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Nederlandse samenvatting  
(Dutch Summary) 

 

Hoofdstuk 1: Introductie 

Wij lezen er over in kranten, kijken er naar op televisie en praten er over 

tijdens verjaardagen, maar weten wij wat het betekent om elke dag te 

werken als bestuurder van een organisatie in de financiële sector?  

 

Dit proefschrift vertelt verhalen over corporate governance van actoren 

in en rondom het bestuur in de financiële sector. Na een uitgebreide 

inleiding van dit onderzoeksthema start hoofdstuk 1 met een 

onderscheid in objectieve en subjectieve corporate governance. 

Corporate governance, waarbij het aantal incidenten centraal staat, kan 

in navolging van Duijnhoven (2010) de objectieve benadering worden 

genoemd. Opvallend is dat in deze benadering regels, bevoegdheden, 

taken en verantwoordelijkheden als beginsel worden beschouwd voor 

good corporate governance. Een vraag die in de context van de 

objectieve corporate governance regelmatig naar voren komt is of de 

wet- en regelgeving en codes helpen om fraudes en boekhoud-

schandalen te voorkomen. De aandacht voor meer impliciet 

gegevenheden noem ik in navolging van Duijnhoven (2010) de 

subjectieve benadering. In deze studie zal de subjectieve benadering van 

de bestuurders, commissarissen, leden van ondernemings-, werkgevers- 

en werknemersraden en stichtingen van aandeelhouders en andere 

actoren rondom het bestuur ten aanzien corporate governance centraal 

staan. De huidige ontwikkelingen en een historische schets van corporate 

governance laten zien dat corporate governance heden ten dagen niet 

alleen meer gaat over de aandeelhouder en de eigenaar, maar ook over 

andere belanghebbenden zoals werknemers, belangengroepen, media 

en de maatschappij. Daarnaast gaat corporate governance niet alleen 

meer over de verdeling van economische verdeling van winsten, maar 

over wet- en regelgeving, ethiek en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Binnen dit brede begrip van corporate governance, waar 

vele verschillende actoren en thema’s een rol spelen, is sprake van 

verschillende spanningsvelden.  
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De verschillende theoretische spanningsvelden van corporate 

governance worden toeglicht in tabel 1.2. Corporate governance kan 

theoretische grofweg ingedeeld worden drie soorten categorieën, 

namelijk de shareholder, stakeholder en community state welfare 

dimensie (Waldman et al., 2006). En daarnaast kan er gebruik worden 

gemaakt van twee soorten benaderingen namelijk de instrumentele en 

normatieve benadering (Donaldson & Preston, 1995). In de instrumentele 

benadering worden shareholders, stakeholders en community state 

welfare dimensie aangemerkt als individuen of groepen die een 

belangrijke bijdrage leveren aan het voortbestaan van de onderneming 

(Donaldson & Preston, 1995). Janssen (1998) spreekt van doel-nut ethiek 

ofwel het utilitarisme waarbij het efficiëntie denken domineert. In de 

normatieve benadering heeft het bestuur niet alleen te maken met 

financiële waarden maar ook met de intrinsieke waarden (Donaldson & 

Preston, 1995). In deze paragraaf wordt duidelijk dat de theoretische 

spanningsvelden van corporate governance overeen komen met de 

opvatting van de World Bank, die aangeeft dat corporate governance tot 

doel heeft te zorgen voor een balans tussen economische- en sociale 

doelen en tussen individuele en gemeenschappelijke doelen (Sir Adrian 

Cadbury in Global Corporate Governance Forum, World Bank, 2000). 

Wanneer een onderzoek zich richt op de wijze waarop actoren vorm 

geven aan de spanningsvelden binnen corporate governance, dan is 

verdieping vereist in hoe mensen in het dagelijks leven praten over en 

omgaan met spanningsvelden die met corporate governance te maken 

hebben. Dit betekent dat wanneer men meer kennis wil vergaren over de 

manieren waarop mensen vorm geven aan corporate governance, men 

genoodzaakt is zich te verdiepen in hoe mensen in het dagelijks leven 

hier betekenis aan geven. Voortbouwend op deze zienswijze staat de 

volgende onderzoeksvraag centraal in deze studie:  

 

