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Hoogleraar, toezichthouder/commissaris

De oogkleppen van het paard en 
de blik van de adelaar
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“When you change the way you look at things, the

things you look at change”

Max Planck, Nobelprijs winnaar
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‘A novel, a story, a myth, or a tale, all 

have the same function: they spare us 

from the complexity of the world and 

shield us from its randomness’. 
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Conflicterende paradigma’s

• Econs

• Mens is rationeel (albeit bounded)

• Libertarisme

• Volledige keuzevrijheid

• Eigen belang prevaleert

• Alle keuzes zijn goed want doordacht

• Afzijdige overheid

• Friedman

• Equilibrium/Pareto efficiënt 

• Lineair

• Humans

• Rationaliteit is veel beperkter dan gedacht

• Libertair paternalisme

• Helpen/beschermen bij keuzes

• Mensen zijn sociale wezens

• Mensen maken soms verkeerde keuzes

• Overheid grijpt actief in

• Thaler/Kahneman

• On the edge of chaos

• Non-lineair
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Collateral damage: de oogkleppen van het paard

• Ongelijkheid

• Nadruk op de korte termijn versus de lange termijn

• Gebrek aan innovatie
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De aandeelhouder is een 

fictie en kapitaal fictief
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‘Power tends to corrupt and absolute 

power corrupts absolutely. Great 

men are almost always bad men’. 

Lord Acton, 1887.
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Plakkaat van Verlatinge
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Mijn Plakkaat van Verlatinge

‘Vandaag verlaten wij Koning Shareholder Value en besluiten dat onderneming en 

aandeelhouder niet langer centraal staan maar het maatschappelijk welzijn van ons 

allen. We verbieden dan ook eenieder dat begrip nog langer te gebruiken. Uw 

tirannie heeft te veel bijwerkingen en u gedraagt zich als ‘rupsje nooit genoeg’, die 

de aarde uitwoont en daarmee het leven voor ons en generaties na ons onmogelijk 

dreigt te maken. Ons aller welzijn, nu en in de toekomst, dient voorop te staan. Wij 

stervelingen zijn wat het woord zegt stervelingen, en kunnen ook geen ander doel 

hebben dan het welzijn van moeder aarde, hun bewoners en alles dat hen lief is’.   
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Systeemdenken: de blik van de adelaar
• A system is an interconnected set of elements that is coherently organized

in a way that achieves something
• Doel verklaart gedrag
• Homeostase houdt het systeem in stand
• Voorraden
• Informatiestromen
• Veranderingen zijn vaak non-lineair
• Input en output: input is het belangrijkst
• Er is altijd beperking aan de groei
• Exponentiële groei leidt tot snel naderen van limieten
• Grote vertragingen in feedback: vooruitziende blik nodig
• Beperkte rationaliteit leidt niet altijd tot beste besluiten
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Systeeminterventies 

5. Regels, beloningen, straffen en beperkingen

4. Zelf-organisatie

3. Doelen  

2. Paradigma’s

1. Transcending paradigm’s
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Groter denken voor een nieuw en
beter verhaal

• Inclusiviteit

• Gelijkheid

• Circulariteit
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Corporate Governance gaat over de institutionele inbedding van ondernemingen in de 

samenleving waarbij het doel maatschappelijk welzijn op de lange termijn is. Daartoe staat 

innovatie hoog op de agenda en worden de principes van rentmeesterschap (circulair en 

inclusief) gehanteerd. Bevoegdheden, rechten en plichten worden zodanig ingeregeld dat:

- alle relevante stakeholders zijn gerepresenteerd bij de besluitvorming over de hiervoor te 

maken keuzes;

- besluiten zeven generaties vooruit geen nadelige consequenties hebben;

- de gecreëerde waarde op faire wijze over alle belanghebbenden wordt verdeeld;

- op geïntegreerde wijze verantwoording wordt afgelegd aan de samenleving;

- en waarbij alle ‘externalities’ worden meegenomen. 
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• “When you change the way you look at things, the things you

look at change”

• Max Planck, Nobelprijs winnaar
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“Companies die because their managers focus on the 

economic activity of producing goods and services, 

and they forget that their organizations' true nature is 

that of a community of humans.”

Arie de Geus (Shell)
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VRAGEN?

• l.paape@nyenrode.nl

• 06-53644623

• Twitter: @leenpaape

mailto:l.paape@nyenrode.nl

