoerder-toezichthoudersrelatie en wanneer 
niet?

De commissarissen hebben een wezenlijke rol gespeeld in de bestudeerde pro-
cessen. Bij de overname van CCH hebben ze hun toezichtsrol geïntensiveerd 
en hun steun gegeven aan de raad van bestuur voor wat betreft de tussen- en 
eindconclusies van onderzoeken naar de ‘fit’ tussen Wolters Kluwer en onder-
nemingen als West en CCH.
In vergelijking met de overname van CCH is de rol van de commissarissen 
bij de fusieplannen met Reed Elsevier echter van een geheel andere orde. De 
voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van commissarissen werden, ge-
zien de positie van hun onderhandelingspartners van Reed Elsevier, aan de 
onderhandelingstafel verwacht en kwamen daarmee op bepaalde momenten 
verder af te staan van hun toezichts- en adviesrol. Min of meer gedwongen in 
de uitvoerende rol is het moeilijker gebleken zelf de commissarisrol te vervul-
len. Hier zijn dezelfde vragen aan de orde als eerder in dit hoofdstuk gesteld bij 
de beschrijving van de rol van bestuurders.

51   Wanneer de huidige ontwikkelingen op het terrein van corporate governance – zoals 
onder meer tot uitdrukking komen in de aanbevelingen van de commissie-Tabaksblat 
– doorzetten, zal het naar verwachting niet meer mogelijk zijn stakeholders als de certifi-
caat-/aandeelhouders pas achteraf te informeren over majeure ontwikkelingen als deze.
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6.7 Analyse vanuit de corporate governance theorie

De overname van CCH en de fusie met Reed Elsevier, als die was doorgegaan, 
betreffen beiden een uitbreiding met ‘meer van hetzelfde’. Het betreft een ver-
andering van inzichten, omdat er op wezenlijk ander niveau werd gezocht naar 
overname- en samenwerkingpartners dan in de eerdere periode van ´kralen 
rijgen´ – en is daarmee een tweede-orde veranderingsproces. Er is geen sprake 
van wijziging van principes, want fiscaal en juridisch uitgeven blijft de kern-
activiteit en de organisatiestructuur en -cultuur wijzigt – met uitzondering van 
het geografische aspect – niet wezenlijk.

Volgens mijn eerdere schets van tweede-orde veranderingen vragen veranderin-
gen op dit niveau een intensieve betrokkenheid van de directie en een duide-
lijke afstemming met de raad van commissarissen. Dat is bij de overname van 
CCH ook gebeurd en dat zou ook gebeurd zijn bij de fusie met Reed Elsevier, 
ware het niet dat in de tweede casusstudie enkele van de commissarissen in de 
uitvoerende rol van de onderhandelaar ‘gedwongen’ werden door verwachtin-
gen van Engelse zijde.

6.7.1 Uitgangspunten voor de verdere analyse

In de volgende paragrafen wordt een algemene inleiding gegeven op de twee 
benoemde thema’s. In subparagraaf 6.7.2 wordt vervolgens de taakstelling van 
de commissarissen bij de overname van CCH door Wolters Kluwer en bij de 
fusieplannen van Wolters Kluwer met Reed Elsevier nader bekeken en in sub-
paragraaf 6.7.3 de samenstelling en omvang van de raad van commissarissen 
bij de overname van CCH door Wolters Kluwer en bij de fusieplannen van 
Wolters Kluwer met Reed Elsevier. De conclusies van de analyse zijn opgeno-
men in paragraaf 6.8.

Net als in subparagraaf 4.6.1 geldt het onderscheidt tussen taakstelling van 
de raad van commissarissen enerzijds en de samenstelling en omvang ervan 
anderzijds als uitgangspunt voor de verdere analyse.

De opzet van de analyse is als volgt:
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Figuur 10   Opzet van de analyse van de Wolters Kluwer-cases

6.7.2   De taakstelling van de raad van commissarissen

In hoofdstuk 2 concludeerde ik naar aanleiding van de literatuurstudie naar 
taken van directeuren en commissarissen dat de directie beslist, beleid en plan-
nen maakt en beheerst (controleert de voortgang op hoofdlijnen en heeft de 
organisatie onder controle). De raad van commissarissen stimuleert, houdt toe-
zicht, toetst en keurt goed, adviseert en kijkt naar resultaten en het functione-
ren van directeuren.

Bij de overname van CCH is dit proces behoorlijk ‘volgens het boekje’ gelopen: 
de directie heeft de strategische noodzaak voor uitbreiding onderkend, on-
derzoek gedaan naar mogelijke overnamekandidaten, een selectie uitgevoerd 
en de onderhandelingen gestart. Vervolgens heeft de directie het proces van 
overname en integratie gemanaged.

Steeds vond tussentijds afstemming plaats met de raad van commissarissen: 
eerst met betrekking tot de strategische uitgangspunten, vervolgens over de 
steeds concreter wordende overnameplannen en tenslotte tijdens het overna-
meproces zelf. Op strategische momenten in het overnameproces zijn commis-
sarissen bij het proces betrokken en ook in Chicago aanwezig geweest, waar de 
hoofdzetel van CCH gevestigd was.

Bij de fusiebesprekingen met Reed Elsevier zou het ook de voorkeur van be-
stuurders en commissarissen van Wolters Kluwer zijn geweest om het proces 
zuiver te houden. De Engelsen verwachtten echter de chairman en de vice-
chairman van de board (voorzitter en vice-voorzitter van de raad van com-
missarissen) aan de onderhandelingstafel, niet altijd tot groot genoegen van 
de bestuurders van Wolters Kluwer die een minder bepalende rol konden spe-
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len. De betrokkenheid van zowel commissarissen als bestuurders heeft de on-
derhandelingen met Reed Elsevier in mijn optiek onnodig complex gemaakt. 
Desondanks is het vanzelfsprekend om, wanneer de gesprekspartner daarom 
vraagt, op de uitnodiging commissarissen mee te laten praten in te gaan. Dat 
stelt echter wel eisen aan de beschikbaarheid en deskundigheid van de com-
missarissen, alsmede aan de interactieve vaardigheden tussen raden van be-
stuur en commissarissen.

Boeiend is dat Wolters Kluwer zowel bij de overname van CCH als de fusiebe-
sprekingen met Reed Elsevier te maken had met een Angelsaksische gespreks-
partner. Beide gesprekspartners hebben one-tier governance systemen, waarbij 
het gebruikelijk is dat de chairman (president-commissaris) de onderhande-
lingsgesprekken bijwoont of, sterker nog, voert.
Reed Elsevier vond dat aspect van groot belang en ‘dwong’ daarmee de voorzit-
ter en vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Wolters Kluwer in 
de rol van onderhandelaar. CCH maakte daar geen punt van en vond het mooi 
dat de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van commissarissen in Chicago 
kwamen kennismaken met de belangrijkste directeuren en managers van CCH 
en door enkele bezoeken hun betrokkenheid bij de overname toonden.

6.7.3   De samenstelling en omvang van de raad van commissarissen

Een analyse van de samenstelling en omvang van de raad van commissarissen 
bij Wolters Kluwer in de periode 1994-1998 levert het volgende op:

Tabel 25 Analyse van de samenstelling en omvang van de raad van commissarissen bij de Wolters 
Kluwer-cases

Benchmark Wolters Kluwer 
1994

Wolters Kluwer 
1998

Omvang 5,5 7 6

Samenstelling 6% vrouw (=0,33);
80% Nederlandse 

nationaliteit

Geen vrouwen Geen vrouwen

Aantal 
bijeenkomsten

7 7 10

De benchmarkcijfers zijn niet bedoeld om precisie te suggereren, maar zijn 
bedoeld t.b.v. signalering van aspecten voor de hierna volgende kwalitatieve 
analyse. Uit de tabel kunnen we concluderen dat de omvang van de raad van 
commissarissen in 1994 relatief hoog was ten opzichte van de benchmark en 
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dat het terugbrengen naar 6 commissarissen in 1998 de raad van Wolters Klu-
wer dichter bij het gemiddelde brengt.
De raad van commissarissen bestond in de onderzochte periode louter uit man-
nen, wat vanzelfsprekend met zich meebrengt dat Wolters Kluwer wat dat as-
pect betreft onder de benchmark blijft (hoewel een percentage van 6% zegt dat 
vrouwen over het algemeen weinig voorkomen in raden van commissarissen). 
Afgaande op de lijst met namen heeft 100% van de commissarissen in de on-
derzochte periode de Nederlandse nationaliteit. Dat is dus meer dan de 80% 
van de benchmark.
De zittingsduur van de commissarissen is boven het gemiddelde van de bench-
mark. Het is duidelijk dat Wolters Kluwer een geleidelijk verloop van commis-
sarissen kent, dat opvolgingen overwegend soepel verlopen en dat commissa-
rissen meestal meerdere zittingsperioden van 4 jaar volmaken.

De vergaderfrequentie is in 1994 conform de benchmark en in 1998 hoger. 
Dit heeft naar verwachting te maken met het in 1998 afketsen van de fusie met 
Reed Elsevier, maar dit kan niet worden opgemaakt uit het jaarverslag.

In tegenstelling tot de wisselingen in de raad van bestuur, die in de onder-
zochte periode regelmatig voorkwamen naar aanleiding van strategische be-
wegingen of voornemens, constateer ik dat de veranderingsprocessen geen of 
weinig invloed hebben gehad op de samenstelling en omvang van de raad van 
commissarissen van Wolters Kluwer.

6.8 Conclusie

Bij Wolters Kluwer zijn met name de groeiende behoefte aan internationale 
samenwerking en spanningen in bestaande eigendomsverhoudingen van toe-
passing geweest in de veranderingsprocessen die de onderneming heeft door-
lopen.
Dat betekent niet dat Wolters Kluwer in de bestudeerde periode niet te maken 
heeft gehad met toenemende strategische complexiteit en spanningen in be-
staande organisatievormen. Door een wereldwijde concentratietendens lijkt het 
veld van vraag naar en aanbod van uitgeversproducten en -diensten overzichte-
lijker te zijn geworden in de jaren negentig, maar de strategische complexiteit is 
toegenomen door de enorme beperking in mogelijkheden voor grote uitgevers 
om te groeien. Ook is tijdens het veldonderzoek bij Wolters Kluwer informatie 
gevonden over spanningen in bestaande organisatievormen, omdat de mate 
waarin moest worden geïnvesteerd in nieuwe media een steeds terugkerend 
thema was bij vergaderingen van de raden van bestuur en commissarissen van 
Wolters Kluwer in de jaren negentig. Dit was een twistpunt dat zelfs leidde tot 
het vertrek van een bestuursvoorzitter. In deze studie wordt dit punt echter 
buiten beschouwing gelaten: eerder is al een keuze gemaakt voor bestudering 
van de twee veranderingsprocessen rondom CCH en Reed Elsevier.

CASUSSTUDIES WOLTERS KLUWER
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De groeiende behoefte aan internationale samenwerking en spanningen in be-
staande eigendomsverhoudingen zijn bij Wolters Kluwer oorzaken en gevolgen 
van beide bestudeerde veranderingsprocessen geweest. De behoefte aan inter-
nationale samenwerking kwam voort uit de behoefte om te groeien, terwijl 
de Europese markten daarvoor beperkte mogelijkheden boden. Internationale, 
in dit geval transatlantische, samenwerking werd noodzakelijk geacht om de 
doelstellingen te kunnen behalen en dat leidde uiteindelijk tot de overname 
van CCH in 1995.
Van spanningen in bestaande eigendomsverhoudingen is met name sprake ge-
weest in het fusieproces met Reed Elsevier. Het weer openbreken van de afge-
sproken ‘proportions’ in de MergeCo was voor Reed Elsevier aanleiding de fu-
siebesprekingen te staken. Het is voor Wolters Kluwer een gevolg geweest van 
dit proces, maar voor Reed Elsevier ook een aanleiding, omdat tussen Reed en 
Elsevier voor aanvang van de fusiebesprekingen al sprake was van spanningen 
in bestaande eigendomsverhoudingen. Reed Elsevier beoogde onder meer deze 
problemen middels een fusie met Wolters Kluwer op te lossen.

In de casusstudies bij Wolters Kluwer is, zo kan ik concluderen, binnen de 
scope van de studie wel onderzoeksinformatie gevonden over de constatering 
uit de voorstudie dat sprake is van een groeiende behoefte aan internationale 
samenwerking en spanningen in bestaande eigendomsverhoudingen en niet 
voor de constatering dat sprake is van toenemende strategische complexiteit en 
spanningen in bestaande organisatievormen.

Wel onderzoeksinformatie gevonden over:  Geen onderzoeksinformatie gevonden over:

•  groeiende behoefte aan internationale samenwerking    •  toenemende strategische complexiteit

•  spanningen in bestaande eigendomsverhoudingen      • spanningen in bestaande organisatievormen 

Ook is onderzoeksinformatie gevonden over de stelling dat er sprake is van een 
opschuiving van taken en activiteiten van commissarissen richting die van de 
directie als direct gevolg van de in het ‘linkerrijtje’ hierboven genoemde bewe-
gingen. Dit bewijs is niet gevonden in de eerste Wolters Kluwer-casus, de over-
name van CCH. Bij die overname was sprake van een duidelijke business case, 
een hoge mate van vertrouwen van de commissarissen in de raad van bestuur, 
een goed contact met de eigenaars van de te acquireren onderneming en een 
bepalende positie voor de bestuursvoorzitter van Wolters Kluwer, waardoor 
een uitvoerende rol van de commissarissen niet nodig was.
Het bewijs is wel gevonden in de tweede casusstudie en met name omdat – in 
lijn met de Angelsaksische corporate governance-gewoontes – de top van Reed 
een voorkeur had voor de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van 
commissarissen als onderhandelingspartners. Dat heeft overigens niet geleid 
tot bovenmatige spanningen of ‘grensconflicten’ tussen bestuurders en com-
missarissen van Wolters Kluwer, omdat iedere betrokkene bij dit proces inzag 
dat het onderhandelen door commissarissen in een Angelsaksische context de 
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enige weg was om tot een fusie te komen en omdat de bestuurders zelf ook be-
lang hadden bij een goed resultaat, vanwege de posities die zij zouden kunnen 
bekleden in de MergeCo. Wel is er, geredeneerd vanuit de Nederlandse duale 
structuur, sprake van rolvervaging wanneer commissarissen gaan onderhande-
len met potentiële fusiepartners.
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7 
Analyse en resultaten casusstudies 

In hoofdstuk 3 is een onderzoeksmodel gepresenteerd dat voortkomt uit de 
literatuurstudie en expertinterviews. Dit onderzoeksmodel start vanuit de in-
valshoeken corporate governance (structuur van de raad van commissarissen 
en directie, samenstelling en omvang van de raad van commissarissen, taak-
stelling, rollen en functie-eisen van de raad van commissarissen, governance- 
systeem) en organisatieverandering (doel, object aanpak van en leidinggeven 
aan verandering) om vervolgens de verbinding tussen deze invalshoeken te leg-
gen middels onderzoeksinformatie over de rol van commissarissen bij verande-
ringsprocessen (spanningen, grensconflicten, rolvervagingen binnen en tussen 
de bestuurslichamen, invloed op veranderingsprocessen, aanpassingen binnen 
de RvC of directie). Deze informatie tezamen legt een basis voor beantwoor-
ding van de onderzoeksvragen en de probleemstelling.

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van het onderzoeksmodel nagegaan of hier-
voor tijdens het onderzoek voldoende informatie is verzameld. Hiertoe wordt 
eerst in paragraaf 7.1 een inventarisatie van informatie gedaan in de ‘bovenste 
helft’ van het onderzoeksmodel: corporate governance, organisatieverandering 
en de rol van commissarissen bij organisatieveranderingsprocessen.
Vervolgens worden de onderzoeksvragen (paragraaf 7.2) en de probleemstel-
ling (7.3) beantwoord, die zijn opgenomen in de ‘onderste helft’ van het onder-
zoeksmodel. Paragraaf 7.4 bespreekt de veronderstellingen uit hoofdstuk 3 van 
dit boek en paragraaf 7.5 geeft kort de conclusies uit het casusonderzoek weer 
als resultaat van de voorgaande paragrafen.

7.1   Corporate governance, organisatieverandering en de rol van 
 commissarissen bij organisatieveranderingsprocessen

Onderstaande tabel bevat een inventarisatie van de informatie die tijdens de 
casusstudies is verzameld over corporate governance, organisatieverandering 
en de rol van commissarissen bij organisatieveranderingsprocessen. Daarbij 
wordt volstaan met verwijzingen naar relevante (sub)paragrafen. Het doel van 
de onderwerpen en de vragen die daarbij zijn gesteld zijn opgenomen in tabel 
3.1 en in paragraaf 3.1.
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Element NS 
Verzelfstandiging

NS Proces-
vereenvoudiging

Wolters Kluwer 
cases

Onderwerp:
Corporate governance

• Samenstelling en 
 omvang RvC

Paragraaf 4.3, 
subparagraaf 4.6.3

Paragraaf 5.3, 
subparagraaf 5.6.3

Paragraaf 6.3, 
subparagraaf 6.7.3

• Structuur RvC en 
 directie

Paragraaf 4.3, 
subparagraaf 4.6.3

Paragraaf 5.3, 
subparagraaf 5.6.3

Paragraaf 6.3, 
subparagraaf 6.7.3

• Taakstelling, rollen en 
 functie-eisen RvC

• Governance-systeem

Paragraaf 4.3, 
subparagraaf 4.6.2

Paragraaf 4.3

Paragraaf 5.3, 
subparagraaf 5.6.2

Paragraaf 5.3

Paragraaf 6.3, 
subparagraaf 6.7.2

Paragraaf 5.3

Onderwerp:
Organisatieverandering

• Doel en object van 
 verandering

Paragraaf 4.4 Paragraaf 5.4 Paragraaf 6.4 en 6.5

• Aanpak van verandering
Paragraaf 4.4 Paragraaf 5.4 Paragraaf 6.4 en 6.5

• Leidinggeven aan
 verandering

Paragraaf 4.4 Paragraaf 5.4 Paragraaf 6.4 en 6.5

Resultaten:
De rol van commissarissen bij 
veranderingsprocessen

• Spanningen, 
 grensconflicten, 
 rolvervagingen 
 binnen en tussen de 
 bestuurslichamen

Paragraaf 4.7 Paragraaf 5.7 Paragraaf 6.8

• Invloed op 
 veranderingsprocessen

Paragraaf 4.5 Paragraaf 5.5 Paragraaf 6.6

• Aanpassingen binnen de 
 RvC of directie

Paragraaf 4.4 Paragraaf 5.4 Paragraaf 6.4 en 6.5

Tabel 26 Inventarisatie informatieverzameling in casusstudies
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7.2 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Welke rollen spelen commissarissen bij organisatieverandering?

In paragraaf 2.3 van dit boek, bij de introductie van het model van de rol van 
commissarissen bij eerste, tweede en derde orde verandering, duidde ik de rol 
van commissarissen als volgt:
• Tweede-orde organisatieveranderingen vragen een intensieve betrokkenheid 

van de directie in de sturing en de besluitvorming rond de veranderingen en 
een duidelijke afstemming met de raad van commissarissen;

• Derde-orde organisatieveranderingen vragen om een intensieve betrokken-
heid van de commissarissen.

In het casusonderzoek is in beperkte mate steun gevonden voor deze stellin-
gen. De grens tussen tweede- en derde-orde verandering is vanuit het per-
spectief van de commissaris niet altijd helder; ook andere factoren bepalen het 
handelen van de commissaris bij veranderingsprocessen (zoals persoonlijkheid 
van de betrokken directeuren en commissarissen, druk van belanghebbenden 
of verschillen in verwachtingen en governance-systemen). De rollen van figuur 
2 (paragraaf 2.3) zijn allen gevonden in de praktijk, zij het niet gerelateerd aan 
de niveaus van organisatieverandering.

2. Welke spanningen, grensconflicten en rolvervagingen binnen en tussen de bestuurs-
lichamen tijdens veranderingsprocessen komen voor?

Besluitvormingsprocessen zijn in mijn optiek een integraal onderdeel van ver-
anderingsprocessen. De bestudeerde cases worden daarom beschouwd als ver-
anderingsprocessen, ook al is niet in alle gevallen overgegaan tot implementatie 
van de voorgenomen veranderingen (de procesvereenvoudiging van NS en de 
fusieplannen van Wolters Kluwer en Reed Elsevier).

In de casusstudies is bevestiging gevonden voor spanningen en rolvervagingen 
binnen en tussen bestuurslichamen. Spanningen en rolvervagingen komen in 
de bestudeerde casuïstiek in verschillende vormen voor. In sommige gevallen 
gaat de commissaris tijdelijk op de bestuurdersstoel zitten om een uitvoerende 
taak te vervullen, in sommige gevallen gaat de commissaris tijdelijk náást de be-
stuurder zitten om hem te ondersteunen bij de uitvoering van een uitvoerende 
taak en soms bemoeit de commissaris zich vanuit de raad van commissarissen 
nadrukkelijk met de uitvoering van een uitvoerende taak van een bestuurder. 
Dit levert bijna in alle gevallen spanningen op, vanwege de rolonduidelijkheid 
die ontstaat bij zowel de betrokkenen zelf als in hun directe omgeving. Over 
het algemeen zijn de bestuurders en commissarissen goed in staat gebleken om 
met die spanningen om te gaan.

‘Grensconflicten’ zijn in de bestudeerde casuïstiek niet voorgekomen, omdat 
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alle betrokken bestuurders en commissarissen zich, ondanks de moeilijke om-
standigheden waarin zij zich bevonden en de druk die op hun functioneren en 
onderlinge relatie werd uitgeoefend, aan de belangrijkste voorwaarden van het 
duale systeem hebben gehouden. Deze voorwaarden worden in de komende 
paragrafen nader uitgewerkt.

3. Kunnen we vanuit het systeem van corporate governance en de wijze waarop 
daarmee met de betrokkenen wordt omgegaan voor de gevonden spanningen en rol-
vervagingen een verklaring vinden?

Uit de onderzochte praktijk blijkt de invulling van de rol van commissarissen 
samen te hangen met de keuze voor het duale (two-tier) systeem. In het duale 
systeem worden de commissarissen geacht op afstand te blijven van de da-
gelijkse bestuurspraktijk. Er zijn in de literatuur duidelijk omschreven taken 
voor de commissaris te vinden, die in de praktijk ook gevonden worden. Deze 
duidelijke taakomschrijving maakt de rolverdeling duidelijk, maar maakt het 
lastig voor commissarissen om een uitvoerende taak op te pakken bij verande-
ringsprocessen met een hoge impact of om nadrukkelijk in de adviserende rol 
te gaan zitten. Deze eerste, meest belangrijke factor heeft met de taakstelling 
van de raad van commissarissen te maken.
Een andere factor is dat de belanghebbende partijen in de omgeving van de 
onderneming in het duale systeem minder eenvoudig directe druk kunnen 
uitoefenen op de commissarissen, vanwege het feit dat zij geen onderdeel uit-
maken van het bestuur, waardoor het voor de commissaris minder moeilijk is 
op afstand te blijven. Ik beschouw ‘directe druk’ als het uitoefenen van invloed 
op basis van formele instrumenten, zoals de bevoegdheid majeure besluiten 
goed of af te keuren. 
Bij de aandeelhouders is dat echter precies andersom: deze kunnen minder 
eenvoudig directe druk uitoefenen op het bestuur, omdat de commissarissen 
(althans in het nu nog geldende systeem) het bestuur kunnen schorsen of ont-
slaan. Deze tweede factor heeft derhalve met hebben van invloed te maken.

4. Kunnen we uit het doel, het object, de aanpak van en de wijze van leidinggeven 
aan het veranderingsproces een verklaring vinden voor de gevonden  spanningen en 
rolvervagingen?

Uit de casuïstiek zijn enkele factoren af te leiden die voortkomen uit het veran-
deringsproces en die de rol van commissarissen mede bepalen. De eerste factor 
is de directe en indirecte druk die door belanghebbenden wordt uitgeoefend 
op het handelen van de commissarissen. Wanneer deze druk beperkt blijft, 
kunnen de commissarissen, hooguit met een toegenomen intensiteit, hun for-
mele rol aanhouden. Wanneer deze druk groter wordt, nemen commissarissen 
vaker plaats op de bestuurdersstoel en treedt eerder rolverwarring op. Een 
voorbeeld uit de casusstudies van indirecte druk is de druk die vakbonden 
en personeelscollectieven uitoefenden om het ‘rondje om de kerk’ bij NS te 
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verhinderen. Een voorbeeld van directe druk is de subtiele wijze waarop de 
bestuursvoorzitter van Wolters Kluwer door de president-commissaris duide-
lijk werd gemaakt na de overname van CCH niet ook naar een overname van 
West te willen streven. Opvallend hierbij is dat de mate waarin druk wordt 
uitgeoefend meer invloed heeft op de mate waarin spanningen en rolconflicten 
binnen en tussen raden van bestuur en commissarissen voorkomen dan het 
niveau van het veranderingsproces (eerste, tweede of derde orde).
Een tweede factor is het moment waarop het veranderingsproces plaatsheeft. 
Wanneer het veranderingsproces plaatsheeft tijdens een wisseling in de top, waar-
bij bijvoorbeeld een directievoorzitter of een commissaris nog onvoldoende of niet 
is ingewerkt, zullen de overige commissarissen en met name de president-com-
missaris een meer sturende rol kiezen dan anders het geval zou zijn geweest.

5. Onder welke voorwaarden is een optimale beïnvloeding van organisatieverande-
ringsprocessen door commissarissen mogelijk?