Op welke wijze geven actoren in en rondom het bestuur van de 

financiële sector betekenis aan de spanningsvelden van corporate 

governance en hoe manifesteert dit zich in de praktijk van een bank en 

een pensioenfonds? 
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Hoofdstuk 2: Betekenis geven aan corporate governance  

In het tweede hoofdstuk is antwoord gegeven op de eerste 

onderzoeksvraag: Hoe is het concept van betekenisgeving van 

spanningsvelden van corporate governance geoperationaliseerd in de 

literatuur? Dit onderzoek start vanuit een cultureel perspectief van 

corporate governance. Het is dan ook niet vreemd dat zowel het 

onderzoeksobject als de methodologie van deze studie een 

antropologisch vertrekpunt kent. In deze studie wordt corporate 

governance niet beschouwd als iets statisch, maar als een dynamisch 

concept: mensen interacteren en wisselen betekenissen uit over 

corporate governance en zullen zelf het deugdelijk 

(ondernemings)bestuur maken. Het proces van betekenisgeving gaat 

niet over een accuraat en verifieerbaar antwoord, maar om een 

aannemelijke redenering aldus Weick (2005). De onderzoeker moet zich 

inleven in de zingeving van de actor, zich verplaatsen in de rol en de 

gedachtewereld van het subject. Veenswijk (1996) heeft het in deze 

context over gedeelde zingevingskaders en waardeoriëntaties. Berger en 

Luckmann (1966) introduceerden hierbij de term sociaal constructie. Zij 

beweren dat er sprake is een betekenisloze wereld die pas zin krijgt door 

de zingevende waarnemer. Met andere woorden de werkelijkheid is een 

constructie die plaats vindt in een sociale context. Een manier om te 

onderzoeken hoe taal een sociale werkelijkheid wordt is het doen van 

discoursanalyse. Grofweg zijn er twee verschillende benaderingen van 

discoursanalyse, de linguïstische benadering en de narratieve 

benadering. De linguïstische benadering werd geïnspireerd door De 

Saussure (1966), Wittgenstein (1976), Derrida (1967, 1972) en Chomsky 

(1957) en is nauw verwant met de taalkundige theorie. Aanhangers van 

de narratieve benadering zoals Barthes (1957), Boje (1991), Burke (1969), 

Czarniawska (1998), Frye (1959), Gabriel (2000) en Gergen (1999) gaan 

niet zoals bij de linguïstische benadering uit naar hoe mensen 

betekenissen maken maar wat mensen doen met betekenissen: 

veranderingen bewerkstelligen en tegenhouden in tekstuele, reële en 

sociale context. De grens tussen de linguïstische en narratieve 

benadering is niet scherp te trekken (Pijnenburg, 2004: 31). Evenmin 

sluiten de benaderingen elkaar uit. Wel moet opgemerkt worden dat in 

navolging van Alvesson en Karreman (2000), Chia (2000), Grant et al. 
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(2004), Grant en Iedema (2005), Hardy et al. (2000), Keenoy et al. (2000) 

en Oswick et al. (2000) in deze studie de nadruk wordt gelegd op de 

narratieve benadering.  

De keuze voor de narratieve benadering van corporate governance heeft 

consequenties voor de bestudering van corporate governance in deze 

studie. Er is een conceptueel framework nodig om de praktijken van 

corporate governance beter te kunnen begrijpen. Het conceptueel 

framework van deze studie berust op twee pijlers die aan elkaar worden 

gekoppeld. De eerste pijler bestaat uit de narratieve lens die wordt 

gekenmerkt door verhalen en verhaallijnen. Deze verhalen vormen niet 

alleen de data van analyse maar vooral de kern van het theoretische deel. 

In deze studie zijn de basisverhalen, varianten en counterverhalen van 

corporate governance een middel om te kijken naar hoe actoren in en 

rondom het bestuur betekenis geven aan corporate governance en 

welke spanningsvelden daarbij een rol spelen. De tweede pijler die 

gericht is om meer inzicht te krijgen in de betekenisgeving en zingeving 

van corporate governance is het gebruik van drie narratieve concepten 

te weten worldview, institutional framework en mode of practice. Om de 

narratieve concepten te operationaliseren is gebruik gemaakt van het 

begrip ideaaltypen. Door gebruik te maken van ideaaltypen kan de 

onderzoeker de spanningsvelden in kaart brengen en een theoretische 

meetlat verschaffen. Zo is er bij het concept worldview gebruik gemaakt 

van het ideaaltypische Newtoniaanse worldview en het ideaaltypische 

holistische worldview. Bij het concept institutional framework gaat het 

over regulatieve, cognitieve en normatieve karakteristieken van 

instituties (Scott, 2001: 33 en tabel 2.3.1). En de mode of practice is 

gebaseerd op het gedachtegoed van Habermas waarbij hij onderscheid 

maakt tussen twee ideaaltypen (paragraaf 2.3.1) van verantwoord 

handelen, te weten strategisch handelen in de systeemwereld en 

communicatief handelen in de leefwereld. Door de koppeling van de 

narratieve lens aan de narratieve concepten ontstaat een narratieve 

tabel die als theoretisch uitgangspunt dient voor de analyse (figuur 2.4).  

 

Hoofdstuk 3: Onderzoeksmethodologie  

In dit hoofdstuk worden de filosofische en methodologische 

overwegingen van deze studie geschetst. Het eerste filosofische 



5 

 

standpunt om naar de wetenschap te kijken is de ontologie. Wanneer de 

beschrijving van de drie posities van de ontologie (tabel 3.1.1) in relatie 

wordt gebracht met de centrale onderwerpen van dit onderzoek 

namelijk betekenisgeving, zingeving en interactie wordt duidelijk dat 

idealisme de ontologische positie is om binnen dit onderzoek naar de 

werkelijkheid te kijken. De ontologische vooronderstellingen zijn nauw 

verwant met de epistemologische vooronderstellingen. Het sociaal 

constructivistische perspectief van dit onderzoek heeft een directe link 

met het interpretivisme. De aanhangers van de interpretatieve 

benadering delen een waardering voor de rol van taal. Zo’n focus op taal 

verhoogt ook de interesse in het narratieve perspectief door de 

aanhangers van de interpretatieve benadering. In navolging van het 

idealisme en het interpretivisme als filosofisch standpunt is het 

onderzoek kwalitatief van karakter. Om inzicht te krijgen op welke wijze 

de bestuurders invulling en betekenis geven aan corporate governance is 

gekozen voor een organisatieantropologische benadering. In 

tegenstelling tot andere wetenschappelijke disciplines is bij de 

organisatieantropologische benadering veel aandacht voor historie, 

context en processen (Bate, 1997). Naast een holistische manier van 

kijken kent de antropologie twee manieren van kijken naar de te 

onderzoeken werkelijkheid, namelijk vanuit een emic en een etic 

perspectief (Martin, 2002). In de stappen van het onderzoeksproces 

(tabel 3.2) van deze studie wordt zowel het emic als het etic perspectief 

toegepast. De onderzoeker beweert dat nooit sprake kan zijn van een 

complete insider of outsider perspectief. Er is sprake van verstrengeling 

maar ook kunnen op hetzelfde moment beide perspectieven voorkomen. 

Verder worden tijdens deze studie de principes van de gedragscode van 

de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten zoals 

zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en 

onafhankelijkheid toegepast (VSNU, 2012).  

 

Het ontologische en het epistemologische standpunt en de 

organisatieantropologische benadering hebben gevolgen voor de 

onderzoeksmethodologie. Deze studie naar de betekenisgeving van 

spanningsvelden binnen corporate governance volgt een 

organisatieantropologische benadering en is hiermee explorerend 
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kwalitatief van karakter. Het gaat erom leidende principes van corporate 