Uit het onderzoek is af te leiden dat commissarissen onder voorwaarden tijde-
lijk een uitvoerende taak kunnen verrichten.
De eerste voorwaarde betreft het machtigen. De commissaris wordt expliciet ge-
machtigd door de overige commissarissen om tijdelijk mee te besturen of een 
andere uitvoerende taak te verrichten. Daarbij worden afspraken gemaakt over de 
periode van meebesturen, de aard en omvang van de werkzaamheden en de wijze 
waarop verantwoording wordt afgelegd over de uitvoerende werkzaamheden van 
de commissaris.
De tweede voorwaarde betreft het terugkoppelen. In onderhandelingssituaties gaan 
de ontwikkelingen veelal snel en is het van belang op welke wijze dan ook de 
overige commissarissen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en stand-
punten. 
De derde voorwaarde betreft het bespreken en laten goedkeuren. Een commissaris 
die tijdelijk meebestuurt of een andere uitvoerende taak verricht legt tijdelijk ver-
antwoording af aan de overige commissarissen. De goedkeuring en toetsing kun-
nen niet door de tijdelijk gedelegeerde commissaris plaatsvinden en op hem of 
haar zijn de regels voor bestuurders voor de afgesproken periode van toepassing.
De vierde voorwaarde is het afhechten. Na afloop van de tijdelijke bestuurlijke 
interventies van de commissaris wordt expliciet afgesproken dat er een einde 
is gekomen aan de betreffende periode van de commissaris op de bestuurders-
stoel en dat de commissaris vertrekt of vanaf dat moment zijn oude rol weer 
vervult, zolang dat niet tegenstrijdig is met de tijdelijk vervulde rol.

Door aan deze voorwaarden te voldoen en deze op een expliciete manier te 
hanteren richting de raad van commissarissen wordt een optimale beïnvloe-
ding van veranderingsprocessen door commissarissen mogelijk. De commis-
saris kan – uiteraard alleen wanneer nodig - op of naast de bestuurdersstoel 
plaatsnemen om uitvoerende taken uit te voeren of rechtstreeks te ondersteu-
nen, zolang aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan.
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Een commissaris die aan bovenstaande voorwaarden voldoet is aan te duiden 
als een ‘gemachtigd commissaris’. Er moet ruimte zijn voor de commissarissen 
om dit belangrijke bestuurswerk te kunnen verrichten en daarom wordt op 
deze plaats gepleit voor een aanvulling op het toezichtregime. De ‘commissaris 
op de bestuurdersstoel’ wordt transparant gemaakt door zijn rol te reglemen-
teren.

De beantwoording van de vijf onderzoeksvragen resumerend:
• Commissarissen spelen hun rol bij organisatieverandering afhankelijk van 

factoren als persoonlijkheid, externe druk van belanghebbenden of uiteen-
lopende rolverwachtingen. Deze rollen betreffen veelal een intensieve be-
trokkenheid van de commissaris bij de totstandkoming en uitvoering van 
beleid, soms vanuit een adviesrol en soms vanuit een geïntensiveerde toe-
zichtsrol;

• Spanningen en rolvervagingen binnen en tussen bestuurslichamen komen 
voor in de vormen van de commissaris die (tijdelijk) plaatsneemt op of 
naast de bestuurdersstoel en in de vorm van een nadrukkelijke bemoeienis 
van een commissaris bij de uitvoering van beleid van zijn commissarisposi-
tie;

• Over ‘grensconflicten’ is in het onderzoek geen informatie gevonden;
• Het duale governance-systeem is mede debet aan de gevonden spanningen 

en rolvervagingen, vanwege het feit dat commissarissen niet geacht worden 
zich in dat systeem met uitvoerende zaken te bemoeien, maar deze com-
missarissen tegelijkertijd concrete instrumenten ter beschikking staan om 
directe invloed te kunnen uitoefenen op het bestuur;

• Ook de veranderingsprocessen zelf bevatten factoren die de rol van com-
missarissen bij veranderingsprocessen helpen verklaren, zoals de mate van 
externe druk van belanghebbenden tijdens veranderingsprocessen en de 
mate waarin bestuurders zijn ingewerkt op het moment dat de verandering 
plaatsheeft;

• Uit het onderzoek is af te leiden dat commissarissen onder voorwaarden 
tijdelijk een uitvoerende taak kunnen verrichten. Deze voorwaarden betref-
fen: machtigen, terugkoppelen, bespreken en laten goedkeuren en afhech-
ten.

7.3 Beantwoording probleemstelling

De beantwoording van de onderzoeksvragen stelt ons, tezamen met de uitkom-
sten van de literatuurstudie en het veldonderzoek, in staat de probleemstelling 
zoals in hoofdstuk 3 geformuleerd te beantwoorden:

Welke rollen spelen commissarissen bij organisatieveranderingen en hoe gaan zij om 
met spanningen, grensconflicten en rolvervagingen binnen en tussen de bestuurslicha-
men van een onderneming in verandering?

ANALYSE EN RESULTATEN CASUSSTUDIES



162 COMMISSARIS OP DE BESTUURDERSSTOEL

Het eerste deel van de probleemstelling heeft betrekking op de rollen die com-
missarissen spelen bij organisatieveranderingen. Eerder concludeerde ik dat 
niet alleen het niveau van verandering, maar ook persoonlijkheid van de be-
trokken directeuren en commissarissen, druk van belanghebbenden of ver-
schillen in verwachtingen en governance-systemen een rol spelen.

Op het tweede deel van de probleemstelling wordt in het vervolg van deze 
paragraaf ingegaan.

In de casusstudies is bevestiging gevonden voor het ontstaan van rolvervagin-
gen binnen en tussen de bestuurslichamen bij organisatieverandering. Wanneer 
sprake is van een duidelijk (gezamenlijk) doel, een hoge mate van vertrouwen 
van de commissarissen in de raad van bestuur, een goede strategische en fi-
nanciële ondernemingspositie en een sterke positie van de bestuursvoorzitter, 
opschuivingen van taken van commissarissen richting die van de raad van be-
stuur in beginsel geen bezwaar zijn en met de daaruit voortvloeiende rolverva-
gingen tussen commissarissen en bestuurders zakelijk kan worden omgegaan.

Naast de constatering dat rolvervagingen vooral plaatsvinden onder externe 
druk, kan ook worden geconstateerd dat rolvervagingen in sommige geval-
len niet optraden als gevolg van een toenemende externe druk maar vanwege 
verschillende verwachtingen die bestaan vanuit een ander institutioneel model. 
Bij de onderhandelingen tussen Wolters Kluwer en Reed Elsevier speelde deze 
situatie, gezien het feit dat de Engelsen verwachtten dat de commissarissen van 
Wolters Kluwer zich intensief bezighielden met de onderhandelingen zelf en 
voor hen geen rol op de achtergrond zagen. Van beide zijden waren commissa-
rissen betrokken met veel ervaring met Angelsaksische onderhandelingen. Zij 
moeten zich goed bewust zijn geweest van de risico’s van een te grote betrok-
kenheid bij het onderhandelingsproces zelf, maar besloten zich in die rol te 
handhaven om dit gevoelige proces, dat van groot strategisch belang was voor 
beide ondernemingen, niet te frustreren.
Hierdoor werden commissarissen, enerzijds vanuit de intentie een gunstig ka-
der te scheppen voor de bestuurders om tot een fusie te komen en anderzijds 
vanuit voorzichtigheid, vanaf de aanvang van het onderhandelingsproces in de 
uitvoerende rol ‘gedrukt’.

Ik concludeer dat beïnvloeding van besturing van organisatieverandering door 
commissarissen mogelijk is wanneer zowel de formele structuur, samenstelling 
en taakstelling van die commissarissen als de informele structuur (vertrouwen, 
eenheid in de raad) ruimte laat voor een uitvoerende rol in bijzondere omstan-
digheden.
Onder ‘bijzondere omstandigheden’ kunnen we in dit geval de bijzondere con-
text van een internationaal onderhandelingsproces scharen.

In de internationale literatuur over corporate governance is beschreven waar-
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om het onderscheid tussen het uitvoeren van beleid (‘decision management’) 
en het toezicht daarop (‘decision control’) van belang is. Op welke manier die 
scheiding idealiter kan worden vormgegeven, is de vraag. De scheiding zit in 
een duaal governance-model ‘ingebakken’ en wordt in een unitair governance-
model in sommige gevallen aangebracht door het instellen van bijvoorbeeld 
een ‘directiecomité’, zoals gebruikelijk is in België. Dat betekent dat beide – ui-
terste – modellen mogelijkheden bieden.
Het unitaire model lijkt vanuit dit oogpunt meer geschikt te zijn voor het ‘scha-
kelen’ tussen verschillende situaties dan het duale model. De non-executive 
bestuurder is samen met de executive bestuurder te allen tijde bevoegd stra-
tegische besluiten te nemen en uitvoerende taken op zich te nemen. Dat be-
tekent dat sneller beslissingen kunnen worden genomen, als dat nodig is. Uit 
onderzoek van Moerland (2001) blijkt overigens ook dat organisaties met een 
unitair governance systeem sneller in staat zijn uit moeilijke omstandigheden 
te komen. Minder duidelijke rolverwachtingen zijn echter van dit model een 
belangrijk nadeel.

In ‘bijzondere omstandigheden’ moet een uitvoerende rol voor toezichthouders 
ook in het duale model mogelijk zijn, zij het onder strikte voorwaarden. Er 
zal bijvoorbeeld een andere – tijdelijke - voorziening moeten worden getrof-
fen voor het toezicht. In de praktijk zal een beperkt aantal commissarissen de 
bestuurders van de onderneming bijstaan in de uitvoerende bestuurderstaken, 
waardoor de overige commissarissen hun toezichtsrol blijven vervullen. Daarbij 
moet dan wel op een bepaald moment sprake zijn van een ‘afhechting’,  een 
moment waarop de raad van commissarissen als collectief formeel de verant-
woordelijkheid neemt en de uitvoerende rol als beëindigd beschouwt. Hierop 
is eerder ingegaan, bij beantwoording van de vijfde onderzoeksvraag.

De beantwoording van de probleemstelling resumerend:
• Uit de onderzochte cases is af te leiden dat commissarissen in tijden van 

organisatieverandering zakelijk met elkaar, met bestuurders en stakeholders 
omgaan;

• Zowel het duale als het unitaire governance-model bieden een basis voor 
beïnvloeding van veranderingsprocessen door commissarissen. Ondanks 
de bijdrage van het duale governance-model aan gevonden spanningen en 
rolvervagingen en de uit de literatuur blijkende mindere slagvaardigheid in 
tijden van verandering, biedt het model het voordeel van duidelijkheid ten 
aanzien van de rolverwachtingen van commissarissen en bestuurders;

• Een commissaris kan invloed uitoefenen op een veranderingsproces als zo-
wel de formele als de informele structuur ruimte laat voor een – min of 
meer – uitvoerende rol in bijzondere omstandigheden;

• Wanneer de commissaris de situatie als zodanig inschat dat hij plaatsneemt 
op of naast de bestuurdersstoel, is het verstandig enerzijds aan de in de 
vorige paragraaf genoemde voorwaarden te voldoen en anderzijds te zorgen 
voor een andere – tijdelijke – voorziening voor het toezicht.

ANALYSE EN RESULTATEN CASUSSTUDIES
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7.4 Veronderstellingen

In hoofdstuk 3 zijn vijf veronderstellingen geformuleerd, die rechtstreeks 
voortkomen uit de voorstudie. In deze paragraaf ga ik in op deze stellingen aan 
de hand van de informatie uit de casusstudies.

De belangrijkste taken van commissarissen (toezicht houden op het beleid van het 
bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar 
verbonden onderneming, het bestuur met raad ter zijde staan, ondersteunen van 
de directie bij bijzondere besluiten) moeten bij organisatieverandering intensiever 
worden uitgeoefend om zeker te zijn van een verantwoord en zorgvuldig proces van 
besluitvorming. Aan de belangrijkste randvoorwaarden onafhankelijkheid, een-
heid, spreiding van deskundigheden en vertrouwen moet dan reeds zijn voldaan

De eerste helft van deze stelling, “De belangrijkste taken van commissarissen 
moeten bij organisatieverandering intensiever worden uitgeoefend om zeker 
te zijn van een verantwoord en zorgvuldig proces van besluitvorming” kan 
op basis van het onderzoeksmateriaal bevestigend worden beantwoord: com-
missarissen besteden meer tijd aan hun commissariaat in ‘oorlogstijd’ dan in 
‘vredestijd’. Ze voeren hun taken intensiever uit. Daarbij is de directe of indi-
recte druk die door betrokkenen of belanghebbenden wordt uitgeoefend van 
grotere invloed dan het niveau van het veranderingsproces (eerste, tweede of 
derde orde).
In situaties waarbij de continuïteit van de onderneming of het realiseren van 
een belangrijke innovatie voorop staat, is er minder aandacht voor het proces 
van besluitvorming. Intensiever uitoefenen van de reguliere taken is in som-
mige gevallen niet meer voldoende om de veranderingsprocessen vanuit de 
commissarisrol goed te kunnen begeleiden. De nadruk komt dan te liggen op 
de kracht van persoonlijkheden, de kwaliteit van het team en de intuïtie van 
de betrokkenen.

De tweede helft van de stelling, dat aan de belangrijkste randvoorwaarden on-
afhankelijkheid, eenheid, spreiding van deskundigheden en vertrouwen dan 
reeds moet zijn voldaan, is in alle cases bevestigd. In ‘vredestijd’ kan aan het 
invullen van de randvoorwaarden worden gewerkt.

Tweede en derde-orde veranderingen vragen om een intensieve betrokkenheid van 
de commissarissen. Bij veranderingen van dit niveau vervagen de grenzen tussen 
directie en raad van commissarissen en wordt intensief samengewerkt

Veranderingsprocessen van de derde orde komen weinig voor. In mijn onder-
zoek zijn alleen bij de verzelfstandiging van NS elementen van een derde-orde 
verandering gevonden, als gevolg van de opvatting binnen NS dat het geen 
‘single process’ bedrijf is, maar een bedrijf met meerdere activiteiten. Deze 
activiteiten werden in verschillende vennootschappen geplaatst en er werd ge-



investeerd in nieuwe (Telfort en WorldOnline). Maar zelfs bij de verzelfstandi-
gingcasus lijkt de nadruk op tweede orde te liggen, omdat de verzelfstandiging 
vooral een verandering van inzichten, van strategie en werkwijze betrof.
Deze stelling kan dus niet zonder meer worden bevestigd vanuit mijn on-
derzoek. De grenzen tussen directie en raad van commissarissen kunnen ook 
bij eerste- en tweede-orde veranderingen vervagen, zo blijkt uit de casuïstiek. 
Dat betekent dat in sommige gevallen veranderingsprocessen van de eerste of 
tweede orde vragen om een intensieve betrokkenheid van commissarissen. Uit 
de casuïstiek wordt derhalve duidelijk dat verandersituaties en rollen van com-
missarissen door elkaar kunnen lopen.

Als het gaat om tweede en derde-orde veranderingen, schuiven activiteiten van de 
raad van commissarissen op in de richting van de activiteiten van de directie. Het 
betreft een natuurlijke opschuiving, die een kritische monitoring en evaluatie vereist 
van de nu geldende opvattingen over taakstelling, structuur en samenstelling van 
iedere individuele raad van commissarissen in haar specifieke context

Het eerste deel van de stelling kan worden bevestigd aan de hand van het 
onderzoek, maar dient te worden genuanceerd: “Als het gaat om tweede en 
derde-orde veranderingen, kunnen activiteiten van de raad van commissarissen 
opschuiven in de richting van de activiteiten van de directie”.
Hoewel het altijd de intentie lijkt van de commissarissen om vanuit hun for-
mele taakstelling hun activiteiten te richten, wordt de betrokkenheid tijdens 
veranderingsprocessen intensiever en verschuiven hun activiteiten in de rich-
ting van de directie. Dit geldt echter niet alleen bij tweede en derde-orde ver-
anderingen, zo blijkt uit het onderzoek, maar kan ook bij eerste-orde veran-
deringen voorkomen. Het opschuiven is, zoals hiervoor reeds geconstateerd, 
eerder afhankelijk van de directe of indirecte druk die wordt uitgeoefend door 
betrokkenen en belanghebbenden dan van het soort veranderingsproces.

Het tweede deel van de stelling, dat het een natuurlijke opschuiving betreft, is 
bevestigd: in situaties waar de continuïteit of de bestaansreden van een onder-
neming bedreigd wordt, hebben alle betrokkenen met invloed de natuurlijke 
neiging het roer te nemen. Dit niet op voorhand doen is een bijzondere vaar-
digheid van de commissaris. 

Het derde deel van de stelling, dat een kritische monitoring en evaluatie van 
opvattingen vereist is, kan worden bevestigd. Uit het onderzoek blijken ver-
schillende, vaak impliciete taakopvattingen. Het is van belang de taakstelling 
van commissarissen te matchen met hun taakopvattingen in zowel ‘vredestijd’ 
als in ‘oorlogstijd’. Dit zal een genuanceerder beeld opleveren van de taken 
en activiteiten van commissarissen in verschillende omstandigheden dan het 
bestaande ‘doorsnee’ beeld.
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Op alle taakgebieden van de commissaris (toezicht houden, adviseren van de direc-
tie en het ondersteunen van de directie bij bijzondere besluiten) kunnen tijdens 
grootschalige veranderingsprocessen potentiële spanningen binnen en tussen direc-
tie en commissarissen ontstaan

Deze stelling kan bevestigend worden beantwoord. Uit de casuïstiek leid ik 
af dat een commissaris op de bestuurdersstoel zich beter tijdelijk buiten de 
toezichtsrol kan begeven om een zuivere scheiding tussen bestuur en toezicht 
te kunnen handhaven. Het is niet verstandig besluiten die een commissaris 
neemt vanuit een bestuurspositie te laten goedkeuren door een raad van com-
missarissen waarvan dezelfde commissaris lid is. Als college zal de raad een 
besluit moeten nemen; de betreffende commissaris kan zich in die gevallen 
beter van stemming onthouden.
Bij het adviseren van de directie kunnen spanningen ontstaan, wanneer een 
advies verregaand is en gevolgen heeft voor de positie van de ondernemin-
gen of voor de individuele betrokkenen. Het is moeilijk als commissaris in te 
grijpen wanneer een bestuurder een verkeerde beslissing neemt, die in sterke 
mate gebaseerd was op het advies van de commissaris.
Bij het ondersteunen van de directie bij bijzondere besluiten kunnen, zo blijkt 
uit de casusstudies, ook spanningen ontstaan. Het betreft juist hier veelal si-
tuaties die in de categorie van de tweede of derde-orde veranderingen vallen 
en waarvan de mogelijke problemen in dit boek uitgebreid aan de orde zijn 
gekomen.

Veranderingen van samenstelling, structuur en taakopvatting van bestuurslichamen 
alsook de toenemende omvang en intensiteit van organisatieveranderingen stellen 
hogere eisen aan zowel commissarissen als ondernemingsbestuurders dan voorheen

Deze stelling kan bevestigend worden beantwoord, met uitzondering van het 
aspect dat sprake is van verandering van samenstelling en structuur van be-
stuurslichamen. Er is geen bewijs gevonden tijdens deze studie dat hier op een 
ingrijpende manier sprake van is. Uit de literatuurstudie blijkt wel het naar 
elkaar ‘toegroeien’ van one-tier en two-tier systemen, maar dat blijkt vooral 
uit kleinere aanpassingen, zoals het instellen van een audit committee in een 
two-tier model.
De taakopvatting van bestuurslichamen is nadrukkelijk wel veranderd. 
Verandering is meer ‘business as usual’ geworden en wordt daarmee integraal 
onderdeel van het aandachtsgebied van de commissaris.
Of de omvang en intensiteit van organisatieveranderingen zijn toegenomen is 
niet uit het onderzoek te halen, omdat er geen vergelijking in de tijd is gemaakt 
tussen veranderingsprocessen bij grote organisaties. Wel blijkt uit de casuïstiek 
dat de bestudeerde veranderingen bij NS en Wolters Kluwer in absolute zin 
de meest omvangrijke waren (gemeten in geld en strategische kansen) die de 
organisaties in hun historie hadden meegemaakt.
Extra veranderkundige vaardigheden is één, in moeilijke tijden terughoudend 



blijven doch optreden wanneer nodig is twee, en vaardigheden om in een-
drachtige samenwerking (en gedeeltelijke rolvermenging) te kunnen opereren 
en terug te schakelen naar de strikte scheiding tussen bestuur en toezicht is een 
derde reden om aan te nemen dat de eisen die momenteel aan bestuurders en 
commissarissen worden gesteld hoger zijn dan voorheen.

7.5 Bevindingen casusonderzoek

In dit hoofdstuk zijn aan de hand van het onderzoeksmodel de probleem-
stelling en  vraagstellingen vanuit de casuïstiek beantwoord. Ook is ingegaan 
op de veronderstellingen die voor aanvang van de casusstudies zijn gedaan. 
Hieronder is het onderzoeksmodel opgenomen met antwoorden op de pro-
bleemstelling en onderzoeksvragen:

Determinant-categorie I:
Corporate governance

Determinant-categorie II:
Organisatieverandering

Organisatorische
context

Beantwoording van de onderzoeksvragen:
Commissarissen spelen hun rol bij organisatieverandering afhankelijk van
meerdere factoren
Spanningen en rolvervagingen binnen en tussen bestuurslichamen komen voor;
over ‘grensconflicten’ is in het onderzoek geen informatie gevonden
Het duale governance-systeem is mede debet aan de gevonden spanningen en
rolvervagingen
Ook de veranderingsprocessen zelf bevatten factoren die de rol van
commissarissen bij veranderingsprocessen helpen verklaren
Commissarissen kunnen onder voorwaarden tijdelijk een uitvoerende taak
verrichten

Beantwoording van de probleemstelling:
Commissarissen gaan in tijden van organisatieverandering zakelijk met elkaar,
met bestuurders en stakeholders om
Zowel het duale als het unitaire governance-model bieden een basis voor
beïnvloeding van veranderingsprocessen door commissarissen
Een commissaris kan invloed uitoefenen op een veranderingsproces als zowel de
formele als de informele structuur ruimte laat voor een – min of meer –
uitvoerende rol in bijzondere omstandigheden
Wanneer de commissaris de situatie als zodanig inschat dat hij plaatsneemt op
of naast de bestuurdersstoel, is het verstandig enerzijds aan de genoemde  
voorwaarden te voldoen en anderzijds te zorgen voor een andere – tijdelijke –
voorziening voor het toezicht

Consequenties:
De rol van commissarissen bij veranderingsprocessen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Figuur 11 Beantwoording van onderzoeksvragen en probleemstelling in het onderzoeksmodel
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 8 
Nieuwe perspectieven op 
organisatieverandering en 
corporate governance

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de casusstudies geïntegreerd. Door 
de casusstudies gezamenlijk te verbinden met bestaande literatuur vindt een 
analyse plaats op een hoger abstractieniveau dan dat van de individuele cases. 
De casusstudies verbinden zich op twee manieren met bestaande literatuur: bij 
de voorstudie en achteraf. In de voorstudie wordt gestart vanuit de literatuur 
over organisatieverandering en corporate governance en wordt een verbinding 
gelegd tussen deze wetenschapsgebieden. Ik concludeerde naar aanleiding 
daarvan, dat in de wetenschappelijke theorie een lacune bestaat in het feit dat 
in de literatuur over corporate governance in redelijke mate aandacht wordt 
besteed aan de rol van commissarissen, maar dat over organisatieverandering 
in die literatuur slechts zelden of zeer kort wordt gesproken. Tegelijkertijd blijft 
de rol van de commissaris in de literatuur over organisatieverandering relatief 
onderbelicht. Om die lacune in te vullen richt ik me bij in mijn onderzoek op 
de rol van commissarissen bij organisatieverandering.
In dit hoofdstuk ga ik na in hoeverre de casusstudies een bijdrage kunnen leve-
ren aan de theorievorming Allereerst ga ik in op de bijdrage van de casusstudies 
aan de bestaande theorie over organisatieverandering en corporate governance. 
Vervolgens schets ik nieuwe theoretische perspectieven over invloed van be-
langhebbenden bij organisaties. Ik besluit dit hoofdstuk met enkele conclude-
rende opmerkingen.

8.1 Bijdrage van de casusstudies aan de theorievorming

Deze paragraaf vermeldt eerst aan welke inzichten de literatuur over organi-
satieverandering en corporate governance mij heeft geholpen als basis voor 
de casusstudies. Vervolgens geef ik aan welke bijdrage de casusstudies op hun 
beurt hebben kunnen leveren aan deze wetenschapsgebieden.

8.1.1   Organisatieverandering

De literatuur over organisatieverandering is een belangrijke basis geweest voor 
het onderzoek. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van de theorieën van 
Boonstra (2000 en 2004), Wierdsma (2004) en Beer en Nohria (2000). Een 
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aparte ‘tak van sport’ binnen de organisatieverandering is het management van 
verandering. In de voorstudie concludeer ik daarover dat in de literatuur over 
‘the management of change’ vrijwel niets te vinden is over beïnvloeding van 
veranderingsprocessen door commissarissen. Ik stelde toen dat “onduidelijk is 
of dat te maken heeft met de Angelsaksische oorsprong van de meeste litera-
tuur over verandermanagement, waardoor de commissaris als onderdeel van 
de board vanzelf wordt ‘meegenomen’, of dat in de literatuur stilzwijgend de 
veronderstelling bestaat dat verandermanagement een zaak is voor de lagere 
echelons”.
De literatuur over organisatieverandering heeft derhalve bijgedragen aan het 
verkrijgen van inzicht:
• in welke verandersituaties sprake is van toename van externe druk op de 

commissaris;
• in de theoretische lacune die bestaat in de literatuur over het management 

van veranderingsprocessen in het feit dat de rol van commissarissen daarbij 
vrijwel nergens aan de orde komt.