governance op te sporen en werkelijkheidsconstructie over corporate 

governance beter te leren begrijpen. Het veldwerk is opgesplitst in twee 

fasen. De eerste fase is een verkennende contextstudie en de tweede 

fase bestaat uit het uitvoeren van twee casestudies, namelijk BPF en 

Florabank. Beide fases vonden grotendeels naast elkaar plaats in de 

periode tussen maart 2007 en augustus 2011. De contextstudie is 

verkennend van aard. Er wordt getracht via deze contextstudie kennis en 

inzicht te verkrijgen in de betekenisgeving van corporate governance in 

de financiële sector. Bij het uitvoeren van de contextstudie is gebruik 

gemaakt van de volgende onderzoeksmethodieken: interviews, 

observaties en een documentenonderzoek. Fase twee van het 

veldonderzoek stelt de bestuurders en actoren in en rondom het bestuur 

in een specifieke organisatiecontext centraal. Gezien het belang van de 

context in sociaal constructivistisch onderzoek is gekozen om gebruik te 

maken van een casestudybenadering. Bij de bestudering van de 

casestudies is gebruik gemaakt van twee dataverzamelingsmethodieken, 

namelijk diepte-interviews en documentenonderzoek. Om de data-

analyse van zowel de contextstudie als de casestudy te structureren zijn 

de zes stappen voor het analyseren en interpreteren van kwalitatieve 

gegevens van Creswell (2008) gebruikt.  

 

Schets van de context van de financiële sector: een kort overzicht 

Dit gedeelte schetst de context die domineert in beide casestudies. De 

financiële crisis, hebzucht en bonuscultuur zijn kernbegrippen van deze 

context. Een korte bespreking van deze kernbegrippen dient ter 

introductie van de twee casestudies (BPF en Florabank).  

  

Hoofdstuk 4: BPF  

Dit hoofdstuk presenteert de bevindingen van de casestudy van 

Bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Hiermee wordt getracht antwoord 

gegeven op de tweede deelvraag, namelijk hoe gaan actoren in en 

rondom de boards of governance van BPF en Florabank om met 

spanningsvelden binnen corporate governance? Deze bevindingen 

worden in dit hoofdstuk gepresenteerd met behulp van het concept 

logica’s. Grofweg zijn er drie soorten logica’s te onderscheiden, namelijk 
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logica van de agent, het instituut en de praktijk. Deze drie verschillende 

logica’s zijn te beschouwen als drie afzonderlijke concepten die aan de 

hand van citaten uit de interviews of verhalen uit de casestudy worden 

ingevuld. In paragraaf 4.1 staat de logica van de hoofdrolspelers ofwel de 

actoren centraal. Hoewel de actoren in en rondom het bestuur erg divers 

zijn blijken de actoren van BPF bijna allemaal vertegenwoordigers te zijn 

van hun achterban of organisatie. Ze denken vanuit hun achterban of 

organisatie. En door hun economische en juridische opleiding en 

achtergrond denken ze nutsgericht en rationeel. De resultaten laten zien 

dat alle respondenten corporate governance zien als wet- en 

regelgeving. Tevens komt uit de bevindingen naar voren dat de actoren 

in en rondom het bestuur zich door de financiële crisis druk en onzeker 

voelen. In paragraaf 4.2 staat de logica van het instituut centraal. Aan de 

hand van verhalen over de oorspronkelijke waarden, het 

organisatiemodel, de zeggenschap en de wijze van besturen wordt 

duidelijk welke geschreven en ongeschreven regels in de organisatie van 

belang zijn. Achtereenvolgens kunnen de volgende drie vaste vuistregels 

worden geformuleerd die in de verhalen zijn terug te vinden: Je moet 

namelijk trouw zijn aan je achterban, het bestuur is degene die 

uiteindelijk het besluit neemt en je moet de formele rol spelen die van je 

verwacht wordt dat je speelt. Deze regels kunnen ook wel omschreven 

worden als de institutionele logica. Paragraaf 4.3 laat zien dat er door 

middel van verhalen van de praktijk inzichtelijk wordt dat men in de 

praktijk te maken heeft met verschillende logica die in strijd zijn met 

elkaar. Het verhaal over de dubbele petten laat bijvoorbeeld zien dat je 

trouw moet zijn aan je achterban maar aan de andere kant ook moet 

voldoen aan het volbrengen van de gezamenlijke opdracht (de formele 

rol). En het spanningsveld van de grijze ruimte bij de wet- en regelgeving 

en de omgang met DNB laat zien dat er ruimte is binnen de 

spanningsvelden om te handelen.  