Het verloop van organisatieveranderingsprocessen (een indeling in fasen, waar-
over wel veelvuldig door onderzoekers in de veranderkunde is gepubliceerd) is 
niet gebruikt in deze analyse. Er is gekozen voor de taakstelling, samenstelling 
en omvang van raden van commissarissen als vertrekpunt voor de analyse, 
ofwel de invalshoek van corporate governance.
Fasen in organisatieveranderingsprocessen kunnen op zich interessant zijn, 
omdat informatie kan worden verzameld over de rol van commissarissen in 
iedere afzonderlijke fase van zo’n proces. Er is niet voor deze invalshoek geko-
zen, omdat vooringenomenheid met een fasen-model het exploratieve karakter 
van deze studie in mijn optiek geen recht doet.

8.1.2   Corporate governance
 
De literatuur over corporate governance en ondernemingsbesturing is, hoewel 
in Nederland beperkt voorhanden, ook een belangrijke basis geweest voor het 
veldonderzoek. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van publicaties van de 
twee Commissies Corporate Governance (1997 en 2003), De Leeuw (1984), 
Croon en Te Velde (1997), Koot en Wierdsma (1994), De Koning (1987), 
Grinwis (1990), Hamilton en Rumsey (1995) en Glasz (2000).
De literatuur over corporate governance en ondernemingsbesturing heeft voor-
al bijgedragen aan het inzicht in:
• de samenstelling en omvang van raden van commissarissen in Nederland;
• de taakstelling en bevoegdheden van commissarissen in Nederland;
• internationale verschillen in structuur en samenstelling van bestuurslicha-

men;
• internationale veranderingen in de structuur en samenstelling van bestuurs-

lichamen.

NIEUWE PERSPECTIEVEN OP ORGANISATIEVERANDERINGEN EN CORPORATE 
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De literatuur over corporate governance geeft inzicht welke instrumenten (taak-
stelling, bevoegdheden) de commissaris ter beschikking staan om effectief met 
externe druk, uitoefening van invloed door belanghebbenden, om te gaan.
Er is gebruik gemaakt van publicaties van gerenommeerde internationale in-
stituten en onderzoekers uit met name Nederland en Angelsaksische landen. 
Er is geen afbakening gemaakt binnen de informatie die voorhanden is op dit 
terrein, vanwege de beperkte hoeveelheid die beschikbaar is.

8.1.3   Bijdrage van de casusstudies aan de twee wetenschapsgebieden

De casusstudies geven inzicht in de rol van commissarissen in veranderings-
processen en hebben daarmee zelf ook bijgedragen aan zowel de theorie van 
organisatieverandering als die van corporate governance:
• Beïnvloeding van veranderingsprocessen wordt alleen in specifieke situa-

ties52 op een directe wijze uitgevoerd door commissarissen;
• Er is een schaal van ‘de bemoeiende commissaris’ tot ‘de afstandelijke com-

missaris’. Hun beïnvloedingsstijlen verschillen. Een meer indirecte wijze 
van beïnvloeden is in de trant van “je zou je kunnen voorstellen dat…”, 
“wellicht is een alternatief…” of “heb je al gedacht aan…”;

• Commissarissen spelen overwegend een indirecte rol bij het beïnvloeden 
van veranderingsprocessen;

• Commissarissen spelen desalniettemin een belangrijke rol in veranderings-
processen, vanuit (formeel) hun goedkeurende en adviserende rol en (in-
formeel) hun positie binnen en buiten de onderneming, waardoor zij onder 
meer in staat zijn externe steun te verwerven of conflicten te bestrijden cq. 
voorkomen;

• Commissarissen kennen belangrijke bevoegdheden om invloed op veran-
deringsprocessen uit te oefenen, met name omdat in Nederland het struc-
tuurregime de commissarissen naar internationale maatstaven relatief veel 
en belangrijke bevoegdheden toekent53;

• Commissarissen spelen een belangrijke rol in de legitimering van bepaalde 
stappen in veranderingsprocessen;

• Commissarissen zijn als adviseur van de directie (in meer of mindere mate) 
medebepalend voor de beslissingen die op cruciale momenten door de be-
stuurders genomen worden.

De mate van sturing door commissarissen houdt verband met het vertrouwen 
dat bestaat in het bestuur en de bestuurders, het governance-systeem (bij een 

52    Uit de casusstudies blijken de volgende specifieke situaties: de druk die 
belanghebbenden op het bestuur en de raad van commissarissen uitoefenen in geval 
van veranderingsprocessen van de tweede en derde orde, alsmede de verwachting die 
in sommige gevallen bestaat van bestuurders van een one-tier board van een andere 
organisatie om rechtstreeks met commissarissen zaken te kunnen doen.

53    Waarbij inmiddels ook is gebleken dat een beweging in gang is gezet de bevoegdheden van 
de raad van commissarissen ten faveure van die van de aandeelhouders te beperken.
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one-tier systeem besteden commissarissen over het algemeen meer tijd aan hun 
commissariaat, omdat ze deel zijn van de besluitvorming), de verwachtingen 
die bestaan ten aanzien van de rol van de commissaris (afhankelijk van het type 
belanghebbenden), de mate waarin het bestuur de commissarissen betrekt bij 
besluitvorming en de persoon van de commissaris zelf.

Op basis van deze evaluatie van de casusstudies kunnen we concluderen dat 
het veldonderzoek heeft bijgedragen aan de theorie over organisatieverande-
ring en met name over management (rechtstreekse beïnvloeding) van organi-
satieveranderingen. Er is geen theorievorming geweest of aanvullend inzicht 
verkregen in soorten verandering of fasen in veranderingsprocessen, maar er 
is wel een bijdrage aan de theorievorming over verandermanagement geleverd 
door de verbinding die is gelegd tussen soorten verandering en de rol van com-
missarissen daarbij.
Ook is er aanvullend inzicht verkregen in de politieke, sociale en gedragswe-
tenschappelijke aspecten van verandermanagement.

De casusstudies hebben ook bijgedragen aan de theorievorming rondom cor-
porate governance. Naast de uit de algemene literatuur bekende informatie 
over taakstelling en bevoegdheden is met deze studie de basis gelegd voor een 
verdere nuancering van de werkzaamheden van commissaris: er wordt een re-
latie veronderstelt tussen verschillende situaties (eerste, tweede en derde orde 
veranderingen) en de redelijk generaliseerbare, onderscheidbare rollen die de 
commissaris in die situaties speelt. Uit de casuïstiek wordt duidelijk dat deze 
situaties en rollen in de praktijk door elkaar kunnen lopen.

Uit de studie blijkt dat niet de aard en intensiteit van het veranderingsproces, 
doch eerder de hoeveelheid externe druk die wordt uitgeoefend van invloed 
is op de rol van commissarissen. Er zijn echter in het onderzoek wel situaties 
gebleken waarbij commissarissen moeten opschakelen, waardoor de veronder-
stelling van het bestaan van een relatie tussen soorten veranderingsprocessen 
en commissarisrollen overeind blijft. Deze relatie wordt in tabel 27 in een theo-
retisch model nader uitgewerkt.

De rol van de commissaris wordt vooral ingevuld door verschillen in de wer-
king van de raad van commissarissen als team, in de hantering van de (on-) 
geschreven regels, van de mate van informatieverwerving, in de mate waarin 
invloed wordt uitgeoefend op het beleid en de gang van zaken, in de mate 
waarin persoonlijkheden een rol gaan spelen, in de hoeveelheid (in-) formeel 
overleg dat plaatsvindt, in de rol van de president-commissaris en in de mate 
waarin sprake is van een duaal (two-tier) governance-model. 

Onderstaand schema biedt een kader voor de theorievorming54 zowel op het 
terrein van de veranderkunde (de verbinding die is gelegd tussen soorten ver-
andering en de rol van commissarissen) als corporate governance (basis voor 
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een verdere nuancering van de werkzaamheden van commissaris in verschil-
lende situaties):

Eerste orde 
verandering

Tweede orde 
verandering

Derde orde 
verandering

Raad van 
commissarissen als 
team

Op basis van routine en 
ervaring

Op basis van inzicht 
en ervaring

Op basis van 
vertrouwen en 
gevoel

Hantering van de (on-) 
geschreven regels

Volledig Zo veel mogelijk Regelmatige 
afwijkingen

Mate van 
informatieverwerving

Basaal, grotendeels achteraf Business cases en 
gesprekken met 
interne en externe 
belanghebbenden

Veel gesprekken en 
informeel overleg, 
brede interne en 
externe oriëntatie

Invloed op het beleid 
en de gang van zaken

Nadruk op toezichtsrol 
(toetsen)

Nadruk op adviesrol ‘Meewerken’ zij-
aan-zij met directie, 
nadruk op supervisie

Individuele 
persoonlijkheden

Zijn in beperkte mate 
herkenbaar (nadruk op 
team)

Zijn met name 
complementair in 
team

Komen sterk naar 
voren, individuen 
spelen een grotere 
rol

(In-) formeel overleg 
dat plaatsvindt

Regulier overleg, beperkt 
bilateraal overleg

Regulier overleg en 
extra bijeenkomsten, 
beperkt bilateraal 
overleg

Regulier overleg, 
extra bijeenkomsten 
en veel bilateraal 
overleg

De rol van de 
president-commissaris

Nadruk op coördinatie Nadruk op advies Nadruk op 
ondersteuning van 
uitvoering en regie

Duaal governance-
model

RvC en bestuur opereren 
formeel, op afstand

RvC en bestuur 
opereren langs formele 
lijnen, met grotere 
intensiteit

(Deel) RvC en 
bestuur trekken 
samen op en zijn 
minder formeel

Tabel 27 Kader voor theorievorming over de rol van commissarissen bij eerste, tweede en derde 
orde verandering

54    Eerder in dit boek merkte ik op dat het doel van dit onderzoek geen theorievorming is. 
Toch wil ik het niet nalaten een aanzet te geven door het schetsen van dit kader. Ik heb 
mij in de opstelling ervan laten inspireren door de modellen die in literatuur over teams 
worden gebruikt, zoals onder meer ‘situationeel leidinggeven’.
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Een goede raad van commissarissen is in staat te schakelen tussen de drie ni-
veaus en aan de hand daarvan haar rol te bepalen. Een bijzondere taak is hier 
weggelegd voor de president-commissaris, die hierin het voortouw moet ne-
men.

Evaluerend kan worden gesteld dat:
• met dit onderzoek een verbinding is gelegd tussen de wetenschapsgebieden 

corporate governance en organisatieverandering;
• de grounded theory-benadering van het onderzoek (veronderstellingen zijn 

deels bevestigd) heeft bijgedragen aan de kennis op het terrein van de taak-
stelling van commissarissen in bijzondere situaties;

• het onderzoek nieuwe inzichten heeft opgeleverd, met name met betrek-
king tot de rol van commissarissen bij veranderingsprocessen;

• het onderzoek nieuwe invalshoeken voor verder onderzoek heeft opgele-
verd (deze worden in subparagraaf 8.2.3 nader uitgewerkt).

8.2 Reflectie op de casusstudies

In alle drie cases is in meerdere of mindere mate onderzoeksinformatie gevon-
den over de toenemende strategische complexiteit, de groeiende behoefte aan 
internationale samenwerking en de spanningen in bestaande eigendomsver-
houdingen en organisatievormen. 

Naar aanleiding van de analyse van de tweede casusstudie bij NS zijn in aanvul-
ling daarop twee belangrijke conclusies getrokken (zie paragraaf 5.7):
1. Uit de analyse van de veranderende samenstelling van de raad van com-

missarissen en het bestuur bij NS in de periode 1993-2001 blijkt dat de 
mate van opschuiving van activiteiten van de commissaris richting die van 
de bestuurder voor een belangrijk deel afhankelijk is van de mate waarin 
dit wordt toegelaten door de betrokken personen. Met andere woorden, de 
mate waarin sprake is van opschuiving van activiteiten is voor een belang-
rijk deel afhankelijk van de rolopvatting van de personen die de functies 
van bestuurder en commissaris vervullen;

2. Uit de analyse blijkt dat de intensiteit van het veranderingsproces (eerste, 
tweede of derde-orde) minder van invloed is op de mate van verschuiving 
van activiteiten dan de hoeveelheid externe druk die door belanghebben-
den kan worden uitgeoefend. De procesvereenvoudiging heeft betrekking 
op de topstructuur en de organisatiestructuur en is minder ingrijpend ge-
weest dan de verzelfstandiging, toch is de vermenging van activiteiten van 
bestuurders en commissarissen groter geweest.

De casusstudies bij Wolters Kluwer leveren een additionele, derde conclusie op:
3. Vanuit verschillende governance-systemen bestaan verschillende verwach-

tingen ten aanzien van de rol van commissarissen.
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Het verder onderzoeken van deze bevindingen is mogelijk vanuit theorieën 
over macht in en rondom organisaties. Externe druk wordt veroorzaakt door 
partijen buiten de organisaties die zijn onderzocht. 
De keuze voor de literatuur over macht is ingegeven door mijn interesse in het 
verklaren van de ‘externe druk’: waarom wordt deze druk uitgeoefend, door 
wie, en op welke wijze?

In deze paragraaf wordt hieraan invulling gegeven middels een analyse aan de 
hand van de machtstheorieën van Pettigrew en Mintzberg. Vervolgens worden 
in subparagraaf 8.2.3 suggesties voor vervolgonderzoek gegeven.

8.2.1  Machtstheorie van Pettigrew

Pettigrew heeft verschillende publicaties over macht en invloed op zijn naam 
staan. In zijn paper ‘Sources and Uses of Power in the Boardroom’ (Pettigrew & 
McNulty, 1997) rapporteert hij over de uitkomsten van een onderzoek naar het 
gedrag van directeuren en commissarissen van 250 extern gefinancierde onder-
nemingen in het Verenigd Koninkrijk. Hij stelt dat drie belangrijke stromingen 
bestaan in het onderzoek naar macht van directeuren en commissarissen:
1. ‘Upper echelons theory’, die uitgaat van team- en groepsgedrag (Pettigrew 

& McNulty verwijzen hiervoor naar Hambrick, 1994);
2. ‘Agency theory’, waarbij de raden van bestuur en commissarissen in het 

hart van de ondernemingsbesturing worden geplaatst en waarbij er van 
uit wordt gegaan dat effectieve bestuurders en toezichthouders zich zullen 
identificeren met aandeelhoudersbelangen (Pettigrew & McNulty verwij-
zen hiervoor naar Fama en Jensen, 1983);

3. ‘Managerial hegemony theory’, waarbij wordt gesteld dat de raden van 
bestuur en commissarissen (als ‘unitary board’) in feite een passieve rol 
vervullen en in feite ‘beheerst’ worden door beter geïnformeerde en full 
time beschikbare managers (directeuren) (Pettigrew & McNulty verwijzen 
hiervoor naar Berle en Means, 1932).

Uit het onderzoek van Pettigrew en McNulty komt naar voren dat commis-
sarissen benoeming, ontslag en beloning van directeuren als een essentieel on-
derdeel van hun verantwoordelijkheden zien. Verderop zal uit een studie van 
Mintzberg blijken dat dit tegelijkertijd hun belangrijkste middel is om invloed 
uit te oefenen.

Algemene conclusie van hun studie is dat structuur, context en machtsbronnen 
gecombineerd met de wil en vaardigheid om macht te gebruiken bepalend zijn 
voor de mate waarin invloed kan worden uitgeoefend. Wanneer we deze aspec-
ten toepassen op de bestudeerde cases en daarbij de commissarissen centraal 
stellen, ontstaat het volgende beeld:
• Structuur Met verschillende organisatie-eenheden bij NS (NS Stations, NS 

Reizigers, NS Cargo, andere commerciële activiteiten en de taakeenheden) 
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en Wolters Kluwer (Holding en vele werkmaatschappijen en andere juri-
dische eenheden) is er al gauw sprake van een voor buitenstaanders en 
niet-ingewijden ingewikkelde structuur. Wat bij NS wel helder is geregeld 
bij de verzelfstandiging en bij Wolters Kluwer al sinds ‘jaar en dag’ bestaat 
is de governance-structuur: de structuurregeling biedt op zich voldoende 
houvast voor een heldere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen 
aandeelhouder, commissarissen en bestuurders;

• Context De commissarissen van NS opereren in een context met een groot 
aantal interne en externe stakeholders, die invloed kunnen uitoefenen op 
de onderneming. Op cruciale momenten proberen met name bij de NS alle 
‘beïnvloeders’ hun machtsmiddelen optimaal aan te wenden en ontstaat een 
vijandige en moeilijk hanteerbare situatie. Het betreft hier met name de rol 
van vakbonden en personeelscollectieven onderling en ten opzichte van 
directie en commissarissen. Wolters Kluwer heeft, zo concludeer ik ook 
in paragraaf 6.2, een gebruikelijk en overzichtelijk aantal stakeholders. De 
doelstellingen van deze stakeholders komen redelijk overeen met de be-
drijfsbelangen, waardoor lastig hanteerbare situaties schaars zijn;

• Machtsbronnen De bevoegdheden van de commissarissen zijn geregeld in 
de Structuurwet en de statuten. De mogelijkheden voor commissarissen 
van Nederlandse structuurvennootschappen om invloed op het beleid uit 
te oefenen zijn relatief omvangrijk: benoemen, schorsen en ontslaan van 
bestuurders, vaststellen van de hoogte van de beloning van bestuurders, al 
dan niet goedkeuring geven bij belangrijke besluiten en overige bevoegdhe-
den, zoals adviseren en informatievergaring. De mogelijkheden om invloed 
uit te oefenen op andere partijen dan de directie is tegelijkertijd echter be-
perkt;

• Vaardigheden en wil Bij beide case-organisaties waren de commissarissen, 
voor zover kan worden vastgesteld op basis van profielen en ervaring, ge-
kwalificeerd voor de uitdagingen waar de organisatie voor stond. Ook wa-
ren zij voldoende gemotiveerd om hun bijdrage te leveren aan de verande-
ringsprocessen. In de analyse van de NS-procesvereenvoudiging constateer 
ik dat ervaring met grootschalige veranderingsprocessen en ‘ondernemer-
schap’ weliswaar goed vertegenwoordigd waren in de raad van commissa-
rissen vanaf 1997, maar dat ervaring en vaardigheden in politiek-bestuur-
lijke processen tegelijkertijd ondervertegenwoordigd leken.

8.2.2   Machtstheorie van Mintzberg

Mintzberg schreef in 1983 het boek ‘Power In and Around Organizations’, 
waarin hij ingaat op de vraag wat macht is, wie de spelers (‘beïnvloeders’) zijn, 
welke instrumenten zij gebruiken en wat hun doelen zijn. Macht wordt door 
Mintzberg omschreven als “the capacity to effect (or affect) organizational out-
comes”. Omdat het veldonderzoek veel informatie biedt over de rol van ‘beïn-
vloeders’ (en commissarissen in het bijzonder) bij veranderingsprocessen is de 
machtstheorie van Mintzberg mijns inziens geschikt voor verdere analyse.
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Eerst komen de opvattingen van Mintzberg over ‘beïnvloeders’, ‘interne en ex-
terne coalities’, de machtsmiddelen die deze coalities ter beschikking staan en 
de rollen van commissarissen aan de orde. Vervolgens analyseer ik de bestu-
deerde cases aan de hand van de theorie van Mintzberg en wat mijn onderzoek 
daaraan kan toevoegen.

Mintzberg beschrijft de ‘interne coalitie’, zoals personeel en management, en 
de ‘externe coalitie’, welke bestaat uit de eigenaars, de geassocieerden (toele-
veranciers en afnemers, handelspartners en concurrenten), de (externe) werk-
nemersvertegenwoordigingen, de vertegenwoordigers van het publieke belang 
(belangenverenigingen, overheden, opinieleiders) en de commissarissen55. De 
externe coalitie kent de volgende ‘machtsmiddelen’ (p.48-49):
• Sociale normen: algemene opvattingen die voor alle organisaties en indivi-

duen gelden;
• Formele regels;
• Campagnes;
• Controlemiddelen: directe en persoonlijke invloed (meestal van tijdelijke 

aard) door toegang tot kennis, tijdelijke plaatsing in de organisatie;
• Lidmaatschap van de raad van commissarissen: persoonlijke, gerichte en 

formele wijze van beïnvloeding, in principe op continue basis.

Volgens Mintzberg heeft de raad van commissarissen de volgende ‘control roles’ 
(p.70 e.v.): selecteren van de directie (CEO), besturen van de organisatie in tij-
den van crisis, toezicht houden (‘review’) op beslissingen en prestaties van het 
management (de directie). Mintzberg stelt dat het enige machtsmiddel van de 
raad van commissarissen in feite het benoemen en ontslaan van de directie is. 
Dat komt overeen met de conclusie van Pettigrew en McNulty uit hun onder-
zoek bij 250 Britse ondernemingen.
De raad van commissarissen heeft ook ‘service roles’ (p.82 e.v.): het laten sa-
menwerken van externe ‘beïnvloeders’, contacten leggen, zorgen voor een goe-
de reputatie van de organisatie en adviseren van de directie.

Mintzberg noemt de ‘ideology’ als elfde ‘beïnvloeder’. De ideologie is de set van 
waarden die wordt gedeeld door de interne coalitie en die de organisatie in feite 
onderscheidend maakt van andere organisaties. 
Mintzberg geeft aan dat partijen die betrokken zijn bij de dagelijkse besluitvor-
ming van de organisatie de interne coalitie vormen (p.77).

Een interessante driedeling van Mintzberg voor de NS en Wolters Kluwer 
als case-organisaties betreft de basisvormen die externe coalities aannemen. 
Wanneer er één externe coalitie is (dit betreft één ‘beïnvloeder’ of meerdere die 

55    Wij kiezen ervoor de ‘board’ en ‘board members’ of ‘directors’ zoals aangeduid door 
Mintzberg te vertalen als ‘raad van commissarissen’ respectievelijk ‘commissarissen’, 
omdat het een onderdeel van de externe coalitie betreft waarin de CEO geen zitting 
heeft
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in sterke samenhang opereren), is er sprake van een ‘Dominated EC’. Bij enkele 
externe coalities is er sprake van een ‘Divided EC’ (verdeelde externe coalitie) 
en bij veel externe coalities van een ‘Passive EC’ (passieve externe coalitie).

Bij NS is duidelijk sprake van enkele externe coalities die niet in samenhang 
opereren. Er is weliswaar één grootaandeelhouder (de Rijksoverheid, die zich 
actief opstelt en de neiging heeft invloed uit te oefenen op het beleid), die een 
dominante rol speelt richting de commissarissen en de directie van NS.

Maar doordat de Rijksoverheid als aandeelhouder geen eenduidige doelstel-
ling kent richting de NS en bovendien sprake is van onderling concurrerende 
vakbonden en verschillende belangengroeperingen, die actief zijn in de directe 
omgeving van NS, is de term ‘verdeelde externe coalitie’ op NS van toepassing. 
Mintzberg noemtt de externe coalitie ‘verdeeld’ wanneer sprake is van signifi-
cante externe macht, die wordt gedeeld door een beperkte groep individuen of 
groepen met onderling tegenstrijdige doelen. 
Er is bij NS dus sprake van een dynamiek, waarbij de externe belanghebben-
den continu druk uitoefenen op de commissarissen, de directie en andere par-
tijen binnen de organisatie om hun belangen gelijk te krijgen aan hun eigen 
(politieke) belangen.

Wolters Kluwer valt eerder onder de categorie ‘passieve externe coalitie’, omdat 
er sprake is van gespreid aandelenbezit en er geen externe belanghebbenden zijn 
waarvan de doelstellingen ernstig met elkaar conflicteren. Volgens Mintzberg 
is een externe coalitie ‘passief’ wanneer sprake is van een groot aantal externe 
‘beïnvloeders’. Een passieve externe coalitie versterkt de interne coalitie, zo 
stelt Mintzberg.
Bij Wolters Kluwer is, vanuit deze opvatting geredeneerd, sprake van een dy-
namiek, waarin de externe belanghebbenden de commissarissen, de directie en 
andere partijen binnen de organisatie versterken, omdat de belangen van de 
interne en externe coalities al voor een belangrijk deel overeenkomen.

Mintzberg maakt voorts onderscheid tussen enkele ‘machtsconfiguraties’. 
Bij een ‘dominerende externe coalitie’ is de onderneming een ‘instrument’. 
Wanneer de analisten en lijnmanagers overheersen is sprake van een ‘gesloten 
systeem’. Bij een dominante directie (CEO) is de configuratie ‘autocratie’ van 
toepassing. Daarnaast bestaat onder meer de ‘politieke arena’. De laatste komt 
voor als de externe coalitie verdeeld is en de interne coalitie ‘gepolitiseerd’, 
ofwel de interne politiek heerst. Zo stelt Mintzberg, dat een verdeelde externe 
coalitie het best past bij een ‘gepolitiseerde’ interne coalitie en vice versa. Zij 
werken versterkend op elkaar. Terwijl het niet lijkt alsof conflict tussen beide 
coalities als een stabiele situatie kan worden aangemerkt, is het stabieler dan 
wanneer conflict bestaat binnen één van de beide coalities.
Bij de passieve externe coalitie past de professionele interne coalitie het best.
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De stellingen van Mintzberg zijn universeel en van toepassing op de bestudeer-
de case-organisaties. Nu we de structuren en posities van belanghebbenden 
nader analyseren kunnen we constateren dat NS in de definities van Mintzberg 
gezien kan worden als ‘politieke arena’. Kenmerkend aan deze configuratie is 
dat de organisatie een politiek gedomineerde arena is, die als gevolg daarvan 
niet in staat is welk doel dan ook op een consistente wijze te bereiken. 

Voor deze configuratie heeft Mintzberg onder meer de volgende stellingen:
• Weinig organisaties kunnen een conflictsituatie lang volhouden;
• In het bestaan van de ‘politieke arena’ is op voorhand duidelijk dat steeds 

opnieuw druk zal worden uitgeoefend door ‘beïnvloeders’ om de coalities 
of machtsconfiguraties van de organisatie aan te passen;

• Daarom wordt steeds opnieuw toegewerkt naar een ‘shaky alliance’, een 
vorm van akkoord, waarmee niemand een optimaal resultaat behaalt maar 
de betrokken partijen wel weer door één deur kunnen, om het overleven 
van de organisatie veilig te stellen;

• De ‘politieke arena’ is functioneel als het een eerdere disfunctionele coalitie- 
of configuratieaanpassing corrigeert of als de organisatie blijft voortbestaan 
als een ‘shaky alliance’ die natuurlijke krachten op de organisatie continu 
uitbalanceert.

Deze stellingen worden in belangrijke mate bevestigd in de casusstudies bij NS. 
De machtsbases van alle partijen (in zowel de externe als de interne coalitie) 
hebben tijdens het verzelfstandigingsproces en de procesvereenvoudiging bij 
NS onder druk gestaan: de bevoegdheden van de commissarissen hebben ter 
discussie gestaan toen de Minister van V&W de president-directeur wilde ver-
wijderen56, de macht van de directie bleek niet alomvattend toen werknemers en 
hun vertegenwoordigingen (ondernemingsraden, vakbonden) hun collectieve 
macht aanwendden, de vakbonden bestreden onderling elkaars legitimiteit om 
leden te winnen, de werknemers bereikten met hun protesten meestal niet het 
gewenste effect en richtten, omdat vakbonden en ondernemingsraden met hun 
acties slechts een beperkt effect bereikten, zelf personeelscollectieven op.

Weinig organisaties kunnen een langdurige conflictsituatie overleven, zo stelt 
Mintzberg. Bij NS werd regelmatig een poging gedaan het einde van de con-
flicten te forceren, door het sluiten van tussentijdse akkoorden (tussen NS en 

56    De Staat heeft met betrekking tot 100% staatsdeelnemingen het recht te opteren voor een 
verzwakt cq. een gemitigeerd structuurregime. Dit betekent dat zij als aandeelhouder, 
naast alle andere versterkingen van haar positie en rechten als aandeelhouder die 
verband houden met de code-Tabaksblat en de wijzigingen in Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, ook in de algemene vergadering van aandeelhouders in plaats van de raad van 
commissarissen, het bestuur kan ontslaan. De wet zal op dit punt niet worden gewijzigd, 
maar NS is wel in gesprek met de aandeelhouder om hier een afspraak over te maken. 
Volgens opgave van NS dient deze afspraak een basis te zijn voor het herstel van de 
bevoegdhedenbalans tussen de raad van commissarissen, het bestuur en de algemene 
vergadering van aandeelhouders
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bonden, tussen NS en overheid), door het inschakelen van externe en gezag-
hebbende deskundigen of door het proberen te verwijderen van bestuurders 
en commissarissen. Juist dáár hebben de commissarissen een belangrijke rol 
gespeeld, soms door taken uit te voeren die normaal gesproken zijn toebedeeld 
aan de directie – waarbij opnieuw wordt aangetekend dat de acties niet bedoeld 
waren de directie te passeren, maar juist te versterken. Deze acties bleven allen 
zonder een gunstig of met een tijdelijk effect, waardoor de NS in een uitzon-
derlijk lange periode van conflict is gebleven en zowel de interne als de externe 
coalitie vrijwel alle machtsmiddelen benutte die voorhanden waren.
Dus is er – met name tijdens de procesvereenvoudiging - meerdere malen ex-
pliciet een ‘shaky alliance’ gesloten tussen bonden en NS in de vorm van enkele 
akkoorden (het ‘basisakkoord’ en het ‘vredesakkoord’, die beiden na het sluiten 
ervan weer onder druk kwamen te staan).

De laatstgenoemde stelling van Mintzberg lijkt voor NS meer toekomstgericht: 
de ‘politieke arena’ die NS is zal in stand worden gehouden door het in de toe-
komst sluiten van méér ‘shaky alliances’ en is daarmee op haar eigen manier 
in balans.
Het gaat te ver de organisatie van NS als ‘disfunctioneel’ te typeren. De NS 
exploiteert het meest intensief bereden spoornet van de wereld met een naar in-
ternationale maatstaven redelijke accuraatheid. Bovendien is zij er in geslaagd 
de overheidssubsidie tot nihil terug te brengen in de negentiger jaren (de over-
heid betaalt alleen nog maar voor specifieke diensten die in het algemeen be-
lang zijn). Het verzelfstandigingsproces is op zich succesvol gelopen, maar de 
NS blijft een ‘politieke arena’ in de vorm waarin zij nu opereert. Dat betekent 
dat conflict in de toekomst vanzelfsprekend zal zijn op het moment dat één van 
de coalities in disbalans raakt en dat regelmatige disbalans functioneel kan zijn 
om veranderingen te kunnen bewerkstelligen. In de huidige eigendomsstruc-
tuur, met de bestaande machtsverhoudingen en met de veelbepalende invloed 
van belanghebbenden lijkt het verstandiger de configuratie van ‘politieke arena’ 
als functioneel-op-haar-eigen-wijze te typeren en de organisatie ook als zoda-
nig te managen.

Wolters Kluwer kan in termen van Mintzberg in de bestudeerde periode wor-
den getypeerd als een ‘gesloten systeem’. Kenmerkend voor deze configuratie 
is dat de organisatie groei maximaliseert en de directe omgeving beheerst, om 
op die wijze de passiviteit van de externe coalitie te kunnen borgen. Als een 
gevolg hiervan ontstaan bureaucratische controlmechanismen, welke de macht 
als vanzelf doen leiden naar interne machthebbers.
Deze configuratie kent een bestuur met een sterke autonomie en een externe 
coalitie die passief en vredig voortbestaat. De cases bij Wolters Kluwer zijn 
hiervoor een mooie illustratie, omdat de externe coalitie geen rol van betekenis 
heeft gespeeld (behalve natuurlijk de formele rol van het geven van goedkeu-
ren aan de besluiten tijdens de algemene vergaderingen van aandeelhouders) 
en de bestuurders en commissarissen de veranderingsprocessen zonder al te 
grote problemen met externe en interne ‘beïnvloeders’ hebben kunnen voor-

NIEUWE PERSPECTIEVEN OP ORGANISATIEVERANDERINGEN EN CORPORATE 

GOVERNANCE



180 COMMISSARIS OP DE BESTUURDERSSTOEL

bereiden en uitvoeren. De enige kanttekeking die hier gemaakt kan worden is 
dat de Europese mededingingsautoriteiten in de optiek van de commissarissen 
– achteraf beschouwd – pas laat werden geïnformeerd over de fusieplannen 
van Wolters Kluwer met Reed Elsevier en vervolgens alsnog een belangrijke rol 
gingen spelen in het verloop van dat proces. Hieruit kan worden afgeleid dat 
het risico van een ‘gesloten systeem’ is dat het risico bestaat dat externe partijen 
die van invloed (kunnen) zijn op het veranderingsproces te laat worden betrok-
ken bij dat proces.

Dan resteert nog de vraag wat het onderzoek bijdraagt of toevoegt aan de theo-
rie van Mintzberg, zoals in deze paragraaf is besproken. Vanuit organisatie-
kundig oogpunt is de theorie van Mintzberg dermate veelomvattend, dat mijn 
onderzoek eerder een validering van de ‘machtsconfiguraties’ is dan een aan-
vulling erop. 
Vanuit veranderkundig en corporate governance oogpunt bezien biedt deze 
studie een aanvulling op Mintzberg’s theorie. Mintzberg maakt bij zijn configu-
raties en coalities geen onderscheid in het handelen bij verschillende verande-
ringssituaties. Hij beschrijft wel (pp. 467-516) hoe de transitie van de ene con-
figuratie naar de andere kan verlopen en welke consequenties dat heeft voor de 
coalities, maar bespreekt daarbij niet de dimensie die in veranderingsprocessen 
van de tweede en derde orde een rol speelt. Mintzberg gaat uit van een beheerst 
veranderingsproces en geeft daarbij geen aandacht aan de discontinuïteiten die 
fusie, overname, verzelfstandiging, verandering van kerntaken, operationele 
vernieuwing met grote impact op de bestaande organisatie of configuratie met 
zich mee kunnen brengen.
Ook komt Mintzberg bij de typering van de rollen van commissarissen niet ver-
der dan een rijtje ‘control roles’ en ‘service roles’, waaronder het besturen van 
de onderneming in tijden van crisis wordt genoemd. Daarmee wordt de rol van 
commissarissen bij veranderingsprocessen van de tweede en derde orde, net als 
in veel andere literatuur, tekort gedaan. Met uitzondering van het besturen van 
de onderneming in tijden van crisis lijkt Mintzberg in zijn configuratie-indeling 
vooral uit te gaan van ‘vredestijd’, ofwel van organisaties die in een beheerste 
situatie naar een nieuwe configuratie kunnen overgaan.

8.3 Bevindingen

De cases verbinden zich op twee manieren met bestaande theorie, zo stelde ik 
in de inleiding van dit hoofdstuk: bij de voorstudie en achteraf. In de voorstu-
die wordt gestart vanuit literatuur over organisatieverandering en corporate 
governance en wordt een verbinding gelegd tussen deze wetenschapsgebieden. 
In paragraaf 8.1 constateer ik dat het veldonderzoek nieuwe inzichten biedt in 
de rol van commissarissen bij veranderingsprocessen waarbij de externe druk 
groot is. Ook biedt het onderzoek een kader voor verdere theorievorming over 
de relatie tussen veranderkunde en corporate governance, wat voor beide dis-
ciplines nieuwe perspectieven biedt.
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In paragraaf 8.2 beschouw ik de bestudeerde cases aan de hand van de machts-
theorieën van Pettigrew & McNulty en Mintzberg. Dit levert nieuwe inzichten 
op. De bestudeerde vraagstukken bij NS en Wolters Kluwer zijn te beschouwen 
als machtsvraagstukken en gaan over de invloed die specifieke groepen kunnen 
uitoefenen in bepaalde veranderingssituaties. 
Pettigrew & McNulty stellen dat structuur, context, machtsbronnen en vaar-
digheden gecombineerd met de wil en vaardigheid om macht te gebruiken be-
palend zijn voor de mate waarin invloed kan worden uitgeoefend. De structuur 
van beide bij het onderzoek betrokken  organisaties is complex, beide vennoot-
schappen dienen te vallen onder de structuurregeling en de commissarissen 
bij beide bedrijven leken in de bestudeerde periode voldoende gekwalificeerd, 
zakelijk en professioneel. Toch was er een groot verschil in de wijze waarop 
door commissarissen invloed werd uitgeoefend op veranderingsprocessen en 
dat lijkt rechtstreeks samen te hangen met de verschillen in de omgevingen 
van beide organisaties. Externe en interne stakeholders van NS leggen snel-
ler en effectiever druk op bestuur en commissarissen dan stakeholders van 
Wolters Kluwer. Hieruit leidt ik af dat de mate waarin belangen van externe 
partijen zijn op te lijnen met het belang van de onderneming voor een groot 
deel bepalend is voor de effectiviteit van het werk van commissarissen bij ver-
anderingsprocessen.

Deze constatering wordt door de theorie van Mintzberg gesteund. Mintzberg 
maakt het ‘spel’ tussen verschillende beïnvloeders expliciet door het benoemen 
van interne en externe coalities. Wanneer de belangen van beide coalities moei-
lijk op een lijn zijn te brengen, zo stelt Mintzberg, ontstaat regelmatig disbalans. 
Omdat deze terugkerende disbalans ‘ingebakken’ zit in het systeem, wordt de 
organisatie een ‘politieke arena’ genoemd die voortbestaat door het regelmatig 
sluiten van ‘shaky alliances’. De NS vertoont in de onderzochte periode ken-
merken van een ‘politieke arena’ in de betekenis die Mintzberg eraan geeft. Dat 
kan een verklaring zijn voor het moeizaam verlopen van de veranderingspro-
cessen bij NS, of het nu strategische veranderingen (zoals de verzelfstandiging) 
of meer operationele veranderingen (zoals de procesvereenvoudiging) betreft.
Wanneer de belangen van de interne en externe coalities goed op een lijn te 
krijgen zijn, waarbij de organisatie groei maximaliseert en de directe omgeving 
beheerst, is sprake van een ‘gesloten systeem’. Bestuurders en commissarissen 
hebben in dat systeem relatief veel bewegingsvrijheid en wordt die ook gegund 
door de externe stakeholders, zolang de ondernemingsdoelstellingen maar ge-
haald worden. Wolters Kluwer vertoont in de onderzochte periode kenmer-
ken van een ‘gesloten systeem’. Dat kan verklaren waarom de grootschalige en 
strategische veranderingsprocessen relatief ongestoord konden worden uitge-
voerd.
De theorie van Mintzberg helpt bij het verklaren van het handelen van commis-
sarissen bij veranderingsprocessen. Tegelijkertijd kan het toevoegen van veran-
dersituaties aan de theorie van Mintzberg een verrijking zijn.
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Conclusies: commissaris op de 
bestuurdersstoel

De eerste paragraaf van dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de onder-
zoeksbevindingen aan de hand van de probleemstelling en de vraagstellingen 
in dit onderzoek. In de tweede paragraaf beschrijf ik enkele nieuwe inzichten 
die in deze studie zijn opgedaan. De derde paragraaf bevat enkele aanvullende 
inzichten en discussiepunten die uit dit onderzoek naar voren komen. Paragraaf 
vier formuleert enkele praktische aanbevelingen voor commissarissen. Dit 
hoofdstuk sluit af met suggesties voor vervolgonderzoek en een nawoord.

9.1 Onderzoeksbevindingen

Uit de analyse van de casusstudies leidt ik af, dat de rol die commissarissen 
spelen bij organisatieverandering afhankelijk is van factoren als persoonlijk-
heid, externe druk van belanghebbenden of uiteenlopende rolverwachtingen. 
Deze rollen betreffen veelal een intensieve betrokkenheid van de commissaris 
bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, soms vanuit een adviesrol en 
soms vanuit een geïntensiveerde toezichtsrol. Deze intensieve betrokkenheid 
leidt in sommige gevallen tot spanningen en rolvervagingen binnen en tussen 
bestuurslichamen. Over ‘grensconflicten’ is in het onderzoek geen informatie 
gevonden.

Voor de gevonden spanningen en rolconflicten zijn zowel vanuit het systeem 
van corporate governance als de veranderingsprocessen zelf verklaringen ge-
vonden. Tijdens veranderingsprocessen oefenen stakeholders druk uit op be-
stuurders en commissarissen om hun belang optimaal te kunnen behartigen. 
Deze externe druk blijkt een belangrijke verklarende factor voor de gevonden 
spanningen en rolconflicten.
Het duale governance-systeem is ook debet aan de gevonden spanningen en 
rolvervagingen, vanwege het feit dat commissarissen niet geacht worden zich 
in dat systeem met uitvoerende zaken te bemoeien, maar deze commissarissen 
tegelijkertijd concrete instrumenten ter beschikking staan om directe invloed 
te kunnen uitoefenen op het bestuur. Voorts  biedt het duale systeem voordelen 
in de zin van duidelijke rolverwachtingen als gevolg van de formele taakschei-
ding tussen bestuurders en commissarissen.

Uit het onderzoek is af te leiden dat commissarissen onder voorwaarden tij-
delijk een uitvoerende taak kunnen verrichten. Deze voorwaarden betreffen: 



machtigen, terugkoppelen, bespreken en laten goedkeuren en afhechten. Een 
commissaris kan invloed uitoefenen op een veranderingsproces als zowel de 
formele als de informele structuur ruimte laat voor een – min of meer – uitvoe-
rende rol in bijzondere omstandigheden.

9.2 Nieuwe theoretische inzichten

Het onderzoek biedt nieuwe inzichten in de rol van commissarissen bij veran-
deringsprocessen waarbij de externe druk groot is. Ook biedt het onderzoek 
een kader voor verdere theorievorming over de relatie tussen veranderkunde 
en corporate governance.

Op basis van de analyse van de casusstudies aan de hand van de machtsthe-
orie van Pettigrew & McNulty constateer ik dat de mate waarin belangen van 
externe partijen zijn op te lijnen met het belang van de onderneming voor een 
groot deel bepalend is voor de effectiviteit van het werk van commissarissen bij 
veranderingsprocessen.
Deze constatering wordt door de theorie van Mintzberg gesteund. De NS ver-
toont in de onderzochte periode kenmerken van een ‘politieke arena’ in de 
betekenis die Mintzberg eraan geeft. Dat kan een verklaring zijn voor het moei-
zaam verlopen van de veranderingsprocessen bij NS, of het nu strategische 
veranderingen (zoals de verzelfstandiging) of meer operationele veranderingen 
(zoals de procesvereenvoudiging) betreft. Wolters Kluwer vertoont in de on-
derzochte periode kenmerken van een ‘gesloten systeem’. Dat kan verklaren 
waarom de grootschalige en strategische veranderingsprocessen relatief onge-
stoord konden worden uitgevoerd.
De theorie van Mintzberg helpt bij het verklaren van het handelen van com-
missarissen bij veranderingsprocessen. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat 
het relateren van de theorie van Mintzberg aan de veranderkunde deze theorie 
kan verrijken.

9.3 Aanvullende inzichten en discussiepunten

Deze paragraaf bevat aanvullende inzichten en discussiepunten, voorkomend 
uit het onderzoek:
• Mensen zijn meer bepalend dan regels: ruimte om te doen wat nodig is;
• Informele macht weegt voor commissarissen zwaarder dan formele macht;
• Ook een politieke arena is een functionele organisatieconfiguratie;
• De commissaris als ‘betrokken professional’ is in opkomst;
• Datgene waarop de commissaris toezicht houdt is aan continue verandering 

onderhevig;
• Het duale governance-model volstaat in de toekomst – zij het met aanpas-

singen;
• Onderzoek naar handelen van commissarissen leidt tot waardevolle inzich-

ten, hoewel de generaliseerbaarheid van de uitkomsten lastig blijft.
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Op deze punten wordt hierna afzonderlijk ingegaan.

Mensen zijn meer bepalend dan regels: ruimte om te doen wat nodig is

Een bevinding uit deze studie is dat mensen meer bepalend zijn dan regels en 
dat het elkaar gunnen van ruimte essentieel is om tot creatieve en effectieve 
oplossingen van bedrijfsproblemen te komen. Zolang regels (zoals vervat in 
codes, richtlijnen, reglementen en wetten) zorgen voor verduidelijking van ver-
wachtingen en rollen is er niets aan de hand. Wanneer regels echter een voor-
schrijvend karakter krijgen, beperken ze de creativiteit en het ondernemer-
schap en dragen ze bij aan de ‘juridisering’ van het bedrijfsleven. Hoe dan ook, 
uiteindelijk zullen topfunctionarissen in bedrijven altijd de ruimte claimen om 
te doen wat nodig is, en dat is misschien maar goed ook.

Informele macht weegt voor commissarissen zwaarder dan formele macht

Een andere bevinding is dat informele macht zwaarder weegt dan formele 
macht. De bevoegdheid van commissarissen in structuurvennootschappen om 
de directie te kunnen schorsen en ontslaan is een duidelijke ‘stok achter de 
deur’, maar het succesvol samen runnen van een bedrijf vraagt gewoonlijk om 
meer subtiele vormen van bijsturing. Soms lijkt het net een balletvoorstelling, 
waar sierlijk met en om elkaar heen wordt gedanst. Daarbij worden methoden 
en technieken gebruikt die niet tot het formele instrumentarium van de com-
missaris behoren. De uitkomsten van de studie passen eerder in een pleidooi 
voor de verdere ontwikkeling van sociale vaardigheden van de commissaris dan 
in een pleidooi voor het verder verrijken van zijn formele instrumentarium.

Ook een politieke arena is een functionele organisatieconfiguratie

De twee bij dit onderzoek betrokken organisaties kennen belangrijke overeen-
komsten, zoals de rechtsvorm, het governance-model (two-tier) en het winst-
streven. Ook kennen deze organisaties belangrijke verschillen, met name in 
de directe omgeving van belanghebbenden (‘externe coalitie’): de Nederlandse 
Spoorwegen kent een beperkt aantal belanghebbenden met onderling strijdi-
ge belangen en slechts één aandeelhouder (de Staat der Nederlanden), terwijl 
Wolters Kluwer een groot aantal belanghebbenden kent met belangen die veel 
meer op een lijn liggen.
Het verschil in dynamiek dat uit dat governance-verschil voortkomt is fas-
cinerend. Bij Wolters Kluwer worden – voor zover binnen de scope van het 
onderzoek geconstateerd - grote veranderingsprocessen gerealiseerd zonder 
bestuurlijke of financiële problemen, terwijl bij de Nederlandse Spoorwegen 
iedere verandering, van bescheiden tot omvangrijk, veel energie en bestuur-
lijke vaardigheid vergt. De machtstheorie van Mintzberg helpt mij inzien dat 
de Nederlandse Spoorwegen desondanks ook een functionele organisatiecon-
figuratie kennen, aan te duiden als de ‘politieke arena’. In deze configuratie is 



conflict vanzelfsprekend zodra één van de ‘interne of externe coalities’ in dis-
balans raakt, en regelmatige disbalans kan functioneel zijn om veranderingen 
te kunnen bewerkstelligen.
Ik concludeer dat iedere organisatieconfiguratie op haar eigen manier functio-
neel kan zijn, mits er voldoende inzicht bij bestuurders en toezichthouders 
bestaat in wat de kenmerken van de eigen configuratie zijn en wat de meest ef-
fectieve wijze is om daarmee om te gaan in tijden van organisatieverandering.

De commissaris als ‘betrokken professional’ is in opkomst

De rol van de commissaris zal in de komende jaren naar verwachting langzaam 
maar zeker veranderingen ondergaan. Er komt ruimte voor toezichthouders 
die zich intensiever dan nu het geval is met de totstandkoming en de uitvoe-
ring van beleid gaan bezighouden. Dit is ook noodzakelijk om redenen van 
toenemende dynamiek, vervagende grenzen, transparantie, externe druk en 
aansprakelijkheid. 
Dat betekent dat de kring van potentiële commissarissen moet worden uitge-
breid, gezien het feit dat de bestaande commissarissen hun aantal posities in 
toenemende mate zullen moeten beperken en de verwachting dat minder men-
sen zich beschikbaar zullen stellen voor deze intensieve en verantwoordelijke 
positie. Dat betekent ook dat een systeem voor opleiding, begeleiding en evalu-
atie van commissarissen – in navolging van landen als het Verenigd Koninkrijk 
- een vast onderdeel zal gaan vormen van het commissariaat. De uitkomsten 
van dit onderzoek kunnen dit proces inhoudelijk ondersteunen.

Datgene waarop de commissaris toezicht houdt is aan continue verandering 
onderhevig

Een ander punt betreft de effecten van de informatie-economie en de techno-
logische structuren op het commissariaat. Het internet verandert de wijze van 
zakendoen en zorgt voor opsplitsing en samenvoeging van bedrijven. Dit leidt 
tot de opkomst van de ‘netwerk-organisatie’: een organisatie die niet uit formele 
structuren bestaat maar uit samenwerkingsverbanden. Deze ontwikkeling heeft 
consequenties voor het toezicht door commissarissen: welk deel van een niet-
formele organisatie valt nu binnen en welk deel valt buiten het bereik van de 
commissaris? Hoe gaat de commissaris om met een continue herschikking van 
coalities in en om de organisatie waarbij hij als toezichthouder betrokken is?

Het duale governance-model volstaat in de toekomst – zij het met aanpassingen

In verschillende publicaties (zie onder meer Moerland, 2001) is aangetoond 
dat executive en non-executive directors in het Angelsaksische one-tier model 
sneller in staat zijn te reageren op veranderende omstandigheden dan bestuur-
ders en commissarissen in het two-tier model. In de Nederlandse bedrijfscul-
tuur is tegelijkertijd vrijwel nog geen plaats voor het one-tier model. Waarom 
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gaan Nederlandse bedrijven niet sneller en op grotere schaal over op het one-
tier model?
Wereldwijd wordt inmiddels onderkend dat een eenzijdige focus op aandeel-
houderswaarde risico’s met zich meebrengt. Wanneer voldoende rekening 
wordt gehouden met (en informatie en rendement wordt verschaft aan) alle 
belanghebbenden bij de onderneming, zo is de Nederlandse opvatting, is er 
sprake van ‘good governance’. Mijn stelling is dat een overgang naar een ander 
model in Nederland niet nodig is, maar dat het overnemen van elementen van 
andere modellen die kunnen bijdragen aan de flexibilisering van bestuur en 
toezicht en aan de toenemende eisen die eraan worden gesteld, noodzakelijk is. 
Angelsaksische investeringsmaatschappijen en beurzen bepalen in toenemende 
mate de (prestatie-) normen voor het Nederlandse bedrijfleven. Het juiste ant-
woord daarop is niet het overstappen op Angelsaksische governance-modellen, 
maar het doen van de juiste aanpassingen.