 

Hoofdstuk 5: Florabank  

Net als in het vorige hoofdstuk is in dit hoofdstuk antwoord gegeven op 

de tweede deelvraag en worden de bevindingen van Florabank 

gepresenteerd met behulp van het concept logica’s. Het doel ervan is 

niet om beide casestudies te vergelijken maar om inzicht te krijgen in de 
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betekenisgeving van corporate governance. De onderwerpen in de 

paragrafen zijn daarom ook niet allemaal hetzelfde als de onderwerpen 

in het vorige hoofdstuk. Wel wordt net als in het vorige hoofdstuk de drie 

verschillende logica’s, te weten actorlogica, institutionele logica en 

praktische logica gebruikt om de verhalen uit de casestudy in te vullen. In 

paragraaf 5.1 staat de logica van de actoren centraal. De groep 

respondenten van Florabank wordt gekenmerkt door een homogene 

groep die bestaat uit Nederlandse mannen van middelbare leeftijd met 

een economische of juridische achtergrond. De mannen hebben 

nevenfuncties in stichtingen en verenigingen op het gebied van 

duurzaamheid of in het verlengde van het oorspronkelijke gedachtegoed 

van de Florabank. Deze achtergrond weerspiegelt het rationele en 

nutsgerichte denken maar ook de betrokkenheid bij de idealen van de 

bank. Verder laat paragraaf 5.1 zien dat de ontstaansgeschiedenis van de 

bank tot de dag van vandaag nog een grote rol blijkt te spelen. Met name 

de betrokkenheid ten aanzien van het duurzame karakter en het 

oorspronkelijke gedachtegoed van de bank zijn kenmerkend voor de 

organisatie. Deze affiniteit met duurzaamheid is ook te zien bij de CEO. 

Naast wereldverbeteraar is de CEO ook een visionair, ondernemer en 

pionier. Hij is gewend om oplossingsgericht te werk te gaan en uit de 

verhalen over hoe hij over besturen denkt komt de logica van het denken 

in termen van controle houden dominant naar voren. In paragraaf 5.2 

staat de logica van het instituut centraal. Aan de hand van verhalen over 

de wet- en regelgeving, cultuur, statuten, zeggenschap en informele 

structuren wordt duidelijk welke vuistregels in de organisatie van belang 

zijn. Men volgt de wet- en regelgeving terwijl dit wettelijk niet verplicht 

is, maar men vindt dat het zo hoort. De statuten zorgen ervoor dat 

actoren in en rondom het bestuur van Florabank weten welke formele rol 

ze moeten spelen en wat er van hun verwacht wordt. Naast de formele 

wereld laat deze studie ook een informele wereld zien. In die informele 

wereld speelt de CEO een regisserende en controlerende rol. Een andere 

belangrijke ongeschreven regel is dat je je verbonden moet voelen met 

de missie van de bank. Paragraaf 5.3 laat zien dat door middel van 

verhalen inzichtelijk wordt dat men in de praktijk te maken heeft met 

verschillende logica die in strijd zijn met elkaar. Het verhaal over de 

kritiek op de wet- en regelgeving laat bijvoorbeeld zien dat de 



9 

 

respondenten de uitvoering van de wet- en regelgeving als zeer 

belastend ervaren. Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren 

dat de respondenten het grijze gebied in de wet- en regelgeving 

opzoeken. Het verhaal over de informaliteit en formaliteit geeft aan dat 

er ruimte is om te kiezen hoe men handelt maar dat men tegelijkertijd 

gevangen is in het systeem van formele en informele regels. Het laatste 

verhaal over het balanceren tussen idealen laat zien dat actoren 

verschillende ideeën hebben over de uitvoering van hun idealen. Deze 

verschillende zienswijze zorgt voor spanningsvelden. 

 

Hoofdstuk 6: Een narratieve analyse 

Dit hoofdstuk geeft de analyse van deze studie weer. Uitgangspunt voor 

deze analyse is de narratieve tabel van het theoretische hoofdstuk (tabel 

2.4). Door in te zoomen op de tekst en uit te zoomen op de omgeving en 

door micro- en macroniveaus met elkaar te verbinden (Fairclough, 1992) 

is voor beide casestudies de narratieve tabel van het theoretisch 

hoofdstuk ingevuld. De bevindingen uit de casestudies zijn te 

omschrijven als een narratieve soep (Boje, 2001). Er zijn drie 

basisverhalen over corporate governance te onderscheiden, namelijk 

corporate governance is het voldoen aan wet- en regelgeving (paragraaf 

6.1.1), corporate governance is het waarde hechten aan geschreven 

regels (paragraaf 6.1.2) en het evenwicht houden tussen belangen 

(paragraaf 6.1.3).  