Onderzoek naar handelen van commissarissen leidt tot waardevolle inzichten, 
hoewel de generaliseerbaarheid van de uitkomsten lastig blijft

In de discussie hoort mijns inziens ook een punt over de onderzoeksaanpak 
zelf. De keuze voor het onderzoeken van een beperkt aantal situaties (cases) 
leidt tot een inmiddels klassieke discussie over de robuustheid van het onder-
zoeksmateriaal en de zekerheid over de objectiviteit van de uitkomsten. Mijn 
stelling is dat onderzoek naar een dynamisch onderwerp als de rol van com-
missarissen bij organisatieverandering alleen mogelijk is door ‘inside the black 
box’ te gaan. Dergelijke onderwerpen dienen kwalitatief te worden onderzocht 
en dat kan grofweg op twee manieren: door in de breedte met actoren (en des-
kundigen) te spreken over specifieke thema’s (diepgang op de thema’s) of door 
in de diepte met actoren te spreken over een specifiek geval (diepgang op de 
cases). In beide gevallen is een duidelijk en expliciet onderzoeksontwerp voor-
af en een verantwoording achteraf noodzakelijk voor de verifieerbaarheid.
De beslotenheid van het handelen van commissarissen maakt onderzoek nu 
eenmaal lastig en uitkomsten moeilijk generaliseerbaar. Dat neemt niet weg 
dat er waardevolle inzichten kunnen worden verkregen. De suggesties in deze 
paragraaf helpen hierbij richting te bepalen.

9.4 Aanbevelingen voor commissarissen

Op basis van het onderzoek naar de rol van commissarissen bij organisatiever-
anderingen doe ik de volgende algemene aanbevelingen voor commissarissen:

1.  Ik constateer dat commissarissen tegelijkertijd of opeenvolgend te maken 
kunnen hebben met organisatieveranderingen van de eerste, tweede en der-
de orde. Het is van belang voor raden van commissarissen om heen en terug 
te kunnen ‘schakelen’ tussen eerste, tweede en derde orde verandersituaties. 
Als team en als individu dienen commissarissen de rol te kunnen vervullen 
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die bij de betreffende situatie past en deze rol weer te kunnen loslaten als de 
omstandigheden wijzigen.

2.  Ik constateer dat in de praktijk steeds vaker het onderscheid wordt gemaakt 
tussen ‘verandering’ en ‘going concern’, in de praktijk ook wel aangeduid 
als ‘oorlogstijd’ en ‘vredestijd’. Het is van belang dat commissarissen zich 
bewust zijn van het feit dat het vervullen van een zinvolle en effectieve 
commissarisrol bij organisatieveranderingen meestal niet te vergelijken is 
met deze rol in een ‘going concern’ situatie en slechts onder voorwaarden, 
gedefinieerd in dit boek, succesvol kan zijn.

3.  In het verlengde hiervan verdient het aanbeveling voor commissarissen 
de tijd te nemen om randvoorwaarden (zoals onder meer een duidelijke 
taakverdeling, collectiviteit of ‘teamplay’, kennis) in ‘vredestijd’ in te vullen, 
waardoor men als raad effectiever kan optreden en samenwerken met de 
directie in tijden van verandering.

4.  Het is voorts van belang dat, in welke situatie dan ook, een aantal com-
missarissen in de toezichtsrol gehandhaafd blijft als er commissarissen zijn 
die op of naast de bestuurdersstoel tijdelijk afstand nemen van de eigen 
toezichtsrol.

5.  Dit onderzoek verschaft inzicht in de complexiteit en subtiliteit van de rol-
vervagingen tussen commissarissen en bestuurders bij organisatieverande-
ringen, externe druk of hoge verwachtingen van stakeholders. In dat kader 
is het van belang zowel de bestaande taakstelling als de rolopvatting van 
commissarissen in verschillende mogelijke omstandigheden te monitoren 
en evalueren.

6.  Wanneer bestuurders en commissarissen zich bewust zijn van de ‘configu-
ratie’ van de onderneming waar de commissaris actief is en van de interne 
en externe coalities van belanghebbenden die daar een rol spelen, kan de 
eigen rol meer effectief worden ingevuld. Het is van belang dat commis-
sarissen – in samenwerking met directie en aandeelhouder(s) - de eigen 
beïnvloedingsinstrumenten afstemmen op de specifieke omstandigheden 
en situatie van de onderneming waar zij hun taak vervullen.

7.  Hetzelfde geldt voor de verschillende corporate governance-systemen, met 
als ideaaltypische modellen de unitaire en de duale structuur. Wanneer be-
stuurders en commissarissen zich bewust zijn van implicaties van de gover-
nance-structuur van de onderneming waar de commissaris actief is voor de 
eigen rol, kan deze rol meer effectief worden ingevuld. Ook hier is het van 
belang dat commissarissen de eigen beïnvloedingsinstrumenten afstemmen 
op de specifieke omstandigheden en situatie.

9.5 Suggesties voor vervolgonderzoek

Dit boek doet verslag van een onderzoek naar de rol van commissarissen bij 
veranderingsprocessen bij organisaties met verschillende configuraties en coa-
lities en in verschillende verandersituaties. Uiteraard is er een groter scala aan 
configuraties, coalities en situaties dat onderzocht zou kunnen worden. Dit 
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onderzoek betreft een verkennende studie op het grensvlak van de corporate 
governance en de veranderkunde.
Om een volgende stap te kunnen nemen in de theorievorming rond dit onder-
werp en te kunnen komen tot meer en betere informatie voor commissarissen 
die zich in veranderingssituaties (gaan) bevinden is verder onderzoek wense-
lijk.

De hierna volgende suggesties voor verder onderzoek kunnen op uiteenlopen-
de wijze ingevuld worden. Voor onderzoek onder commissarissen is een groun-
ded theory benadering toepasbaar gebleken. Alternatieve methodologieën zijn 
afhankelijk van de gekozen theoretische invalshoek. Een meer kwantitatieve 
benadering zou andersoortige informatie over dit onderwerp kunnen opleve-
ren en ook de systeemleer biedt nieuwe invalshoeken voor analyse. Aangezien 
de mogelijkheden zo divers en uiteenlopend zijn worden op deze plaats geen 
specifieke methodologische alternatieven behandeld. 

Allereerst kan meer materiaal worden verzameld bij organisaties met andere 
interne en externe coalities. In dit boek is onderzoek op zowel strategisch als 
operationeel niveau en bij zowel een onderneming met een ‘verdeelde externe 
coalitie’ als een ‘passieve externe coalitie’ beschreven. Aanvullende casuïstiek 
zou betrekking kunnen hebben op familiebedrijven, waar de rol van belang-
hebbenden bij veranderingsprocessen van een heel andere orde kunnen zijn 
dan bij extern gefinancierde ondernemingen als de NS en Wolters Kluwer. Ook 
is het interessant te kijken naar organisaties waar de verantwoordingsstructuren 
niet optimaal geregeld cq. te regelen zijn. Deze organisaties komen veelvuldig 
voor in zowel de publieke sector, de semi-publieke sector (gezondheidszorg, 
cultuurinstellingen) als de commerciële sector (pensioenfondsen, coöperatieve 
verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen), omdat onduidelijke ver-
antwoordingsstructuren, zo veronderstel ik, een heel eigen dynamiek in bestuur 
en toezicht met zich meebrengen dan bij de in dit boek beschreven cases.

Ten tweede kan gericht worden gezocht naar onderzoeksmateriaal over ‘grens-
conflicten’ tussen de raad van commissarissen en de directie. In mijn casusstu-
dies zijn ze niet gevonden, terwijl het reëel is om aan te nemen dat grenscon-
flicten kunnen voorkomen in situaties waarbij sprake is van grote externe druk. 
Met name is dan interessant te kijken naar de consequenties voor de onderlinge 
samenwerking en de samenstelling van de raad van commissarissen.

Als derde is het interessant om te bestuderen welk effect het beperken van 
de instrumenten van commissarissen om invloed uit te oefenen, zoals wordt 
nagestreefd door codes en regelgeving, heeft op de uitkomsten van deze stu-
die. Wanneer commissarissen de bevoegdheid om de directie te benoemen, 
schorsen en ontslaan wordt ontnomen, is de kans aanwezig dat de toezichtsrol 
een andere invulling krijgt, ongeacht de veranderingssituatie die zich voordoet. 
Vragen hierbij zijn: zal de commissaris in dat geval zijn taken kunnen uitvoeren 
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op basis van een meer informele invloed? Zal de persoon van de commissaris 
de doorslag kunnen geven ten opzichte van de regels? Kan de commissaris op 
basis van zijn gebruikelijke informatievoorsprong ten opzichte van de aandeel-
houder in grote organisaties toch zijn positie handhaven?

Het onderzoek waarover is geschreven in dit boek heeft nadrukkelijk betrek-
king op two-tier systemen. Ten vierde kan derhalve vergelijkend onderzoek 
worden gedaan in one-tier boards en vervlechte systemen (systemen die zich 
op het grensvlak van one-tier en two-tier bevinden). In hoeverre blijven de uit-
komsten van dit onderzoek overeind als sprake is van een ander of een hybride 
governance-systeem?

Tenslotte is het interessant om specifieke rollen van commissarissen nader te 
onderzoeken. De rol van de ‘vertrouwenspersoon’ in de raad van bestuur wordt 
bijvoorbeeld naar verwachting belangrijker in de nabije toekomst, gezien de 
voorstellen van de SER uit 2001 en de aanpassing op de structuurregeling die 
per 1 oktober 2004 is ingevoerd, waarbij een voordrachtsrecht van de onder-
nemingsraad voor eenderde van de leden van de raad van commissarissen is 
geregeld. Kan de commissaris die is voorgedragen door de ondernemingsraad 
zonder last of ruggespraak blijven functioneren? Is de onafhankelijkheid van 
de commissaris met deze aanpassing van de Structuurwet niet in gevaar?

9.6 Nawoord

De aandacht voor corporate governance en de rol van de commissaris is geen 
tijdelijke zaak; zij zal in de komende jaren onverminderd voortduren en zich 
verspreiden naar alle hoeken van economie en maatschappij. De informatie-
revolutie en technologische ontwikkelingen stuwen ons verder, maken meer 
mogelijk en vergroten tegelijkertijd de complexiteit van het ondernemen en het 
toezicht houden. ‘Rustig vaarwater’ komt steeds minder voor en wie in de ruwe 
zee goed navigeert en samenwerkt, overleeft.
We krijgen in toenemende mate te maken met veranderingsprocessen die de 
grenzen van organisaties, landen en continenten overstijgen. Als gevolg daar-
van dient te commissaris zich verder te ontwikkelen tot een ‘betrokken profes-
sional’. Deze ontwikkeling is reeds in gang gezet, gestimuleerd door externe 
druk en verschillende vormen van regelgeving, en zal zich voortzetten in het 
kader van het werken naar de ‘geest’ en niet naar de ‘letter’ van de nieuwe 
regels. Deze studie naar de rol van commissarissen bij veranderingsprocessen 
heeft namelijk duidelijk gemaakt dat de aandacht van commissarissen in het 
komende decennium niet primair moet uitgaan naar het slechts naleven van de 
regels en het beperken van juridische aansprakelijkheid, maar naar het verster-
ken van het informele instrumentarium. Daarbij gaat het voor de commissaris 
om het verstevigen van de eigen maatschappelijke positie, het vergroten van de 
interpersoonlijke vaardigheden, een grote mate van betrokkenheid bij de on-
derneming en haar sleutelfunctionarissen, een open houding naar stakeholders 
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en het continu werken aan zelfevaluatie en kennisverwerving om de complexi-
teit blijvend te kunnen overzien.

Dichter tegen het bestuur aan gaan zitten is daarbij onvermijdelijk, betrokken 
maar niet bemoeizuchtig, met duidelijke afspraken en onder heldere voorwaar-
den.
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Summary 

‘Supervisory Directors in Executive Roles’

In the Netherlands, the involvement of supervisory board members in large-
scale corporate change processes is growing in this era of globalization of capi-
tal markets, market liberalization, increasing regulation, increasing influence 
of the internet and the increasing dominance of Anglo-Saxon private equity 
firms.

Growing strategic complexity, the growing need for international co-operation, 
conflicts in ownership and organizational structures that result from this are 
making the co-operation of the supervisory directors and executive directors in 
the Dutch two-tier system more complex.

Corporate change processes are increasingly becoming part of the supervisory 
director’s scope. The question then begs: what is the role of the supervisory 
director in large-scale corporate change processes within the framework of the 
Dutch corporate governance system?

To further investigate this question I executed a literature review of theories on 
corporate change and corporate governance. On this premise I formulated my 
thesis, which I sought to investigate through case studies. I expected to make 
sound statements about the role of supervisory boards in large-scale corporate 
change processes based on the analysis of case studies.

In the next two sections, I will explore the literature of theories on corporate 
change and corporate governance, respectively. After that, I will describe the 
thesis, research strategy and outcome of the study.

Theories on organizational change

I assumed at the start of the study that little is known concerning the role of su-
pervisory directors in corporate change processes, because research in this field 
is predominantly carried out in Anglo-Saxon countries, where the ‘non-execu-



tive director’ or ‘the Board of Supervisory Directors’ does not exist as it does in 
the Netherlands. In Anglo-Saxon countries, the supervisory director cooperates 
with executive directors in one Board of Directors and for this reason, the Board 
of Supervisory Directors as a separate entity does not exist there. As a result of 
that, I assumed that the role of supervisory directors in corporate change proc-
esses has not been subject of research separately.
Another assumption I made was that the literature would contain descriptions 
of organizational restructurings that would require the supervisory directors to 
play an important role alongside the executive directors to successfully com-
plete such a process.

To examine this I studied the literature of organizational change and focus on 
the purpose of change, object of change, the approach to change and leading 
change.
The purpose of change concerns mainly the question whether the corporate 
change is carried out for creating value in economic sense or for achieving 
organizational effectiveness. Each purpose is a hybrid of both; it would be in-
teresting to examine where the accent lies.
There is also discussion on what exactly needs changing, with obvious extremes 
being the “hard-side” (structure) and the “soft-side” (culture). The question 
“what needs changing?” relates closely to the specific circumstances in which 
change needs to occur (Cohen, 2000). 
In this context, earlier publications have spoken of transformation in the first, 
second and third order. I use the term “first order” change as defining amend-
ing the rules, “second order” if it concerns transformation of insights and “third 
order” if it relates to change in principles and context.
The distinction between “planned” and “emergent” is central to the issue of the 
approach to organizational change. In the literature, the first is also referred to as 
the “control model” or the “design approach” and the second the “development 
model” (Ganzevoort, 1985). These models can be considered as extremes and 
everything in between is conceivable and workable. 
On leading change, the literature distinguishes between top-down and partici-
patory styles. The distinction between these two styles is a recurring theme 
in all of the literature. For example, Mastenbroek (1997) makes a distinction 
between “self-organization” and “directing”. 

Beer and Nohria (2000) have sought to aggregate all these concepts into two 
idealistic models for change: Theory E and Theory O. Theory E places atten-
tion on value creation, a planned approach to change coupled with a top-down 
leadership style, with the organizational structure as the subject of change. 
Theory O focuses on achieving organizational effectiveness, with organizational 
culture as the subject of change. Theory O seeks to achieve this shift in culture 
through a development model with a participatory leadership style. Boonstra 
(2004) explores the middle ground with Theory C that relates to “continuous 
change and constructing realities”.
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From the litiature study I conclude that the role of the supervisory director in 
organizational change remains underexposed in the literature. Generally, exec-
utive directors and supervisory directors manage the process of change as part 
of their day-to-day duties. The Board of Executive Directors initiates, plans, 
executes and controls whereas the Board of Supervisory Directors approves, 
advises and reviews the results.

There is very little information in the literature about how change processes 
can be influenced by supervisory directors. 
It remains unclear whether this relates to the Anglo-Saxon origin of most litera-
ture about change management, where the supervisory board member is con-
sidered to be part of the unitary Board of Directors; or that the literature tacitly 
assumes that change management is a matter for the lower echelons. From this 
analysis I conclude that it is important that research will be performed that 
will allow us to understand the influence of change processes by supervisory 
directors. 

Theories on Corporate Governance

A commonly accepted definition of corporate governance is the following: 
“corporate governance is about managing and coordinating; it is about re-
sponsibility and control and about reporting and supervision” (Commission 
on Corporate Governance, 2003). At the start of the research I felt again that 
the role of supervisory directors in corporate change processes was underde-
veloped in the literature on corporate governance. This time not from the fact 
that the research is dominated by Anglo-Saxon scientists, but from the experi-
ence that little scientific research has been conducted on topics outside of the 
well-known and intensely described composition, duties and scope of Boards 
of Supervisory and Executive Directors. Moreover, high-impact changes in or-
ganizations have become more common. This development underlines the ur-
gency for more research in this area.

Since the mid-1990s there has been much discussion in the Netherlands about 
the new significance of the role of shareholders, supervisory directors, execu-
tive directors and external auditors. There is a clear shift in favor of sharehold-
ers and other external stakeholders. In 2001, the Socio-Economic Council of 
the Netherlands (“SER”) advised, from a stakeholders’ perspective, to give the 
Works Council appraisal rights over a third of the supervisory board members 
(SER, 2001), while at the same time increasing the power of shareholders by 
introducing voting rights to certificate holders (Van Cann, 2001). The second 
Dutch Commission on Corporate Governance released a report at the end of 
2003 that indicates the “certification of shares is not used as a defensive means” 
and that “the directors of the holding company provide the certificate holders 
with unlimited proxy voting rights” (Commission on Corporate Governance, 
2003).
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These developments have impact on the role of supervisory directors in large and 
medium-sized institutions. The Dutch Structure law of 1971 assigns significant 
responsibilities to the supervisory directors relative to international standards, 
such as the authority to appoint, suspend and terminate a Board of Executive 
Directors, in addition to the approval of ‘major decisions’ – which are defined 
in law and corporate regulations. A significant portion of these authorities have 
been reassigned to shareholders recently in amendments on the Structure Law 
effective October 1st, 2004. Since that date, stakeholders have received more 
influence in – among others – nominating the Board of Supervisory Directors. 
Furthermore, I observed in an earlier publication that “the supervisory director 
will have increased responsibility for the quality of management (this has long 
been the case at larger companies) and that more supervisory director’s tasks 
will be transferred to the Board of Executive Directors, albeit reactive roles” 
(Peij and Boonstra, 2002b). 

In the Netherlands, companies which are not bound by law to apply the statu-
tory two-tier structure rules may opt for the so-called one-tier management 
structure in which a single board contains both executive and supervisory 
(non-executive) directors. The two-tier structure is often referred to as the 
Rhine-model, as it is applied mostly by countries along the Rhine River, such 
as the Netherlands and Germany. The one-tier structure is also referred to as 
the Anglo-Saxon model, as it is very common in the U.K. and U.S.
An important international development in the area of Corporate Governance 
is the convergence between the one-tier and two-tier structures (Garatt, 1996; 
Douma, 1997; Mayer, 2000). Anglo-Saxon countries are adopting elements of 
the separation between supervision and execution (Kennedy, 1990; Firstenberg 
en Malkiel, 1994; Clarke, 1995), whereas the Germanic countries are striving 
towards more involvement by the supervisory directors in decision making 
processes.

From the literature study on Corporate Governance I conclude that there is a 
lacuna: a great deal of time and effort is dedicated to defining the role of su-
pervisory directors, but there is surprisingly little information on how it relates 
to organizational change. My conclusion, based on the analysis, is that change 
in the system, structure and role of organizations and the increasing scope and 
intensity of corporate change and turnarounds are putting greater demands 
on supervisory and executive directors and are leading to potential conflicts 
within and between governing boards of organizations.

Thesis and Research Strategy

Based on the prior discussion, my thesis statement is as follows: ‘What roles do 
supervisory directors, in a two tier system, perform in times of organizational chan-
ge and how do they address the tensions, conflicts and role convergence within and  
between the governing bodies in change situations?’
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I formulated the following research questions to investigate the thesis. These 
questions relate to different segments of the thesis statement:
1. What roles do supervisory directors, in a two tier system, perform in times of 

organizational change?
2. What kinds of conflicts, tensions and role-confusion arise in a process of corpo-

rate change?
3. Can this be explained by the chosen system of corporate governance and the 

manner in which it is applied by all parties involved?
4. Can this be explained by the purpose, object, approach and leadership style in 

which the corporate change process is carried out?
5. Under which conditions can supervisory directors effectively influence the pro-

cesses of change?

I applied the ‘grounded theory’ method to investigating the thesis and research 
questions. The ‘grounded theory’ method is a qualitative approach that al-
lows the researcher to “discover” theories inductively from an empirical cor-
pus of data. This process of formulating theories was originally developed by 
Glaser and Strauss (1967). The process starts with an idea, which is then tested 
through a field-study of a (mostly textual) database. An important condition for 
this approach is that the researcher be completely uninhibited.
Although this method is not being employed here for the purposes of formulat-
ing a theory, it is important to note that the outcome of the research is a signifi-
cant part of formulating a theory that is not completed in this specific research. 
The research ends with an overview-model accompanied by recommendations 
resulting from the investigations – with all of its limitations.

I have chosen to run the cases consecutively to allow room for advancing in-
sight – as is appropriate with ‘grounded theory’ approach. The next case study 
is performed based on the analysis of the previous.

Case Studies

To investigate my thesis and research questions I have selected the following 
cases based on a set of criteria: 
• The privatization process at N.V. Dutch Railways (NS) in 1995, 
• The business process re-organization at NS in the period 1999 – 2001,
• The acquisition of CCH by Wolters Kluwer in 1995, and the merger plans 

of Wolters Kluwer with Reed Elsevier in 1997. 

Because two events took place at Wolters Kluwer under the guidance of almost 
the same composition of Boards of Executive and Supervisory Directors, they 
will be treated as one case study. The two NS-events, however, are so different 
in nature and composition of Boards of Executive and Supervisory Directors 
that they will be considered as two separate case studies.
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In all three cases, varying amounts of research information was found on the 
increasing strategic complexity, the growing need for international cooperation 
and the tensions in existing ownership profiles and organizational structures.
I draw two important conclusions from the analysis of the second case study 
at NS: 
• The analysis of the changing composition of the Boards of Supervisory and 

Executive Directors at NS in the period 1993-2001 reveals that the extent 
to which the blurring of lines between the Supervisory director and the 
Executive director occur is driven for an important part by the degree in 
which it is allowed by the persons involved; or in the manner executives 
and supervisors perceive their roles to be;

• The analysis also shows that the intensity of the change process (first, sec-
ond or third-order) is less determinative for the degree of transfer of duties 
than the amount of (direct of indirect) pressure exercised by external stake-
holders. The business process re-organization has been on a lower level 
(first, second of third-order) than the privatization process, but the conver-
gence of executive and supervisory roles has nevertheless been significant.

The case study at Wolters Kluwer produced a third conclusion:
• Different governance structures (one-tier and two-tier) produce different 

demands and expectations on the role of the supervisory director, which 
can lead to confusion in business negotiations.

Resolution of the Research Questions

The five research questions and the thesis will be addressed respectively based 
on the results of the research. 
1. What roles do supervisory directors, in a two tier system, perform in times of 

organizational change?
In the case studies, some information has been found about the involve-
ment of supervisory directors in second and third-order corporate change 
processes. It seems that a clear distinction between second and third or-
der change is, from the perspective of the supervisory director, not easy 
to make. Other factors also determine the role of the supervisory director 
in times of organizational change, like personality of the director, external 
pressure put by stakeholders or different role expectations that result from 
different governance systems.

2. What kinds of conflicts, tensions and role-confusion arise in a process of corporate 
change?

 In my opinion, decision making processes are vital to the process of change. 
From this point of view I consider decission making processes as being 
(part of) a corporate change process, despite the fact that the proposed 
change in some cases was never implemented.

The research revealed a certain amount of information on role-confusion 
and tensions within and between governing bodies. Conflicts within and 
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between governing bodies did not arise in the studied cases, because all 
executive and supervisory directors adhered stringently to the most impor-
tant requirements of the two-tier governance structure despite the difficult 
circumstances and the external pressure that was put on their individual 
and mutual relationships. 

Tensions and the convergence of roles are present in various forms in the 
case studies. In some instances the executive director was replaced tempo-
rarily by the supervisory director, in other instances the supervisory direc-
tor assisted the executive director in performing his task, and in some cases 
the supervisory director will expressly engage himself in the executive task 
of an executive as a representative of the Board of Supervisory Directors.  

3.  Can these tensions and role-confusion be explained by the chosen system of corpo-
rate governance and the manner in which it is applied by all parties involved?

The research has shown that there are several connections between defining 
the role of a supervisory director and the choice for a two-tier governance 
system. The supervisory director is expected to keep his distance in the 
two-tier system. The literature provides clearly defined tasks for the super-
visory director and these can be found in practice. Their distance makes 
it more cumbersome for supervisory directors to take on high-impact ex-
ecutive tasks during a process of change or to fulfill an advisory role. The 
former is related to the job description of the supervisory directors.

Another factor is that external stakeholders of the company are not easily 
able to put pressure on the Board of Supervisory Directors because of the 
specific position of supervisors in the company, which makes it more easy 
for them to remain at a distance. At the same time, shareholders can less 
easily exercise pressure on the Board of Executive Directors, because in the 
Structure Law the Board of Supervisory Directors (still) has the most impor-
tant authorities at their disposal, e.g. the ability to suspend and/or terminate 
the executive board.

4. Can these tensions and role-confusion be explained by the purpose, object, ap-
proach and leadership style in which the corporate change process is carried out?

The role of supervisory directors in corporate change processes can be ex-
plained by the cases as well. The first explaining factor that derives from the 
case studies is the external (direct and indirect) pressure that is exercised 
by stakeholders on the activities of the supervisory directors. When this 
pressure is modest, the supervisory directors can, sometimes with a higher 
intensity, stick with their formal role. When the pressure becomes higher, 
the supervisory directors involve themselves in executive roles more often 
and role-confusion arises more often. One example that arises from the case 
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studies is the (indirect) pressure that was exercised by labor unions and 
(informal) groups of personnel to block the process reorganization at NS. 
Another example of  pressure is the subtle way in which Wolters Kluwer’s 
CEO was made clear by the Chairman of the Board of Supervisory Directors 
that he should not strive towards an acquisition of West after acquiring 
CCH.
What catches the eye in these examples is the fact that the level in which 
pressure is exercised by stakeholders has more influence on the level of 
tensions and role-confusions between and within Boards of Executive and 
Supervisory Directors than the level of the corporate change process (first, 
second of third-order) itself.
A second factor is the moment in which the change process occurs. When 
the change process occurs shortly after a change in the top structure of 
the organization, when a CEO is in the first period of his functioning, the 
supervisory directors – and especially the Chairman – will choose a more 
determining role than otherwise would have been the case.

5. Under which conditions can supervisory directors effectively influence the process 
of change?

The research shows that supervisory directors can, subject to certain condi-
tions, temporarily take on more managerial responsibilities and other execu-
tive tasks.  
The first condition relates to empowerment. The supervisory director is explic-
itly empowered by the Board of Supervisory Directors to take on an executive 
role on a temporary basis. In addition, there are clear agreements made about 
the time span of the executive role, the scope of the activities and the manner 
in which the supervisory director will be held accountable for his temporary 
executive tasks. 
The second condition relates to feedback. Events can move very quickly in an 
ongoing negotiation and therefore it is imperative that the other supervisory 
directors be kept informed, in any possible way, about the developments and 
standpoints. 
The third condition relates to discussion and approval. A supervisory director 
that is performing executive tasks on an interim basis will temporarily report 
to the Board of Supervisory Directors. The designated director will not be al-
lowed to carry out approvals and compliance checks and he will be subject to 
the same rules and regulations that apply to executive directors. 
The fourth condition relates to the process of ending the period in which the 
supervisory director involves in executive tasks. This period ends with an 
explicit agreement with the other directors on the formal transfer of author-
ity to the executive directors. The supervisory director whom if concerns can 
either leave the company or – when not conflicting with his work during the 
concerning period – pick up his former tasks.
I conclude that supervisory directors can effectively influence the processes of 
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change if they adhere to the conditions set forth and that these be carried out 
and communicated explicitly to the Board of Supervisory Directors.  The su-
pervisory director can – when needed – take on an executive role or support 
the Board of Executive Directors as long as these conditions are met.

Resolution of the Thesis

The Thesis was formulated as follows:

‘What roles do supervisory directors, in a two tier system, perform in times of organi-
zational change and how do they address the tensions, conflicts and role convergence 
within and between the governing bodies in change situations?’

The first part of the thesis regards the roles that supervisory directors perform 
in times of organizational change. I concluded that the role of supervisory di-
rectors is influenced by external pressure put by stakeholders, the personality 
of the director, and different role expectations that result from different gover-
nance systems. The level of change influences the supervisor’s role as well, but 
less strongly than my expectation beforehand, based on theories of organiza-
tional change. 
In the case studies I found information that relates primarily to the convergence 
of roles within and between governing bodies. 
I conclude that there is little resistance to a temporarily transfer of duties from 
the Board of Executive Directors to supervisory directors in cases of corporate 
change if a clear and shared goal exists, the Board of Supervisory Directors has 
a high level of trust in the executive directors, the company is in a strategically 
and financially sound position and the chief executive is in a strong position. 
In addition, I conclude that the resultant convergence of roles can be handled 
in a professional manner.

An important observation to make on the research is that, in some cases, con-
vergence of duties was not a result of increasing external pressures, but because 
of several expectations that are derived from another corporate governance 
model. An example was the negotiations between Wolters Kluwer and Reed 
Elsevier; the British parties were expecting the supervisory directors to be in-
tegrally involved and did not see a role set aside for them in the background, 
as is more usual in the two-tier corporate governance system. Both sides had 
supervisory directors with experience in prior Anglo-Saxon negotiations, so 
they must have been well aware of the dangers of being too involved in the ne-
gotiation process, but decided to continue their level of participation to ensure 
that the effort, which was of great strategic importance to both parties, was not 
frustrated. 

In the Wolters Kluwer – Reed Elsevier case, the supervisory directors were 
thrust into a more executive role at the very beginning of the negotiations be-
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cause of two reasons; on the one hand, they felt the need to create a more 
favorable environment for the managing board to complete the merger; on 
the other hand, they needed to ascertain that prudence was being exercised at 
every step to avoid disrupting the negotiations.

From this, I conclude that supervisory directors can effectively influence the 
process of change if the formal structure (governance system and role defini-
tions) as well as the informal structures (trust, unity within the board) allow 
them to fulfill more executive duties in a strategically important situation, such 
as negotiations in a cross-border merger of two companies. 

The international literature on corporate governance lends support to the im-
portance of the division of duties between execution of a strategy (‘decision 
management’) and the supervision thereof (‘decision control’).  
However, the question remains on what the ideal structure is of this separation 
of duties. This separation is “built-in” with a two-tier governance model, and 
in the one-tier model the supervision is conducted by non-executive directors 
with – in most cases – clear tasks and responsibilities. That means that both 
(extreme) models offer possibilities. 
From this perspective and from the literature, the one-tier model seems to be 
the more suitable method for faster ‘switching’ between several change situa-
tions than the dual structure. The non-executive director’s role remains sepa-
rately positioned in a one tier Board, regardless of the situation, while at the 
same time these supervisors can be involved in decision making and perform 
executive duties in times of organizational change. Both the executive- and 
non-executive directors are at all times authorized to make strategic decisions 
and to carry out executive tasks. That translates into quicker decision making 
when needed. The research of Moerland (2001) reveals that one-tier govern-
ance systems usually emerge out of difficult situations at a faster rate. A ma-
jor disadvantage of this model, however, is the role expectations that are less 
clear.
The supervisory directors in a two-tier system should be allowed to have more 
executive roles under special circumstances, subject to strict conditions. For 
example, there needs to be a temporary solution for the supervision duties. In 
reality, there will be only a few supervisory directors that will take on an execu-
tive role, and the other directors will continue with their supervisory function. 
Moreover, at a certain point there needs to be a process of “detachment”, in 
which the board of supervisory directors will collectively acknowledge respon-
sibility and consider the temporary executive responsibilities as terminated. 

Additional insights and discussion

The following conclusions and discussion points result from the research:
• In change situations, people are more determinative than rules; directors 

will in any way create room to do what is necessary in times of corporate 
change;
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• Informal power is more effective and important for supervisory directors 
than formal power;

• The ‘Political Arena’ is a functional organization configuration on itself;
• The supervisory director as ‘involved professional’ in the two-tier system is 

rising;
• The subject to supervision is itself subject to continuous change as a result 

of changing cross-border organization configurations;
• The dual governance model is expected to provide sufficient future basis for 

Dutch corporations – albeit with certain adaptations;
• Research to the behavioral aspects of supervisory directors lead to valuable 

insights; at the same time, obtaining information that is fully robust and 
objective is hard.

Recommendations for supervisory directors 

I make the following general recommendations for supervisory directors based 
on the research conducted:

1. I have observed that supervisory directors deal with organizational changes 
of the first, second and third order simultaneously or successively. It is im-
portant for supervisory boards to change gears between different change 
situations. The supervisory directors, as a team and as individuals, must be 
able to fulfill the appropriate role and to terminate these temporary duties 
as the circumstances change. 

2. I have observed that in practice a distinction is being made between ‘change’ 
and ‘going concern’, also known as ‘war time’ and ‘peace time’ situations. It 
seems important that non-executive directors are aware of the fact that ful-
filling a significant and effective role as supervisory director in first, second 
and third-order change situations generally is not comparable to fulfilling 
this role in a ‘going concern’ situation; and that it can only be successfully 
executed under certain conditions as defined earlier.

3. Supervisory directors create a more effective cooperation with the Board 
of Executive Directors in times of change when they are cognizant that on-
going responsibilities need to be fulfilled in ‘peace time’. 

4. In addition, it is important that in any situation a number of supervisory 
directors maintain their duties of supervision and compliance when certain 
other directors have temporarily disassociated themselves from their super-
visory duties. 

5. This research provides insight into the complexity and subtlety in the 
convergence of roles between supervisory and executive directors during 
times of organizational changes, external pressures and high expectations 
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of stakeholders. In this framework it is important to monitor and evaluate 
the existing duties as well as the roles conceived for supervisory directors 
under varying circumstances.

6. The role of executives and supervisory directors can be fulfilled more ef-
fectively if they are aware of the ‘configuration’ of the company which they 
represent and knowledgeable of the internal and external stakeholders. It 
is important that non-executive directors apply their own instruments of 
influence that are consistent with the specific circumstances and situations 
of the company. 

7. The same applies to the various other governance systems, with the ex-
tremes being the one- and two-tier models. The role of executive and su-
pervisory directors can be fulfilled more effectively if they are mindful of the 
governance structure of the company which they represent and the specific 
roles and responsibilities that result from that. Even here it is imperative 
that supervisory or non-executive directors apply their own instruments of 
influence that correspond with the specific circumstances and situations.

Suggestions for future research

Further to the research presented here, future research could focus on:
•  Finding information on the role of supervisory directors in change proces-

ses in different configurations, coalitions, and situations;
•  Using methodologies other than ‘grounded theory’, e.g. a more quantita-

tive approach, to enrich or validate the information that was found in this 
study;

•  Finding information on ‘conflicts’ between supervisory and executive direc-
tors, whereas this information has not been found in this study;

•  Elaborating on the effect of increasing (future) regulation on the outcome of 
this study;

•  Performing the same research in one-tier governance systems;
•  Elaborating on specific role of supervisory directors, e.g. the role of ‘person-

nel trustee’ that is expected to become more important in the Dutch gover-
nance system.
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Gesprekspartner 
(datum)

Functie, positie Belangrijke onderwerpen

Drs. F.A. Croon 
(2 januari 2001)

Partner Boer & Croon 
Corporate Strategy B.V., 
commissaris bij Borstlap 
BV, BCD Holding BV, 
Damen Shipyards Group 
NV, Laurus NV, Kon. 
Schelde Groep BV

• De rol van commissarissen wordt 
steeds serieuzer, risico’s groter, gevolgen 
voor aansprakelijkheid, ook vanuit 
ondernemingsraden en vakbonden neemt 
de druk toe.

• Profielschets wordt belangrijker, ‘each 
course its own horse’. Ook fasen in de 
bedrijfsvoering zijn belangrijk: internet? 
Internationaal? Ervaring in de RvC nodig! 
‘Team’, samenstelling. Dynamiek van het 
bedrijf vertalen in dynamiek van de RvC.

• De commissaris is veel dichter bij de CEO 
komen te staan. Als het spannend wordt 
gaat de commissaris er dichter bovenop 
zitten en vraagt meer informatie.

• Potentieel spanningsveld als commissaris 
gaat praten met commissaris ‘aan de andere 
kant’ bij mogelijke fusies, overnames of 
allianties.

Prof.dr. B. de Vries
(2 januari 2001)

Ex-Minister van SZW 
en commissaris bij 
onder meer NV Eneco, 
Imtech NV, Van Lanschot 
NV, TUI Nederland 
NV, USG NV en Quest 
International Nederland 
NV

• Er zijn ook politieke mechanismen 
en spelletjes die een rol spelen bij het 
mislukken van veranderingsprocessen.

• Bij organisatiebrede verandering moet de 
commissaris de voortgang bewaken en 
monitoren in het kader van de continuïteit 
van de onderneming. Afspraken moeten 
worden gemaakt over informatievoorziening 
aan commissarissen, dat moet in principe 
een initiatief zijn van de executive.

• Interventie is een uitzondering.

Bijlage I 
Expertinterviews



Gesprekspartner 
(datum)

Functie, positie Belangrijke onderwerpen

J. Kamminga
(4 januari 2001)

Commissaris van de 
Koningin in Gelderland 
en commissaris bij 
o.m. NDC Holding BV, 
Stichting Waarborgfonds 
Eigen Woningen, 
voormalig commissaris 
NUON NV

• Er is een groot verschil in betrokkenheid 
tussen de commissarissen, de 
deskundigheid en ervaring.

• De grens tussen toezicht en uitvoering 
vervaagt. De commissaris is meer betrokken 
en er wordt makkelijker ‘nee’ gezegd. Er is 
sprake van nieuwe onderlinge verhoudingen 
tussen RvC en RvB.

• Spanningen zitten met name in de 
procedures: snel beslissen in dynamische 
tijden. Dit vereist dynamiek van de RvC, 
terwijl wel zorgvuldigheid wordt verwacht.

• Elke RvC bepaalt haar eigen invloedsniveau.

Mr. S. Follender 
Grossveld
(8 januari 2001)

Secretaris van de 
Stichting Corporate 
Governance Nederland

• Men kijkt steeds meer naar het 
Angelsaksische model. We moeten 

        openstaan voor die invloed, maar het niet 
kopiëren.

• De RvC moet bij belangrijke fusies, allianties 
en overnames vooral kennis en ervaring met 
dergelijke veranderingsprocessen in huis 
hebben en de positie van de RvC hierin niet 
te veel laten afhangen van de voorzitter.

J.W. Fabius
(9 januari 2001)

Voormalig lid van de 
Raad van Bestuur van 
EDON (nu Eneco) en 
adviseur van het Duitse 
energiebedrijf RWE

• Duitsers zijn industrieel georganiseerd. 
Zij denken niet in handel en kunnen 
slecht delegeren. De kracht zit bij hen in 
de productie. De enige die spreekt is de 
voorzitter, de bestuursstructuur is heel 
hiërarchisch. In Nederland is men flexibeler, 
de expertise in de directie is verdeeld in 
portefeuilles.

• Het Duitse systeem van personeel in 
de Aufsichtsrat werkt niet. Er is nooit 
ruimte voor strategisch overleg doordat de 
vakbonden altijd aanwezig zijn.

Prof. dr. 
G.J.E.M. Sanders 
(9 januari 2001)

Hoogleraar 
Rijksuniversiteit 
Groningen, directeur 
Ubbo Emmius Fonds

• Wat het draagvlak van een 
organisatiecultuur voor ontwikkeling van 
corporate governance? Faciliterend of juist 
remmend?

• Besturingsmodellen worden complexer door 
complexere omgeving, in hoeverre biedt de 
organisatiecultuur hiervoor ruimte?
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Gesprekspartner 
(datum)

Functie, positie Belangrijke onderwerpen

Ir. Ton Pel
(10 januari 2001)

Partner Pricewaterhouse-
Coopers

• Het is een politiek van in één keer je slag 
slaan en achterkamertjes gebruiken om iets 
te bereiken.

• In kleine teams kan men sneller en 
doortastender werken

• De politieke constellatie en regelgeving 
bepaalt in de energiesector voor een groot 
deel wat de RvC kan doen

Professor dr. J.A. 
van Manen
(10 januari 2001 
en 29 juni 2004)

Partner Pricewaterhouse-
Coopers en hoogleraar 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen

• Een commissaris maakt zich zorgen over 
twee zaken: afbreuk van reputatie en 
aansprakelijkheid.

• Organisatieveranderingen stellen 
eisen aan de omvang, waarbij ‘small 
is beautiful’ (voor deskundigheid en 
geheimhouding), aan de samenstelling 
(minimaal twee van aandeelhouders 
onafhankelijke commissarissen), aan de 
informatievoorziening, aan het team, en aan 
taken en bevoegdheden (statuten).

Mr. N.J. Westdijk
(11 januari 2001)

Non-executive 
bestuurslid Fortis en 
commissaris bij o.m. 
Eneco Holding NV, 
Connexxion Holding NV 
en Wolters Kluwer NV

• Tijdig meedenken met ingrijpende 
veranderingsprocessen. Een verstandige 
voorzitter van de RvB vraagt advies van de 
RvC voordat de OR wordt geïnformeerd.

• Voor het blok zetten lukt maar één keer. 
Vanuit de bestuurder gezien is het soms wel 
lastig om (bijvoorbeeld bij overnames) de 
RvC volledig te informeren. Kaders voor 
onderhandeling dienen te worden gesteld.

• Een goede directie verrast zijn RvC niet. 
De RvC moet worden meegenomen met 
belangrijke ontwikkelingen, budget control 
en samen vooruitkijken. Een goede RvB 
‘managet’ zijn RvC.

• Commissarissen moeten hun handen van 
het roer afhouden.

• Ideaal is een omvang van 5 (=efficiënt). In 
stormachtige tijden moeten banden met de 
aandeelhouders worden aangehaald. Zolang 
men zich maar opstelt als commissaris en 
niet als aandeelhouder.
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Gesprekspartner 
(datum)

Functie, positie Belangrijke onderwerpen

Dr. P.A.M. 
Vermeulen
(27 mei 2002)

Universitair docent 
Erasmus Universiteit 
Rotterdam

• Achtergrond en toepassing van grounded 
theory.

Drs. J.L. Brentjens
(24 juli 2002)

(President-) commissaris 
bij o.m. VNU NV, 
Fortis OBAM NV, Roto 
Smeets De Boer NV, 
Océ NVHeijmans NV, 
ArboNed NV

• Governance-structuur bij VNU NV en 
omvorming VNU van uitgeverij naar 
dienstverlener in digitale informatie.

Mr. M.M.I Cohen 
de Lara (24 juni 
2002)

Secretaris raad van 
bestuur VNU NV, lid 
algemeen bestuur VNO/
NCW

• Governance-structuur bij VNU NV en 
omvorming VNU van uitgeverij naar 
dienstverlener in digitale informatie.

R. Goedkoop
(18 juli 2002)

Hoofd VNU Corporate 
Development

• Omvorming VNU van uitgeverij naar 
dienstverlener in digitale informatie.

Prof.drs. F.A. 
Maljers
(15 juli 2002)

(President-) commissaris 
bij o.m. Het 
Concertgebouw NV, KLM 
NV, Kon. Vendex KBB 
NV, Roompot Holding 
BV, SHV Holdings NV en 
non-executive director 
BP

• Bijzondere governance-structuur 
bij Unilever; er is geen raad van 
commissarissen.
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Bijlage II 
Bronvermelding NS Casus 
Verzelfstandiging

II.1 Gesprekken

Gesproken met Datum Functie (destijds)

A.W. Kist 5 juni 2002 Landsadvocaat

H.H.P. van Zwam 5 juni 2002 Projectleider 
verzelfstandiging NS 
Ministeries V&W en 
Financiën

R.J. in ’t Veld 5 juni 2002 Lid commissie-Wijffels

Ph. Van Rooijen 7 juni 2002 Hoofd AJZ

R. den Besten 11 juni 2002 Voorzitter raad van 
bestuur 1992-2000

A.B.M. van der Plas 20 juni 2002 Lid raad van 
commissarissen

J.W. Oosterwijk 21 juni 2002 Plv. DG Ministerie V&W

Mw. M. Leyten-de Wijkerslooth 
de Weerdesteyn

Juni 2002 Lid raad van 
commissarissen 1985-
2001

H. Wijffels 5 december 2002 Voorzitter commissie-
Wijffels

P. van Toor Meerdere gesprekken in 
2002

Secretaris directie 2002;
Hoofd AJZ (heden)
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II.2 Bestudeerde documentatie

Berenschot: Wissels op, in, van de toekomst, 6 januari 1995
N.E. Moyer en L.S. Thompson: Railway reshaping: moving the monolith to 

market, Rail International, juni / juli 1993
NS: Statuten NS 1993
NS: jaarverslag 1992
NS: jaarverslag 1993
NS: jaarverslag 1994
NS: jaarverslag 1995
NS: Inhoudelijke evaluatie resultaten Mover, 22 februari 1996
NS: Joi, het project Juridische Overdracht Infrastructuur, juni 1998
Oosterwijk, J.W.: Nota aan de secretaris-generaal: nadere toelichting 1e fase 

verzelfstandiging NS, 23 juli 1996
Rooijen, Ph. van en S.H. van Elsloo: Het transitieproces bij NS: over de wissel, 

presentatie BRUG, Utrecht, 17 september 2002
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II.3 Analyse jaarverslagen NS 1992-1995

Voor het onderwerp belangrijke informatie in de jaarverslagen:

Jaar Belangrijke informatie

1992 • Sporen naar ’96 wordt gepresenteerd, ‘erop gericht zowel de cultuur in 
het bedrijf als ook de organisatie zelf ingrijpend bij te stellen. Doel is een 
onderneming die zelf verantwoordelijk is voor haar continuïteit op basis 
van een veel sterkere klant en resultaatoriëntatie’ (p. 9)

• ‘Het aantal arbeidsplaatsen bij NS zal in de komende jaren met 3.500 
afnemen’ (p.10)

• ‘De Europese Richtlijn 91/440 noopt tenminste voor boekhoudkundige 
scheiding tussen exploitatie en infrastructuur’ (p. 10)

• ‘Op 5 juni publiceerde de […] Commissie Wijffels haar aanbevelingen 
[…]. Wij hebben deze aanbevelingen in grote lijnen onderschreven […]. 
Wij zijn verheugd dat het Kabinet de aanbevelingen van de Commissie 
Wijffels goeddeels heeft overgenomen […] Sporen naar ’96 is er mede 
op gericht hiertoe de voorwaarden te scheppen.’ (p. 10)

•  ‘De Financiële Bijdrage Openbaar Railvervoer (FOR) zal vanaf 1994 in 
de loop van een beperkt aantal jaren drastisch worden verminderd’ 

          (p. 11)
• ‘Vier sporen symboliseren de weg naar de toekomst. Het eerste 

spoor betreft de verbetering op korte termijn van de kwaliteit van 
ons reizigersproduct, het tweede spoor richt zich op verbetering van 
de verhouding van kosten en opbrengsten, het derde spoor betreft 
Sporen naar ’96 en het vierde spoor staat voor uitbreiding van de 
railinfrastructuur.’ (p. 11)

• Het investeringsniveau wordt begroot op rond de 2,7 miljoen gulden per 
jaar in de periode 1996-1998. (p. 26)

• Voor de organisatiestructuur heeft Sporen naar ’96 de nodige 
consequenties: een drietal business units, service units en facilitaire 
bedrijven. Het organogram staat op p. 32

• ‘Het kabinet heeft onlangs besloten tot een verdere verzelfstandiging 
van NS, waarbij de aanbevelingen van de Commissie Wijffels door het 
Kabinet goeddeels zijn overgenomen’. (p. 36)
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Jaar Belangrijke informatie

1993 • ‘De klant centraal, zakelijk en ondernemend. Dat zijn de drie 
kernbegrippen in de verzelfstandigingoperatie die NS eind 1992 onder 
de naam Sporen naar ’96 heeft ingezet. Doel: van NS een zelfstandige 
commerciële onderneming maken die op de vervoersmarkt voldoende 
winst maakt om haar continuïteit te waarborgen. De huidige functioneel 
ingerichte organisatie wordt omgevormd tot een marktgerichte 
onderneming’. (p. 1)

• ‘Op 11 mei 1994 wordt een nieuwe Centrale Ondernemingsraad voor 
het NS-concern, drie Groepsondernemingsraden en Ondernemingsraden 
bij de verschillende bedrijfsonderdelen geïnstalleerd.’ (p. 4)

• ‘De NV Nederlandse Spoorwegen wordt sinds 1 januari 1994 geleid door 
een Raad van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en twee leden […] de 
wijziging van ‘Hoofddirectie’ in ‘Raad van Bestuur’ en een beperking van 
het aantal leden tot tenminste drie en maximaal vijf’. (p. 6)

• ‘Vanaf 1 januari 1994 wordt de organisatie als volgt ingericht: NS 
Reizigers biedt reizigersvervoer, NS Cargo exploiteert goederenvervoer, 
NS Stations exploiteert de ruimten op en nabij stations, NS Vastgoed, 
Railned, NS Infrabeheer, NS Infra Services, andere bedrijfsonderdelen.’ 
(p. 11-12)

• ‘Samen met de energiebedrijven en kabelexploitanten is NS in de markt 
om de tweede landelijke aanbieder van vaste telecommunicatiediensten 
te worden. Ook op het gebied van mobiele telecommunicatie worden 
gesprekken gevoerd met een aantal consortia over samenwerking.’ (p. 12)

• ‘De reorganisatie Sporen naar ’96 en de bijgestelde prognoses hebben 
consequenties voor het aantal arbeidsplaatsen. Dat wordt geraamd op 
ongeveer 23.250 in 1998, een vermindering van 4.500 ten opzichte van 
eind 1992’. (p. 12)

• ‘Voor de toekomstige exploitatie van de hogesnelheidstrein is een 
dochtermaatschappij in het leven geroepen: HST-VEM.’ (p. 22)

• ‘Op 1 januari 1994 is NS Goederen verzelfstandigd tot een afzonderlijk 
bedrijf met een nieuwe naam: NS Cargo.’ (p. 26)

• ‘In vijf jaar tijd zal het aantal arbeidsplaatsen met 4.800 moeten 
verminderen’. (p. 33)

1994 • ‘De commerciële activiteiten zijn met ingang van 1995 ondergebracht 
in de NS Groep. Binnen deze groep worden NS Cargo, NS Stations en 
NS Vastgoed […] per 1 januari 1995 juridisch verzelfstandigd. Ook de 
andere marktactiviteiten, waaronder NS Reizigers […] worden binnen 
de NS Groep ondergebracht in een afzonderlijke rechtspersoon’ (p. 13)

1995 • ‘In 1995 werd het contract met de Rijksoverheid over de 
verzelfstandiging ondertekend. De Tweede Kamer stemde eind december 
in met de gemaakte afspraken. Afbouw tot nul van de exploitatiebijdrage 
van de overheid vindt plaats in 1998.’ (p. 10)
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Relevante kengetallen in de jaarverslagen (concernbreed):

Kengetal 1992 1993 1994 1995

Netto-omzet (mln) 4.752 4.732 5.084 5.607
Nettowinst (mln) -192 -62 76 98

Investeringen (mln) 1.837 2.380 1.995 1.679

Reizigerskm’s (mln) 15.350 15.245 14.439 13.977

Personeel 31.135 30.793 29.752 28.404

Opmerkingen bij de tabel:
• Netto-omzet, nettowinst en investeringen zijn in miljoenen guldens;
• Personeel betreft het aantal mensjaren dat gemiddeld in dat jaar werkzaam was 

bij NS;
• Tot en met 1995 zijn de cijfers van het gehele concern in de tabel opgenomen.