 

Deze studie toont drie verschillende spanningsvelden aan. Ten eerste is 

er een spanningsveld tussen de grand narratives en de counter narratives 

(Paragraaf 6.2.1). Bij het eerste narratief heeft men hoewel men wil 

voldoen aan de wet- en regelgeving tegelijkertijd ook te maken met 

praktische redenen waarom dit niet kan en het feit dat men ook een 

bedrijf of organisatie runt en afgerekend wordt op de financiële 

resultaten. Het spanningsveld in de tweede narratief over corporate 

governance zit hem in het spanningsveld tussen de formele en de 

informele wereld. En bij het derde basisverhaal acteert men tussen ene 

kant het evenwicht houden tussen de belangen en aan de andere kant 

het nastreven van het gezamenlijk belang (BPF) of het organisatiebelang 
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(Florabank). Aan de hand van voorbeelden uit de casestudies zijn de 

spanningsvelden toegelicht.  

Ten tweede is er sprake van een verscheidenheid aan spanningen tussen 

individueel, organisationeel en maatschappelijk niveau van corporate 

governance (paragraaf 6.2.2). Een voorbeeld van een spanningsveld 

tussen het individuele en het organisationele niveau is die van de strijd 

over de praktische uitvoerbaarheid van de idealen van de bank. Er is een 

interne discussie binnen de bank over hoe de idealen vormgegeven 

moeten worden. In paragraaf 5.3.4 is aangegeven hoe dit kan leiden tot 

spanningsvelden. Tevens laat paragraaf 4.3.5 zien hoe het spanningsveld 

tussen het organisationele en sociale niveau van corporate governance 

de handelingen binnen een organisatie beïnvloedt. Door de druk van de 

media en het maatschappelijke debat over het investeren in 

clusterbommen herzien zowel BPF als Florabank hun beleid ten aanzien 

van de beleggingsportefeuilles.  

Ten derde laat de analyse zien dat er spanningsvelden plaats vinden 

binnen en tussen de narratieve concepten. In paragraaf 6.2.1 wordt 

duidelijk dat bij actoren in en rondom het bestuur van zowel BPF als 

Florabank het newtoniaans denken dominant is. Ook de persoonlijke 

eigenschappen blijken bepalend zijn voor het handelen in en rondom het 

bestuur. Zo hebben de eigenschappen van de CEO gevolgen voor het 

handelen in en rondom het bestuur. Tevens kan de neoliberale context 

van deze tijd bepalend zijn voor het worldview van actoren in en rondom 

het bestuur. Opgemerkt moet worden dat zowel uit de interviews van 

Florabank als BPF blijkt dat er ontwikkelingen gaande zijn die niet met 

het newtoniaanse gedachtegoed zijn op te lossen. Bijvoorbeeld hoe men 

omgaat met de journalisten en vrije denkers die belangrijke opiniepeilers 

zijn in het maatschappelijke debat. In paragraaf 6.2.2. is naar voren 

gekomen dat de regulatieve en cultuur-cognitieve ankers dominant zijn. 

De historische verhalen blijken een grote rol in te spelen. Opvallend is dat 

de normatieve ankers een ondergeschikte rol spelen. Ook laten de 

regulatieve, cultureel-cognitieve en normatieve ankers zien dat 

gewoontes, zeden en belangen als onbedoelde neveneffecten, ongelijke 

verhoudingen produceren en transformeren. In paragraaf 6.2.3 wordt 

duidelijk dat er zowel strategisch als communicatief wordt gehandeld bij 

zowel BPF als Florabank. Uit beide casestudies komt naar voren dat het 
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communicatief handelen bij zowel de bestuurder als de andere actor 

voor positieve ervaringen zorgt. Tevens komt uit het onderzoek naar 

voren dat persoonlijkheid en de samenstelling van het bestuur bepalend 

zijn voor het communicatief of strategisch handelen.  