Wisseling in de samenstelling van de raad van commissarissen zoals verant-
woord in de jaarverslagen:

Jaar Commissarissen in Commissarissen uit (reden)

1993 Geen Geen

1994
Drs. P. Bouw
F.C.W. Castricum (Eerste Kamer)

Drs. P.C.W.M. Bogaers (leeftijd)
M. van de Water (leeftijd)

1995 Mr. P.J. Kalff (ABN Amro) Drs. Th.A.J. Meys (overleden)

Aantal vergaderingen van de RvC en bijzondere onderwerpen zoals verant-
woord in de jaarverslagen:

Jaar
Aantal 

vergaderingen
Bijzondere onderwerpen

1992 N.b. In 1992 is nog geen verslag van de RvC opgenomen.

1993 6 • Het kabinetsstandpunt n.a.v. de aanbevelingen van de 
Commissie Wijffels

• De reorganisatie van NS i.h.k.v. Sporen naar ’96
• De bedrijfseconomische vooruitzichten voor het reizigers- 

en goederenvervoer
• Het beleid m.b.t. de groepsmaatschappijen
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Jaar
Aantal 

vergaderingen
Bijzondere onderwerpen

1994 7 • Overleg met Rijksoverheid over de verzelfstandiging
• Voortgang en sociale consequenties van de reorganisatie 

Sporen naar ’96
• Ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie

1995 6 • Overleg met Rijksoverheid over de verzelfstandiging 
(waaronder bezoek aan de Ministers Jorritsma en Zalm op 
2 november)

• Voortgang en sociale consequenties van de reorganisatie 
Sporen naar ’96

• Ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie
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Bijlage III 
Bronvermelding NS Casus Proces-
vereenvoudiging

III.1   Gesprekken

Gesproken met Datum Functie (destijds)

J.W. Huisinga

              (2e gesprek)

December 2001

Oktober 2002

Lid Groepsraad, directeur NS Reizigers;
President-directeur 2000-2001

R.V.W.M. Lantain 25 maart 2002 Lid directie

P. Geurts 17 april 2002 Secretaris directie 2000

Mw. M. Huisman 17 april 2002 Secretaris raad van bestuur 1997-2000

J.D. Timmer

             (2e gesprek)

4 juni 2002

26 mei 2004 

Voorzitter raad van commissarissen 
1997-2001

T. Stelwagen 4 juni 2002 Lid Groepsraad;
Voorzitter raad van commissarissen 
taakorganisaties 1999-2000

R.J. in ’t Veld 5 juni 2002 Voorzitter raad van commissarissen 
taakorganisaties 2000-heden

R. den Besten 11 juni 2002 Voorzitter raad van bestuur 1992-2000

T. van de Graaf 19 juni 2002 Lid raad van commissarissen 1998-2001

Mw. M. Leyten-de Wijker-
slooth de Weerdesteyn

Lid raad van commissarissen 1985-2001

P. Bouw 29 augustus 2002 Lid raad van commissarissen 1998-2001

Mw. T. Netelenbos 11 september 2002 Minister van V&W 1998-2002

P. van Toor Meerdere gesprekken 
in 2002

Secretaris directie 2001-2002;
Hoofd AJZ (heden)



III.2   Bestudeerde documentatie

Directeur Financieringen Ministerie van Financiën: Corporate governance bij staatsdeelne-
mingen, brief aan R. den Besten, Den Haag, 23 maart 1998

Goes, P.: Geen extra rechten voor de overheid als aandeelhouder, Het Financieele Dagblad, 
29 januari 2002

ELAN, Rubriek ‘Commissarissen In’, no. 14, 2002
Het Financieele Dagblad (redactie): NS onder curatele na vertrek top, 3 januari 2002
Het Financieele Dagblad (redactie):NS volgens personeel juist op de goede weg, 4 januari 

2002
Het Financieele Dagblad (redactie):Oud-TLN topman Noordzij gaat NS tijdelijk leiden, 

4 januari 2002
Het Financieele Dagblad (redactie):Een commissaris met een brede ervaring, 4 januari 2002
Het Financieele Dagblad (redactie):Concessie is geen panacee voor NS, 5 januari 2002 
Het Financieele Dagblad (redactie):Man met luisterend oor moet NS redden, 5 januari 2002
Het Financieele Dagblad (redactie):Uitblijven wergeving spoor is schuld van het ministerie, 

5 januari 2002
Netelenbos, T.: Herbezinning Spoor, brief aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor 

Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 7 september 2001
NS: Directiereglement, april 2001
NS: Statutenwijziging 2 december 2001
NS: Knipselkrant NS Reizigers 4 januari 2002
NS: Persbericht jaarverslag 2000 NS Groep NV, NS website, 8 maart 2001 
NS: Huishoudelijk reglement raad van commissarissen NS, 1 september 1998
NS: jaarverslag 1996
NS: jaarverslag 1997
NS: jaarverslag 1998
NS: jaarverslag 1999
NS: jaarverslag 2000
NS: jaarverslag 2001
NS: Reis van de Klant, Vervolgstappen op weg naar de nieuwe NS-organisatie oktober 2000-

juni 2001
 Investment Management & Consulting Group: Second opinion inzake de toekomstige 

concessie hoofdrailnet: Spoor Financiën, 5 september 2001
NS: De reis van de klant; in organisatie en besturing, april 2000
NS: Service voorop, kosten omlaag, presentatie K. Noordzij, Utrecht, 17 mei 2002
NS: Persberichten januari-februari 2002
NS: Corporate governance: de aanbevelingen van de commissie-Peters, de hiervan afgeleide 

concept-gedragsregels m.b.t. de staatsdeelnemingen van het Ministerie van Financiën en 
het standpunt van de NV Nederlandse Spoorwegen, 1 september 1998

NS: Richting van aanpak; Menselijke maat in logistiek, presentatie aan Kernteam/Groepsraad 
van K. Noordzij, 28 januari 2002

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer: De derde eeuw 
spoor; kabinetsvisie op de ontwikkeling en ordening van de markt voor het openbaar 
personenvervoer per spoor vanaf 2000, 22 maart 1999

Volkskrant (redactie): Dossier Nederlandse Spoorwegen, 30 november 2000 – 24 oktober 
2001
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III.3   Analyse jaarverslagen NS 1996-2001

Voor het onderwerp belangrijke informatie in de jaarverslagen:

Jaar Belangrijke informatie

1996 • ‘Onze kernactiviteiten blijven onveranderd het reizigers- en 
goederenvervoer, stationsexploitatie en vastgoedontwikkeling. […] wij 
[hebben] er bovendien voor gekozen enkele additionele activiteiten te 
ontwikkelen door middel van strategische deelnemingen die voortvloeien 
uit de kernactiviteiten.’ (p. 9)

• ‘NS Groep is in een overgangsperiode beland’ (p. 11)

1997 • ‘Twee leden [van de raad van commissarissen, SP] [worden] benoemd 
door de Minister van Verkeer en Waterstaat.’ (p. 8)

• ‘Wij [de raad van commissarissen, SP] hebben de heer ir. T. Regtuijt met 
ingang van 1 april 1998 eervol ontslag verleend als lid van de raad van 
bestuur’. (p. 9)

• ‘In 1997 is voor NS Groep de laatste fase van het verzelfstandigingsproces 
aangebroken.’ (p. 10)

• ‘Ons bedrijf heeft de overheid als enige aandeelhouder. Aangezien de 
overheid tevens beleidsmatig verantwoordelijk is voor het railvervoer, geeft 
dat een bijzondere relatie. Bestuur, commissarissen en aandeelhouders 
streven er naar om de verschillende verantwoordelijkheden zo goed 
mogelijk gescheiden te houden.’ (p. 13)

• ‘De door ons al genomen maatregelen moeten leiden tot een behoorlijke 
verbetering van de punctualiteit’ (p. 14)

• ‘Over vier jaar willen we een rendementspositie hebben die onze 
continuïteit waarborgt en van waaruit we verdere groei kunnen realiseren. 
Het verzelfstandigingsproces is dan afgerond’. (p. 14)

1998 • ‘In 1998 is de ontwikkeling naar bedrijfseconomische zelfstandigheid 
grotendeels afgerond’ (p. 8)

• ‘Ondanks forse inspanningen en investeringen […] zijn we er dit jaar nog 
onvoldoende in geslaagd het vereiste niveau te realiseren. De gemiddelde 
punctualiteit blijft steken op 83,0% (1997: 82,1%).’ (p. 9)
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Jaar Belangrijke informatie

1999 • ‘De structurele financiële bijdrage van de rijksoverheid in de exploitatie 
van het reizigersvervoer is in de periode 1992-1998 volledig afgebouwd. 
[…] De kapitaaldotatie – bedoeld om de financiële positie van de 
zelfstandige NS te verstevigen – is na 1999 volledig afgebouwd. […] De 
tariefstijgingen zijn vanaf 1995 gematigd tot ene niveau van om en nabij 
de inflatie. Het aantal reizigerskilometers […] neemt sinds 1995 weer toe 
en ook het resultaat van NS Groep toont een voortdurend stijgende lijn.’ 
(p. 3)

• ‘Wij [de raad van commissarissen, SP] hebben de keuze van de raad 
van bestuur om een integraal bod uit te brengen voor de HSL-Zuid 
ondersteund. […] De afwijzing van het bod heeft de relatie tussen NS 
en de rijksoverheid enige tijd onder druk gezet. De Raad meent dat 
vanwege de wederzijdse afhankelijkheid van NS en rijksoverheid een 
goede verstandhouding gewenst is. Wij zouden graag zien dat op korte 
termijn ook voortgang wordt geboekt bij de afronding van de andere 
overheidsdossiers, zoals het aangaan van het prestatiecontract voor het 
kernnet en de uitplaatsing van de taaksector. Mede naar aanleiding van de 
gang van zaken rond de HSL-Zuid is er opnieuw een discussie ontstaan 
over de positionering van NS. Deze discussie gaat in essentie om de vraag 
of de onderneming publiekrechtelijk dan wel privaatrechtelijk bestuurd 
dient te worden’. (p. 9)

• ‘De verzelfstandiging van NS is in 1999 nagenoeg voltooid.’ (p. 11)
• ‘Inmiddels tekenen ook de contouren van ons toekomstig speelveld zich 

af. De rijksoverheid heeft daartoe een aanzet gegeven in de nota De Derde 
Eeuw Spoor.’ (p. 11)

• ‘Het aantal treinen dat op tijd rijdt, is in 1999 gestegen […] naar circa 
86,5%’. (p. 11)

• ‘Voorbereidingen zijn getroffen om het productieproces te vereenvoudigen 
en de service en informatie te verbeteren. NS Reizigers introduceerde 
daartoe het verbeteringsprogramma ‘Bestemming: Klant’. Deze en verdere 
acties ter verbetering van de punctualiteit zullen in de loop van 2000 
effect gaan sorteren’. (p. 11)
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Jaar Belangrijke informatie

2000 • ‘De verzelfstandiging is succesvol afgesloten’ (p. 6)
• ‘De NS-organisatie wordt eenvoudiger van opzet. Met de verkoop van
 de laatste grote deelnemingen (Telfort, Strukton Groep en Holland 
 Railconsult) en de beoogde uitplaatsing van de taakorganisaties 
 (Railinfrabeheer, Railverkeersleiding, Railned en Railinfratrust) ontstaat 
 een NS dat de focus geheel legt op de kernactiviteiten. Hieraan is de
 bestuursstructuur per 1 augustus 2000 aangepast. Een vijfhoofdige
 directie onder leiding van de president-directeur stuurt de 
 bedrijfsonderdelen van NS aan’ (p. 6)
• ‘In de nieuwe organisatie werken alle NS-bedrijven nauw samen aan één 
 gemeenschappelijke missie: ‘de Reis van de Klant’.’ (p. 7)
• ‘Een wezenlijk onderdeel van Bestemming: klant is een verandering van 
 de inzet van ons personeel. […] In een basisakkoord zijn bindende 
 afspraken gemaakt met ondernemingsraad en bonden over invoering van 
 de verandering van de inzet van personeel in juni 2001’ (p. 7)
• ‘Verder heeft NS in 2000 belangrijke stappen gezet naar een verdere 
 verzakelijking van de verhouding met de rijksoverheid’ (p. 7)
• ‘Vorig jaar straalden wij optimisme uit over zich verbeterende 
 arbeidsverhoudingen. Dit jaar is dat vertrouwen op de proef gesteld 
 door protestacties tegen de bindende afspraken met bonden en 
 ondernemingsraad over procesvereenvoudiging’ (p. 8)
• ‘De voorzitter van de raad van bestuur, de heer drs. R. den Besten, is per 
 1 augustus [2000] teruggetreden’. (p. 26)

2001 • ‘Punctuality – measured as the percentage of trains arriving on time or 
 less than three minutes late – declined this year for the second year in a 
 row, to 79,9%. This situation led to the departure of the President and 
 the Internal and External Relations Director, and the resignation of the 
 entire Supervisory Board at the turn of the year’ (p. 2)
• ‘In recent years there has been a lack of clarity inside and outside NS on 
 our [de directie, SP] role, form and tasks’ (p. 2)
• ‘At the end of 2001, the entire Supervisory Board decided to resign. 
 There was a fundamental difference of opinion with the shareholder, 
 the Minister of Transport and Public Works. The Minister had lost 
 confidence in the President as a result of the failure to meet the 
 parameters set out in the Improvement Plan drawn up by NS last summer 
 and asked the Board to draw the logical conclusion from this. The 
 members of the Board did not regard this as being in the interest of the 
 company and, like two members of the Executive Board, decided to 
 tender their resignations’ (Report of the Supervisory Board, p. 30)
• Punctualiteit is gedaald van 84% tot 79,9%
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Relevante kengetallen in de jaarverslagen (concernbreed):

Kengetal 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Netto-omzet (mln) 4.863 4.859 5.026 5.595 5.531 5.339

Nettowinst (mln) 105 164 197 258 343 194

Investeringen (mln) 702 557 896 614 987 1.029

Reizigerskm’s (mln) 14.131 14.485 14.879 14.330 14.760 14.392

Personeel 25.855 23.446 23.794 24.236 22.853 22.286

Opmerkingen bij de tabel:
• Netto-omzet, nettowinst en investeringen zijn in miljoenen guldens;
• Personeel betreft het aantal mensjaren dat gemiddeld in dat jaar werkzaam was bij NS;
• Vanaf het jaarverslag over 1996 worden alleen de cijfers van NS Groep meegenomen en 

niet die van de taakorganisaties, in verband met de verzelfstandiging;
• De investeringen van NS Groep en de taakorganisaties samen zijn in 1996 tot en met 

1999 respectievelijk 1,906 miljard, 2,032 miljard, 2,646 miljard en 2,661 miljard. Vanaf 
2000 zijn de cijfers van de taakorganisaties niet meer in de NS-jaarverslagen opgeno-
men;

• Per 31 december 1999 en 2000 was het aantal mensjaren in dienst van NS 24.676 res-
pectievelijk 17.456. Deze scherpe daling van het aantal werknemers heeft te maken met 
de verkoop van Telfort, Holland Railconsult en Strukton Groep per 31 december 2000.

Wisseling in de samenstelling van de raad van commissarissen zoals verant-
woord in de jaarverslagen:

Jaar Commissarissen in Commissarissen uit (reden)

1996 Geen Geen

1997 J.D. Timmer  (eerst lid, later voorzitter) Mr. E.J. Verloop (leeftijd)

1998 Drs. T van de Graaf Ir. A.B.M. van der Plas (vertrek als 
SG van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat)

1999 Drs. A.G. Jacobs
(Drs. P. Bouw vice-voorzitter)

Ir. W.H. Brouwer (leeftijd)
Drs. G. Gerritse (na 25 jaar afgetreden)
Drs. J.K.T Postma (andere functie)

2000 Geen Geen

2001 Mw. Mr. Y van Rooy
(Per 3 januari 2002 is een geheel nieuwe 
RvC benoemd door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat)

Mw. Mr. J.J.M.S. Leyten (na een lange 
periode)
Gehele RvC (per 31 december 
2001, wegens oneens zijn met de 
Minister van Verkeer en Waterstaat als 
aandeelhouder)

BIJLAGE III



Aantal vergaderingen van de RvC en bijzondere onderwerpen zoals verant-
woord in de jaarverslagen:

Jaar
Aantal 

vergaderingen
Bijzondere onderwerpen

1996 5 • Veranderingsprocessen i.h.k.v. de verzelfstandiging
• Sociaal beleid
• Omslag naar een meer markt- en winstgericht bedrijf
• Joint ventures NDX en Telfort
• Strategische keuzes m.b.t. reizigersvervoer
• Herschikking bouwactiviteiten
• Reorganisatie bij NS Cargo
• Dreigende staking NS Reizigers
• Toekomstige marktordening
• Toelating van anderen dan NS op het spoorwegnet en de invloed 

hiervan op het bedrijf

1997 5 • Versterking van de positie van NS Cargo
• Ontwikkeling van Telfort
• Marktwerking in het reizigersvervoer
• Sociaal beleid
• Kwaliteit van de treindienst
• Afronding herschikking spoorbouwactiviteiten
• Gang van zaken bij deelnemingen, waaronder de verkoop van 

enkele bedrijfsonderdelen

1998 5 • Kwaliteit van de dienstverlening in het reizigersvervoer
• De alliantie NS Cargo/DB Cargo
• Ontwikkelingen bij Telfort
• Sociaal beleid
• Gang van zalen bij deelnemingen
• Voortgang van de aanpak van het millenniumprobleem

1999 8 • Kwaliteit van de dienstverlening (service, punctualiteit, 
        materieelbeschikbaarheid)
• Veranderprogramma ‘Bestemming: Klant’
• Voorgenomen investeringen in het reizigersmaterieel
• Fusie van NS Cargo en DB Cargo
• Ontwikkelingen bij deelnemingen, m.n. Telfort
• Exploitatie van HSL-Zuid
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Jaar
Aantal 

vergaderingen
Bijzondere onderwerpen

2000 7 • Voorgenomen investeringen, zoals in nieuw materieel
• Verkoop van Telfort en andere ondernemingen die niet tot de core 

business van NS behoren
• Kwaliteit van de dienstverlening (service, punctualiteit, 
        materieelbeschikbaarheid)
• Veranderprogramma ‘Bestemming: Klant’
• Personele situatie

2001 9 • Voorgenomen investeringen, zoals in nieuw materieel
• Investeringen in NedTrain, nieuwe verkoopapparatuur, ICT 

infrastructuur en vastgoedontwikkelingsprojecten
• Tender van KLM en NS op HSL-Zuid
• Veiligheid en absenteïsme van personeel
• Veranderprogramma ‘Bestemming: Klant’
• Relatie van Minister van Verkeer en Waterstaat en aandeelhouder
• Aanpassing van de statuten per 19 december 2001
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Bijlage IV 
Bronvermelding Wolters Kluwer- 
cases

IV.1  Interviews

Gesproken met Datum Functie (in bestudeerde periode)

Drs. R. Pieterse 17 januari 2003 Lid raad van bestuur (voorzitter 2000-2003)

2e gesprek 5 december 2003

Dhr. Van Dinter 24 juni 2003 CFO

Dhr. Van der Wal 27 juni 2003 Legal counsel

Ir. H. de Ruiter 30 juni 2003 Lid, vice-voorzitter (later voorzitter) raad van 
commissarissen

Mr. O. Hattink 30 juni 2003 Voorzitter raad van commissarissen

2e gesprek 4 december 2003

Mr. M.C. Thomson 11 maart 2003 Vice President Legal Affairs

2e gesprek 14 juli 2003

Dr. P. Frentrop 2 september 2003 Kenner P. Vinken / Reed Elsevier-casus



IV.2  Bestudeerde documentatie

Gezamenlijk persbericht Wolters Kluwer en Reed Elsevier 13 oktober 1997: ‘Fusievoorne-
men Reed Elsevier en Wolters Kluwer’

Interne communicatie rondom de fusieplannen met Elsevier, 17 oktober 1997
Jaaroverzicht 1998 Reed Elsevier
Jaarverslag Elsevier 1998
Jaarverslagen Wolters Kluwer 1994-1998
Persberichten Wolters Kluwer dd 27 november 1995, 28 november 1995, 4 december 

1997
Reorganisatie-bulletins van de centrale ondernemingsraad van Wolters Kluwer, 20 oktober 

1997, 30 oktober 1997, 8 december 1997
Sociale raamovereenkomst i.v.m. de voorgenomen juridische fusie tussen Elsevier NV en 

Wolters Kluwer NV, in een nieuwe onderneming Elsevier Wolters Kluwer NV’, 1 decem-
ber 1997

Statuten Wolters Kluwer N.V. dd 16 april 1999
Statuten Wolters Kluwer N.V. dd 30 juli 1996
Statutenwijziging Wolters Kluwer N.V. dd 11 maart 2002
Vermeulen en De Wit, ‘Onder Uitgevers’, uitgeverij Sun, 2000

Artikelen (op tijdsvolgorde):
Redactie, “Onrust over reorganisatie Kluwer”, Deventer Dagblad, 11 oktober 1997
Redactie, “Kluwer barst van de ambities”, Deventer Dagblad, 11 oktober 1997
Redactie, “Mammoetconcern na fusie uitgevers”, Deventer Dagblad, 13 oktober 1997
Redactie, “Miljardenfusie in uitgeverswereld”, De Courant Nieuws van de Dag, 13 oktober 

1997
Redactie, “Elsevier en Wolters Kluwer fuseren”, NOS-TT, 13 oktober 1997
Redactie, “Samenvoeging Kluwer gaat gewoon door”, Deventer Dagblad, 13 oktober 1997
Redactie, Business show, The Nightly Business Report, 13 oktober 1997
Redactie, “Econoom als baas”, NRC, 14 oktober 1997
Alberts, Jaco: “Hegemonie voor nieuw Elsevier nog onzeker”, NRC, 14 oktober 1997
Alberts, Jaco en Menno Tamminga, “Er moet iets zijn dat wij goed doen”, NRC, 14 oktober 

1997
Redactie, “De fusiemanie”, NRC, 14 oktober 1997
Redactie, “Reed Elsevier and Wolters Kluwer Merging”, The New York Times, 14 oktober 

1997
Redactie, “Dutch cartel authority reportedly not to probe Elsevier/Wolters Kluwer merger”, 

Extel Examiner, 14 oktober 1997
Redactie, “Fusion von Reed Elsevier und Wolters Kluwer; Weltgroesster Verlag fuer wissen-

schaftliche Fachliteratur”, Neue Zuercher Zeitung, 14 oktober 1997
Redactie, “Proposed merger of Reed, Elsevier and Wolters Kluwer”, Universal News Services, 

14 oktober 1997
Redactie, “Business”, Chicago Tribune, 14 oktober 1997
Redactie, “Digest”, The Washington Post, 14 oktober 1997
Redactie, “Lazard in Forefront in Wave of Deals”, The New York Times, 14 oktober 1997
Redactie, “Business Digest”, The New York Times, 14 oktober 1997
Kimberly Blanton, “Publishing companies to merge; Reed Elsevier joins with Dutch firm in 

$ 7.8b deal”, The Boston Globe, 14 oktober 1997
Pauly, Heather: “Merger to form trade publishing powerhouse”, Chicago Sun-Times, 14 ok-

tober 1997
Redactie, “Reed Elsevier deal to create publishing giant”, The Boston Herald, 14 oktober 

1997
Redactie, “Two giant publishing rivals merge”, The Commercial Appeal, 14 oktober 1997
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Redactie, “Reed Elsevier, Wolters Kluwer in mega-merger”, The Financial Post, 14 oktober 
1997

Redactie, “Zusammenschluss zu Medienriesen”, Sueddeutsche Zeitung, 14 oktober 1997
Bartjens, “Uitgevers kunnen niet lezen maar ook niet rekenen”, Het Financiële Dagblad, 14 

oktober 1997
Redactie, “Fusie uitgevers ‘kost geen banen’”, Het Parool, 14 oktober 1997
Redactie, “Mit Wolters Kluwer zum Weltmarkführer”, Handelsblatt, 14 oktober 1997
Lansch, Rita: “Grenzenloses Ubernahmefieber”, Handelsblatt, 14 oktober 1997
Redactie, “Fusionsfieber heizt Aktienkurse an”, Handelsblatt, 14 oktober 1997
Frank, Robert: “Reed Elsevier Will buy Wolters Kluwer”, The Wall St. Journal Europe, 14 

oktober 1997
Redactie, “Les éditeurs Reed Elsevier et Wolters Kluwer fusionnent”, Le Monde, 14 oktober 

1997
Buckingham, Lisa: “Reed plans a global blockbuster”, The Guardian, 14 oktober 1997
Snoddy, Raymond: “Reed set to sell IPC after merger”, The Times, 14 oktober 1997
Redactie, “Power in publishing partnership”, The Times, 14 oktober 1997
Redactie, “Reed Elsevier en Wolters Kluwer zwaluwstaarten”, De Standaard, 14 oktober 