De derde deelvraag luidt: “Welke verklarende factoren binnen en 

rondom the boards of governance in de financiële sector kunnen de 

spanningsvelden van corporate governance uitleggen?”. Deze deelvraag 

wordt tevens beantwoord in dit hoofdstuk. Uit de analyse komen drie 

factoren die de spanningsvelden binnen corporate governance kunnen 

uitleggen: scene, space for improvisation and conflicting plotlines 

(paragraaf 6.3).  

 

Hoofdstuk 7: Conclusies  

De algemene conclusie van deze studie is dat de spanningsvelden van 

corporate governance gaan over het zoeken naar machtsevenwicht. Dit 

komt overeen met de bewering van Cools (2005) dat corporate 

governance gaat over machtsevenwicht. Deze algemene conclusies kan 

op drie manieren worden uitgelegd. Ten eerste komt uit de analyse naar 

voren dat de spanningsvelden tussen de grand narratives en de counter 

narratives altijd gaan over conflicterende belangen en dubbelrollen. Ten 

tweede gaan de spanningsvelden van corporate governance over het 

spanningsveld tussen het individuele en het organisationele niveau van 

corporate governance en het maatschappelijke en organisationele 

niveau. Hierbij komt uit het onderzoek naar voren dat er een kloof is 

tussen de alledaagse praktijk, het individu en de maatschappij waarbij 

een machtsstrijd tussen economische en sociale waarden plaats vindt. En 

ten derde worden de actoren in en rondom het bestuur van beide 

casestudies geconfronteerd met een nieuw tijdperk welke zich kenmerkt 

door machtsverschuivingen, waarbij men worstelt met termen als 

democratie en institutionalisering.  

 

De theoretische bijdrage van deze studie is gelegen in de narratieve 

bijdrage. Deze narratieve benadering heeft bijgedragen aan inzichten 

omtrent het begrip corporate governance en heeft aangetoond dat 

corporate governance een breed, dynamisch, complex en krachtig 

concept is. Het narratieve model over being, valuing and acting (figuur 
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2.3) geeft inzicht in hoe theoretisch gekeken kan worden de praktijk van 

corporate governance. Tevens biedt dit onderzoek een conceptueel 

framework waarbij men ook eventueel andere studies kan verrichten. 

Daarnaast zijn er nog een aantal theoretische inzichten gekomen zoals de 

verklarende factoren voor de spanningsvelden van corporate 

governance. De studie levert een bijdrage aan de praktijk op drie 

verschillende niveaus, namelijk het individuele niveau, het 

organisationele niveau en het maatschappelijke niveau. In paragraaf 7.2 

zijn deze praktische inzichten weergegeven.  

 

De laatste paragraaf van deze studie sluit af met een aantal reflecties en 

vooruitzichten op het concept corporate governance. Dit onderzoek laat 

zien dat het concept corporate governance wordt gezien als een 

antwoord op de problemen van de financiële sector maar dat het 

concept corporate governance dwaalt in de boardroom. Het begrip 

dwalen verwijst naar het vergissen in de weg die men moet inslaan. Het 

verwijst naar die ene verkeerde daad doen of die ene onjuiste gedachte 

koesteren terwijl men meent goed te handelen. Corporate governance 

verschijnt daarmee eerder als een narratieve versterking van de 

problemen dan als een effectieve oplossing.  

Een van de belangrijkste reden dat dit gebeurd is dat alle narratives laten 

zien dat corporate governance instrumenteel wordt benaderd en dat er 

nauwelijks vanuit een normatieve benadering naar corporate governance 

wordt gekeken. Een term die hierbij wordt genoemd is de term bounded 

morality (Beitz, 1979; Torsello, 2015). Een tweede closing thoughts is dat 

deze studie heeft aangetoond dat wet- en regelgeving alleen deel van de 

oplossing is maar dat er ruimte is voor de actoren in en rondom the 

boards of governance. Deze constatering dat wet- en regelgeving niet 

altijd bij alle organisaties helpt tot fatsoenlijk gedrag leidt bij mij tot de 

gedachtegang dat ook hier het morele perspectief ontbreekt. Deze 

constatering is niet nieuw in de sociale wetenschappen. Acker (2006), een 

wetenschapper in de genderstudies, gaf met de term inequality regimes al 

aan dat vaststaande praktijken en processen leiden tot een aanhoudende 

ongelijkheid in alle arbeidsorganisaties.  
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Mijn laatste closing thought gaat over de toekomst van corporate 

governance. Om hier antwoord op te geven is niet eenvoudig. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van twee verschillende visies. De eerste visie is 

gebaseerd op de wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn. Kuhn (1962) is ervan 

overtuigd dat verandering optreedt door middel van plotselinge 

paradigma verschuivingen. Het bestaande wereldbeeld zal worden 

vervangen, omdat de bijbehorende generatie zal uitsterven en het 

nieuwe wereldbeeld zal ontstaan door nieuwe generaties. Tegenover de 

visie van Kuhn staat een andere visie waarbij de overtuiging is dat de 

mens zelf kan zorgen voor verandering. Een voorbeeld is het change 

management model van Lewin (1951) en het 8 stappen model van Kotter 

(1996). Er zit de visie achter dat de mensen kunnen leren van goede 

ervaringen en afzien van andere ervaringen ten gunste van betere 

ervaringen wat leidt dat verandering. De studie maakt duidelijk dat beide 

bovenstaande visies geloofwaardig zijn en dat in beide verhalen sprake is 

van een verandering van corporate governance. Opvallend is het dat in 

beide verhalen geen urgentie is voor verandering wordt gevoeld. Het 

ontbreken van een moreel perspectief zou hier wellicht ook een rol in 

kunnen spelen. 

 

Volgens de onderzoeker moet corporate governance vanuit een breder 

perspectief bekeken worden. Het Newtonian worldview zal verschuiven 

naar een breder perspectief, namelijk het holitische worldview. Men zal 

vanuit het individu en de omgeving (being) moeten kijken naar corporate 

governance. Wanneer er zich veranderingen voordoen zoals dat de 

investering in clusterbommen niet meer maatschappelijk geaccepteerd 

wordt zal men niet alleen moeten kijken naar clusterbommen maar ook 

(breder) naar andere zaken die wellicht in de toekomst niet meer 

geaccepteerd gaan worden zoals het investeren in fossiele energie.  

Bij het institutional framework zal de nadruk niet zozeer moeten liggen 

op de regulatieve kenmerken zoals strengere wet-en regelgeving, maar 

ook dit moet in een breder perspectief geplaatst worden. Actoren in en 

rondom the boards of governance zullen meer aandacht moeten hebben 

voor de culturele aspecten. Men zou moeten reflecteren op de huidige 

spanningsvelden om vervolgens de gevestigde interactie-, 

gedragspatronen en zeggenschapsstructuren ter discussie te stellen. 
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Opvallend in deze studie is dat veel spanningsvelden rondom corporate 

governance eigenlijk te maken hebben met het gebrek aan aandacht 

voor normatieve kenmerken. Binnen organisaties zou men zich meer en 

vaker essentiële vragen moeten stellen zoals hoe is de functie van de 

organisatie geïnterpreteerd? Hoe worden de morele en filosofische 

richtlijnen voor de uitvoering en het beheer van de organisatie 

toegepast? Zijn de sociale waarden, zoals vrijheid en eigenwaarde 

toegepast voor iedereen? Is er overeenstemming tussen de waarden die 

uitgedragen worden door het bestuur en de sociale waarden van de hele 

maatschappij?  

Ook de mode of practice voor actoren in en rondom the boards of 

governance vraagt om een breder perspectief namelijk reflectie op actie. 

Tenslotte een overdenking: Wat zou er gebeuren wanneer men niet meer 

uitgaat dat de executive board verantwoordelijk is voor de resultaten van 

een organisatie maar wanneer de executive board wordt afgerekend op 

de het proces waarbij overeenstemming belangrijk is? Deze nieuwe 

zienswijze zou volgens de onderzoeker kunnen betekenen dat er veel 

meer vanuit een breder perspectief gekeken wordt waarin het morele 

denken naast het instrumentele meer aandacht gaat krijgen.  

 

Er zullen in de toekomst altijd spanningen blijven bestaan en ze kunnen 

zelfs toenemen, maar door corporate governance vanuit een breder 

perspectief te bezien zullen actoren in en rondom the boards of 

governance beter uitgerust zijn om te gaan met tensions in the 

boardroom. 

 