1997
Redactie, “La fusión Elsevier y Wolters Kluwer crea un ‘gigante’ editorial”, EZ Pais, 14 ok-

tober 1997
Redactie, “Fusiegolf overspoelt Europa”, De Standaard, 14 oktober 1997
Buerkle, Tom: “Banner Day for Europe Inc.’s Merger Madness”, International Herald Tri-

bune, 14 oktober 1997
Coggan, Philip: “Markets surge on corporate deals”, Financial Times, 14 oktober 1997
Cramb, Gordon en John Gapper, “Reed-Elsevier in $32bn merger”, Financial Times, 14 

oktober 1997
Redactie, “Mad Monday”, Financial Times, 14 oktober 1997
Redactie, “Die Verlage Reed Elsevier und Wolters Kluwer wollen fusionieren”, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung , 14 oktober 1997
Gapper, John en Gordon Cramb, “Reed shares surge on merger news”, Financial Times, 14 

oktober 1997
Redactie, “Bourses surge on bid activity”, Financial Times, 14 oktober 1997
Redactie, “Fusion von Reed Elsevier und Wolters Kluwer; Weltgroesster Verlag fuer wissen-

schaftliche Fachliteratur”, Neue Zuercher Zeitung, 14 oktober 1997
Redactie, “FINANZA E MERCATI, , 14 oktober 1997
Redactie, “Reed Elsevier y Wolters Kluwer se fusionan”, Expansion, 14 oktober 1997
Redactie, “Fusie Elsevier/Wolters Kluwer begin ’98 rond”, De Financiële Telegraaf, 14 ok-

tober 1997
Redactie, “Aandeelhouder Wolters Kluwer krijgt 7,85 aandelen Elsevier”, De Financiële Te-

legraaf, 14 oktober 1997
Janszen, Adriaan en Arno Reekers, “Gezamenlijk aan tafel”, De Financiële Telegraaf, 14 ok-

tober 1997
Redactie, “Ambitieuze Cor Brakel nieuwe topman”, De Financiële Telegraaf, 14 oktober 

1997
Redactie, “Brussel onderzoekt fusie zorgvuldig”, De Financiële Telegraaf, 14 oktober 1997
Redactie, “Vakbonden kritisch over effect mammoet-uitgeverij”, De Financiële Telegraaf, 14 

oktober 1997
Redactie, “Elsevier leverde ooit bittere strijd om eigendom Kluwer”, De Financiële Telegraaf, 

14 oktober 1997
Hussaarts, Dick: “Geharrewar rond megafusie”, De Financiële Telegraaf, 14 oktober 1997
Redactie, “Reed Elsevier fuseert met Wolters Kluwer”, Het Financiële Dagblad, 14 oktober 

1997
Redactie, “Uitgeefcombinatie zet meeste concurrenten op afstand”, Het Financiële Dagblad, 

14 oktober 1997
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Kalles, B. van: “Aandeelhouder Wolters Kluwer zit even op de blaren”, Het Financiële Dag-
blad, 14 oktober 1997

Bleek, C.P.: “Uitgeversfusie gesprek van de dag op Damrak”, Het Financiële Dagblad, 14 
oktober 1997

Redactie, “Hoofdrolspelers voelen elkaar heel goed aan”, Het Financiële Dagblad, 14 oktober 
1997

Redactie, “Elsevier meest verhandelde optie op Optiebeurs”, Het Financiële Dagblad, 14 
oktober 1997

Redactie, “Kroon op carrière van een kralenrijger”, De Volkskrant, 14 oktober 1997
Faber, Hans: “Onbekendheid geen rem op dadendrang”, De Volkskrant, 14 oktober 1997
Redactie, “Uitgevers elk apart te klein voor digitale snelweg”, De Volkskrant, 14 oktober 

1997
Redactie, “Fusiepoging van uitgevers slaagt ditmaal”, De Volkskrant, 14 oktober 1997
Redactie, “Uitgeversfusie”, De Volkskrant, 14 oktober 1997
Redactie, “Gelukkig hebben we ook mussen in plaats van vinken”, De Volkskrant, 14 okto-

ber 1997
Redactie, “Megafusie valt goed”, Algemeen Dagblad, 14 oktober 1997
Vermeulen, Raymond: “Behalve blijdschap ook opluchting”, Algemeen Dagblad, 14 oktober 

1997
Hazejager, Jaap en Paul van der Kwast, “Het gelijk van Vinken”, Algemeen Dagblad, 14 

oktober 1997
Redactie, “Etentjes versterkten band tussen Brakel en Bruggink”, Algemeen Dagblad, 14 

oktober 1997
Redactie, “Bond bezorgd over werkdruk”, Algemeen Dagblad, 14 oktober 1997
Redactie, “Overnames nodig voor winstgroei”, Algemeen Dagblad, 14 oktober 1997
Redactie, “Geen tijdschriften voor het grote publiek meer”, De Volkskrant, 14 oktober 

1997
Redactie, “Eind goed, al goed”, Algemeen Dagblad, 14 oktober 1997
Redactie, “Elsevier liep in ’87 nog een blauwtje bij Kluwer”, Trouw, 14 oktober 1997
Redactie, “Fusie maakt Elsevier weer Nederlands”, Trouw, 14 oktober 1997
Redactie, “We waren vrijwel gelijk, nu voelen we ons ook gelijk”, Trouw, 14 oktober 1997
Redactie, “Elsevier zigzaggend naar de eredivisie”, Trouw, 14 oktober 1997
Bertrams, Joep: “Nieuwe personeelsdag”, cartoon, Het Parool, 14 oktober 1997
Redactie, “Bonden vrezen banenverlies uitgeversgigant”, Het Financiële Dagblad, 14 oktober 

1997
Redactie, “Reed Elsevier and Wolters Kluwer Merging”, The New York Times, 14 oktober 

1997
Redactie, “A Day of Mega-Mergers Wakes Up Europe”, The Wall Street Journal, 14 oktober 

1997
Redactie, “How to survive the arrival of the disloyal workplace, Merger mania, The Indepen-

dent, 15 oktober 1997
Redactie, “Bibliotheken: uitgevers-fusie is bedreigend”, NRC, 15 oktober 1997
Redactie, “Universiteiten bundelen inkoop na uitgeversfusie”, Het Financiële Dagblad, 16 

oktober 1997
Redactie, “Bibliotheken vrezen uitgeversmonopolie” , De Volkskrant, 16 oktober 1997
Redactie, “Bibliotheken in offensief tegen fusie uitgevers”, De Financiële Telegraaf, 16 ok-

tober 1997
Redactie, “Goedkoper abonnement”, Trouw, 16 oktober 1997
Gaag, Arjo van der: “Hoe snel wordt het elektronisch flottielje van mega-uitgever EWK”, 

Adformatie, 16 oktober 1997
Spek, Fred: “Het resultaat van een decennium fusiegesprekken”, Boekblad, 17 oktober 

1997
Schoutendorp, Wim: “Jammer, maar Reuters is niet te koop”, Trouw, 18 oktober 1997
Redactie, “Persoonlijke verhoudingen van groot belang bij fusies”, NRC, 18 oktober 1997
Koelewijn, Jannetje: “Hoe je journalisten inpakt”, NRC, 18 oktober 1997
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Redactie, “Kluwerman voelt zich belazerd door nieuwe baas Elsevier”, Deventer Dagblad, 
18 oktober 1997

Redactie, “De ‘winst’ van een titanengevecht”, Deventer Dagblad, 18 oktober 1997
Ramaer, Joost: “Must Read Elsevier”, De Volkskrant, 18 oktober 1997
Redactie, “City: Stapleton likes going Dutch”, The Sunday Telegraph, 19 oktober 1997
Redactie, “Orgies of deals, fancy ratings, soaring markets …”, The Observer, 19 oktober 

1997
Woudt, Job: “Uitgeefgigant heeft professional in de greep”, Het Financiële Dagblad, 20 ok-

tober 1997
Frentrop, P.: ‘Persoonlijke verhoudingen van groot belang bij fusies’, Opinie NRC Handels-

blad, 20 oktober 1997
Bleeker, C.P.: “Elektronisch tijdperk baart uitgevers zorgen”, Het Financiële Dagblad, 20 

oktober 1997
Kalles, B. van: “Fusiegeweld”, Het Financiële Dagblad, 20 oktober 1997
Redactie, “Reed Elsevier and Wolters Kluwer plan to Merge”, Publishers Weekly, 20 oktober 

1997
Hofland, H.J.A.: “Paradijs der reuzen”, NRC, 22 oktober 1997
Redactie, “Fusie versneld door Telegraaf”, Boekblad, 24 oktober 1997
Hurenkamp, Menno: “Mega-uitgever jaagt abonnees in de gordijnen”, Folia (weekblad voor 

de Universiteit van A’dam), 24 oktober 1997
Spek, Fred: “Ruilhandel”, Boekblad, 24 oktober 1997
Spek, Fred: “Concurrentie moet worden uitgebannen”, Boekblad, 24 oktober 1997
Houts, Chris van: “De Slachtoffers”, Het Parool, 25 oktober 1997
Redactie, “Geen enkele noodzaak tot afstoten WK Algemene Uitgeverijen, Boekblad, 25 ok-

tober 1997
Rossum, Nic van: “Hollands Glorie”, Elsevier, 25 oktober 1997
Meulen, Wim van der: “Op het Damrak”, Vrij Nederland, 25 oktober 1997
Redactie, “Eject Mac: betere service volgens Elsevier”, De Volkskrant, 25 oktober 1997
Redactie, “Reed Elsevier-Wolters Kluwer Merger Creates New Prof’l Leader”, Book Publishing 

Report, 27 oktober 1997
Redactie, “Reed Elsevier”, The Financial Times, 28 oktober 1997
Gapper, John: “Reed Elsevier puts IPC up for sale” , The Financial Times, 28 oktober 1997
Redactie, “Fiscale adviseurs klagen over grote uitgeversfusie”, Het Financiële Dagblad, 28 

oktober 1997
Redactie, “Bibliotheken samen tegen uitgeverijen”, Het Financiële Dagblad, 28 oktober 

1997
Redactie, “Reed Elsevier verkoopt Britse publieksbladen”, De Financiële Telegraaf, 28 okto-

ber 1997
Redactie, “Belastingadviseurs beklagen zich over fusie van uitgevers”, De Financiële Tele-

graaf, 28 oktober 1997
Bartjens, “VNU kijkt naar dochter IPC van Reed Elsevier”, Het Financiële Dagblad, 28 ok-

tober 1997
Bartjens, “Reed Elsevier stoot vreemde eend IPC uit de bijt”, Het Financiële Dagblad, 28 

oktober 1997
Matthijs Smit, “Klacht fiscale adviseurs over uitgeversfusie”, NRC, 28 oktober 1997
Alberts, Jaco: “Verkoop IPC logische stap Reed”, NRC, 28 oktober 1997
Wielaard, Jan: “Fusiekoorts laait op”, Het Parool, 29 oktober 1997
Redactie, “Feminien en masculien”, Het Parool, 29 oktober 1997
Redactie, “Dertig banen weg bij Wolters Kluwer”, Deventer Dagblad, 29 oktober 1997
Redactie, “LEXIS-NEXIS adds ABA and CCH publications; LEXIS introduces document ser-

vices software”, The PointCast Network, 29 oktober 1997
Bogaerts, Geert-Jan: “EC tegen fiscaal voorkeursbeleid voor multinationals”, De Volkskrant, 

29 oktober 1997
Wolswijk, Niko: “Monsterfusie uitgeverijen”, FNV Magazine, 30 oktober 1997
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Dikstaal, Nico: “Kartels verboden? Gewoon fuseren”, Intermediair, 30 oktober 1997
Redactie, “Kluwer aangeklaagd voor misbruik monopolie-positie”, Het Financiële Dagblad, 

31 oktober 1997
Redactie, “Jongsma (Sdu) over Elsevier Wolters Kluwer”, Boekblad, 31 oktober 1997
Redactie, “Reed Elsevier stoot toch tijdschriften af”, Boekblad, 31 oktober 1997
Redactie, “Elsevier Wolters Kluwer en de kartelwetgeving”, Boekblad, 31 oktober 1997
Kok, Auke: “De lokroep van Amsterdam”, HP/De Tijd, 31 oktober 1997
Redactie, “Uitgeversfusie”, Het Financiële Dagblad, 31 oktober 1997
Redactie, “De grootste fusiegolf van de eeuw”, FEM, 1 november 1997
Os, Michael van: “Where next for Anglo-Dutch media monolith?”, M&M Europe, November 

1997
Redactie, “Wolters Kluwer/Reed Elsevier mega-merger another sign of strength in the profes-

sional publishing industry”, Business Wire, 3 november 1997
Redactie, “EMAP”, Financial Times, 4 november 1997
Redactie, “EMAP Considering Bid for IPC”, The Wall St. Journal Europe, 5 november 1997
Price, Christopher: “Emap takes a look at IPC”, Financial Times, 5 november 1997
Clark, Don: “How Microsoft’s Move Into On-Line Services Went Badly Awry, The Wall St. 

Journal Europe, 5 november 1997
Redactie, “Wall Street Journal Interactive Edition Exceeds 150,000 in Paid Subscribers”, The 

Wall St. Journal Europe, 6 november 1997
Redactie, “Reuters unveils compliance plan”, Financial Times, 6 november 1997
Waters, Richard en William Lewis, “Thomson eyes Dow Jones unit”, Financial Times, 6 

november 1997
Adams, Christopher: “Accounting body rejects package of US standards”, Financial Times, 

6 november 1997
Redactie, “Fusie Wolters Kluwer en Reed Elsevier afgeblazen”, De Financiële Telegraaf, 10 

maart 1998
Redactie, “Positieve reacties op afketsen fusie”, De Telegraaf, Maart 1998
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IV.3    Analyse jaarverslagen Wolters Kluwer 1994-1998

Voor het onderwerp belangrijke informatie in de jaarverslagen:

Jaar Belangrijke informatie

1994 • “De kwantitatieve doelen voor 1996 […] zijn: autonome groei in kernactiviteiten 
[…] een gemiddelde groei van de winst per aandeel ‘fully diluted’ van circa 15% per 
jaar” (Verslag van de raad van bestuur, p.13)

• [Hiermee is duidelijk dat de overname van CCH nog niet werd voorzien cq vermeld, 
SP]

1995 • “Wij verwachten dan ook een versnelde groei van het elektronisch uitgeven, 
waarmee vóór de eeuwwisseling wellicht meer dan 30% van onze totale omzet zal 
zijn gemoeid, vergeleken met 7% in 1995” (Verslag van de raad van bestuur, p.10)

• “Door deze acquisitie [van CCH, SP] betreedt Wolters Kluwer in één klap de 
belangrijkste groeimarkt van het fiscaal uitgeven in de Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland” (p.10)

• “Met de verweving van CCH is de samenstelling van de activiteiten verschoven 
en daarmee is voor Wolters Kluwer als geheel een ander profiel ontstaan. De 
internationale spreiding is door CCH met een sprong toegenomen: in 1995 was 10% 
van de medewerkers werkzaam in de Verenigde Staten. In 1996 wordt dit ongeveer 
35% […] Het relatieve belang van de fiscale en juridische uitgeefactiviteiten zal, 
eveneens door CCH, toenemen van 28% tot circa 45% van de omzet […] Met CCH 
wordt de omzet van Wolters Kluwer in 1996 met ruim 40% uitgebreid” (p.11)

1996 • “Mede als gevolg van de acquisitie van CCH is in 1996 het aandeel van de 
elektronische producten in de totale omzet gestegen tot 19% (1995: 7%). De 
verwachting dat vóór de eeuwwisseling meer dan 30% van onze totale omzet de 
vorm zal aannemen van elektronisch uitgeven wordt hierdoor versterkt” (Verslag van 
de raad van bestuur, p.10)

• “De integratie van CCH loopt voorspoedig. Met deze acquisitie is het belang van 
de Verenigde Staten in de totale omzet van Wolters Kluwer zodanig toegenomen, 
dat voor een aantal jaren een van de leden van de raad van bestuur in Chicago is 
gedetacheerd” (p.10)

1997 • “Een belangrijke gebeurtenis in het jaar 1997 was de bekendmaking op 13 oktober 
van het voornemen samen te gaan met collega uitgever Reed Elsevier. Met deze groep 
zou een krachtige multinationale groep van uitgeverijen gecreëerd worden, gericht 
op professionele beroepsbeoefenaren in ruime zin” (Verslag van de raad van bestuur, 
p.11) [Over het afzien van dit voornemen wordt een soortgelijke tekst gehanteerd als 
in het Verslag van de RvC, SP]

• “Elektronische producten […] vormen een onderdeel van een geïntegreerd pakket 
van digitale en gedrukte informatie. Om die reden zullen wij de bijdrage van 
elektronische producten aan de totale omzet niet meer als afzonderlijke indicator 
presenteren” (p.12)
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1998 -

1999 • “De omzet van elektronische uitgaven [heeft] in 1999 meer dan € 550 miljoen 
bedragen” (p.20)

• [Dat is plm. 18% van de totale netto-omzet, minder dan in 1996. De 30% waarop 
werd gehoopt in 1995 is dus niet gehaald en groei is in de periode daarna amper 
gerealiseerd, SP]

Relevante kengetallen in de jaarverslagen (geconsolideerd):

  Bedragen in € mln.
1994 1995 1996 1997 1998 1999*) 2000

  Netto omzet 1.242 1.336 1.958 2.364 2.739 3.081 3.664

  Stijging 8% 47% 21% 16% 12% 19%

  Bedrijfsresultaat (EBITA) 247 276 421 552 668 735 789

  Stijging 12% 53% 31% 21% 10% 7%

  Nettowinst 173 205 247 309 371 358 339

  Nettowinst/netto omzet 14% 15% 13% 13% 14% 12% 9%

  Eigen vermogen 275 333 541 823 1.011 1.488 1.830

  Totaal vermogen 726 843 3.061 3.771 4.743 4.132 4.672

  Solvabiliteit (EV/TV) 38% 40% 18% 22% 21% 36% 39%

  Rentabiliteit (REV) 63% 62% 46% 38% 37% 24% 19%

  Aantal fte’s 8.127 8.369 14.010 14.538 16.505 17.812 18.269

  Stijging 3% 67% 4% 14% 8% 3%

  Omzet per fte 0,153 0,160 0,140 0,163 0,166 0,173 0,201

  Stijging omzet per fte 4% -12% 16% 2% 4% 16%

*) Aangepast naar aanleiding van veranderingen in de verslaggevingregels, waarbij met in-
gang van 2000 resultaten uit desinvesteringen worden verantwoord als een separate post die 
geen deel uitmaakt van het bedrijfsresultaat (EBITA)

Conclusies die uit dit overzicht getrokken kunnen worden voor wat betreft de 
overname van CCH en fusieplannen met Reed Elsevier zijn de volgende:
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1995: Overname CCH leidde tot: 1997: Afgeketste fusie Reed Elsevier:

• Daling solvabiliteit van 40% (1995) 
naar 18% (1996)

• Daling rentabiliteit van 62% (1995) 
naar 46% (1996)

• Stijging absoluut bedrijfsresultaat 
met 53%

• Stijging netto omzet met 47%
• Vrijwel gelijkblijvende 

nettowinstmarge
• Stijging aantal fte’s met 67%
• Daling omzet/fte met 12%

• Solvabiliteit blijft vrijwel gelijk
• Rentabiliteit blijft vrijwel gelijk
• Bedrijfsresultaat stijgt met 21%
• Netto omzet stijgt met 16%
• Nettowinstmarge blijft vrijwel gelijk
• Aantal fte’s blijft vrijwel gelijk (+2%)
• Omzet/fte stijgt met 4%

Wisseling in de samenstelling van de raad van commissarissen zoals verant-
woord in de jaarverslagen:

Jaar Commissarissen in (reden) Commissarissen uit (reden)

1994 ir. H. de Ruiter  (uitbreiding RvC van 
6 naar 7 leden)

-

1995 dr. J.V.H. Pennings (vervanging)
(ir. H. de Ruiter plv. voorzitter)

R. Wijkstra  (leeftijd)

1996 - -

1997 - -

1998 (ir. H. de Ruiter voorzitter)
(dr. J.V.H. Pennings plv. voorzitter)

Mr. O. Hattink (leeftijd) *)

*) Pas in 2002 wordt weer een zevende RvC-lid benoemd

Dit leidt tot de volgende samenstellingen van de raad van commissarissen in 
1994 en 1998:
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Samenstelling raad van commissarissen 
per 31 december 1994

Samenstelling raad van commissarissen 
per 31 december 1998

1 Mr. O.Hattink (voorzitter)
2 R. Wijkstra (plv. voorzitter)
3 prof.mr. B.H. ter Kuile (secretaris)
4 prof.mr. J.M.M. Maeijer
5 prof.dr. A.H.C.M. Walravens
6 mr. N.J. Westdijk
7 ir. H. de Ruiter

1 ir. H. de Ruiter (voorzitter)
2 dr. J.V.H. Pennings (plv. voorzitter)
3 prof.mr. B.H. ter Kuile (secretaris)
4 prof.mr. J.M.M. Maeijer
5 prof.dr. A.H.C.M. Walravens
6 mr. N.J. Westdijk

Aantal vergaderingen van de raad van commissarissen en bijzondere onderwer-
pen zoals verantwoord in de jaarverslagen:

Jaar
Aantal 

vergaderingen 
RvC*)

Bijzondere onderwerpen uit Verslag van de RvC

1994 7 • Per 1 mei 1995 zal ir. M. Ververs aftreden als 
voorzitter RvB

• Zijn opvolger per 1 mei 1995 is drs. C.J. Brakel

1995 7 • “Tegen het einde van het jaar vroeg de acquisitie 
van CCH Incorporated de bijzondere aandacht van 
ons college. Het ging hierbij om de strategische 
positie van de voor de onderneming zeer belangrijke 
expansiemogelijkheid van grote omvang. CCH is 
toonaangevend op het gebied van belastingrecht 
en beroeps- en bedrijfsinformatie in de VS en 
daarbuiten.” (p. 9)

1996 9 • “Veel aandacht is besteed aan de integratie van 
CCH, de grote acquisitie die eind 1995 plaatsvond. 
Met name hebben wij ons met de raad van bestuur 
verstaan over de vraag op welke wijze aan de 
versterking van het management vorm kon worden 
gegeven” (p. 9)

• “Uitvoerig is stilgestaan bij de betekenis van de 
nieuwe media voor de onderneming” (p. 9)
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Jaar
Aantal 

vergaderingen 
RvC*)

Bijzondere onderwerpen uit Verslag van de RvC

1997 8 • “Sommige agendapunten echter, zoals het 
functioneren van de raad van bestuur en van de 
raad van commissarissen, zijn behandeld buiten 
aanwezigheid van de raad van bestuur” (p. 9)

• “Uitvoerig hebben wij ons beraden op de 
verschillende aspecten van de voorgenomen fusie 
van Wolters Kluwer met Reed Elsevier. Strategisch 
beschouwden wij deze stap als een belangrijke voor 
beide ondernemingen. Immers door de fusie zou een 
van de grootste ondernemingen ter wereld ontstaan 
op het gebied van professioneel/wetenschappelijk 
uitgeven en informatievoorziening.
Op 9 maart 1998 hebben de bestuursorganen 
van Wolters Kluwer NV, Elsevier NV en Reed 
International PLC echter besloten af te zien van het 
voornemen hun bedrijven te laten fuseren. Wolters 
Kluwer maakte de noodzaak kenbaar aan Elsevier en 
Reed International om opnieuw te onderhandelen 
over een aantal condities van het op 13 oktober 
1997 aangekondigde fusievoornemen. Dit was 
voornamelijk ingegeven door de voorwaarden 
waaronder naar verwachting toestemming van 
de fusiecontrole-autoriteiten zou kunnen worden 
verkregen. Door deze condities zouden de 
voordelen voor de aandeelhouders van de betrokken 
ondernemingen negatief worden beïnvloed.
Voor Wolters Kluwer zou met name de in het 
vooruitzicht gestelde financiële doelstelling, een 
groei van de nettowinst per aandeel ‘fully diluted’ **) 
van tenminste 15% over de jaren tot en met 1999 te 
realiseren, in gevaar kunnen komen.
Elsevier en Reed International waren van oordeel 
dat de fusie, door belangrijke door Wolters 
Kluwer noodzakelijk geachte wijzigingen van de 
fusievoorwaarden, onaantrekkelijk zou worden 
voor de aandeelhouders van Elsevier en Reed 
International” (p. 9)

• “Stilgestaan is bij de rol en betekenis van de nieuwe 
media” (p. 9)
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Jaar
Aantal 

vergaderingen 
RvC*)

Bijzondere onderwerpen uit Verslag van de RvC

1998 10 • “Onder meer om de gewenste internationale 
samenstelling van de raad van bestuur te verkrijgen 
hebben wij per 1 januari 1999 de heren J.M. 
Detailleur en H.J. Yarrington tot leden van de raad 
van bestuur benoemd” (p. 9)

• Per 1 januari 1999 volgt C.H. van Kempen C.J. 
Brakel op als voorzitter van de raad van bestuur 
(N.B.: in het jaarverslag 1999 staat vermeld dat C.H. 
van Kempen per 9 maart 2000 is opgevolgd door R. 
Pieterse.)

*)    Allemaal in aanwezigheid van de RvB, tenzij anders vermeld.
**)   Het aantal aandelen op basis van uitoefening van rechten uit hoofde van verleende 

stockopties en converteerbare personeelsobligaties.
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