
 

 

Aandeelhouders als lijkenpikkers 
De aandeelhoudersmarkt ontwikkelt zich meer en meer tot een 
verdorven gokmarkt. In de vergelijking met het gedrag van veel hedge 
funds is de aanpak van traditionele gokcriminelen ouderwets en 
aandoenlijk beschaafd. Aandeelhouders, vaak hedge funds, gokken 
ongegeneerd op de neergang van de waarde van een onderneming 
die gevormd wordt met de energie en de emotie van de mensen die 
de onderneming vormen. En al gokkend, uitsluitend ordinair gericht op 
eigen gewin, brengen ze de continuïteit van de betreffende 
onderneming zodanig in gevaar dat het werk van alle betrokken 
mensen teloor gaat. En de onderneming waar al die mensen trots op 
zijn en een belangrijk deel van hun levensvreugde aan ontlenen, grof 
om zeep geholpen wordt. 

Door: Joost van Zoelen 

Aandelen houden 

Aandelen houden betekent dat een deel gehouden wordt van een 
gezamenlijk eigendom. Met de bindende afspraak dat de overige 
delen toebehoren aan andere aandeelhouders of 
mederechthebbenden. Een aandeelhouder deelt dus in alles wat het 
gezamenlijke betreft. Aandeelhouden betekent dus geen ‘cherry 
picking’, ofwel, alleen gebruik maken van wat goed uitkomt en voor 
het overige anderen de hete kolen uit het vuur laten halen. Aandelen 
houden betekent samen delen, in lief en leed, for good and for bad. 

Aandelen houden betekent vooral ook delen met de andere 
rechthebbenden. Dat zijn primair de mensen die de onderneming 
maken. Dat zijn de werknemers. Secundair betreft het de andere 
aandeelhouders en soms commercieel economisch en/of financieel 
economische instituten. 

De aandeelhouder is houder van een deel van een gezamenlijk 
eigendom, in economische zin, van een onderneming. Meer precies in 
het kapitaal van een onderneming. 



 

Dat kapitaal bestaat uit: 

• de bijdrage van de onderneming aan de maatschappij 
• de profilering/positionering/penetratie in de afzetmarkt 
• de facilitering van de groeimogelijkheden van de mensen die 

samen die onderneming maken 
• de profilering/positionering/penetratie in de aanvoermarkt 
• de betekenis in de kapitaalmarkt, waar onder het eigen 

vermogen van de onderneming 

De kern van dat kapitaal wordt gevormd door de Corporate 
Fundamentals van de betreffende onderneming: 

• Grand Design 
o Wat draagt de onderneming bij aan het grotere geheel? 

 
• Principles 

o Welk talent en vermogen zet de onderneming in? 
• Ethics (unieke morele waarden) 
• Technics  (unieke professionele waarden) 

 
• Mission 

o Wat wil de onderneming  bereiken? 
 

• Positive Outstanding Power (POP) 
o Wat is het positief onderscheidend vermogen van de 

onderneming, de unieke meerwaarde? 
 

Aandelen houden in het gezamenlijke betekent dus ook 
verantwoording nemen voor het bestuur en de continuïteit van het 
gezamenlijke, de spirit, de uniciteit, de strategie en de operatie. In 
Business Planning termen, voor de profilering, voor de positionering, 
voor de penetratie, voor de groei, voor het rendement. 

De aandeelhouder is dus ook hoeder, bewaker van alle activa, inclusief 
de Corporate Fundamentals en activiteiten van de onderneming. Vaak 
wordt deze ‘hoeders functie’ gemandateerd naar het bestuur en/of de 
Raad van Commissarissen. Als dat bestuur niet goed voor de 
onderneming zorgt of de continuïteit niet goed bewaakt, kunnen de 
aandeelhouders gezamenlijk dat bestuur wegsturen en betere 
bestuurders aanstellen. Dat is iets anders dan de tent leegroven of te 
grabbel gooien door te speculeren op slechte performance. 



 

Een aandeelhouder maakt dus deel uit van alles wat de onderneming 
betreft, niet alleen van het financiële resultaat. Een aandeelhouder 
deelt ook in het fundament van het bedrijf, professioneel, commercieel 
en operationeel. Een aandeelhouder is ook een deel van de ziel van 
het bedrijf, deelt de waarden en normen, deelt de ambities. Deelt het 
vakmanschap, deelt de manieren van uitvoering, de omgang met alle 
markten en alle deelnemers in die markten. Vanuit dat principe is de 
aandeelhouder veel meer een ‘Soulmate’ dan een aandeelhouder in 
de actuele betekenis en vooral, in de, in de mode zijnde uitvoering van 
dat begrip. 

 
Van aandeelhouder naar Soulmate 

Het begrip aandeelhouder is, zeker met de intrede van de VOC als 
eerste beursgenoteerde onderneming, al snel onderhevig geraakt aan 
ernstige vormen van verval, vooral moreel. Het was immers de VOC die 
vrijwel onmiddellijk toestond dat op de stoep van het beursgebouw ook 
in opties van die aandelen werd gehandeld. Die prille optiehandel is 
inmiddels verworden tot een complete industrie van mensen die de 
aandelenmarkt uitsluitend gebruiken als middel voor zelfverrijking. De 
ergste soort daarbij zijn uiteraard de hedge funds en andere 
soortgelijke beleggingsfondsen die van de aandelenmarkt, met alle sub 
producten als derivaten, putopties, callopties, short gaan en andere 
fantasieproducten, een gokmarkt hebben gemaakt waarbij Las Vegas 
ouderwets en beschaafd afsteekt. Een schrijnend voorbeeld is de 
recente ontwikkeling rond het aandeel Royal Imtech. Dit, in de kern 
solide bedrijf, dat jarenlang een beurslieveling werd genoemd, wordt 
geconfronteerd met een vervormde, zeg verrotte schakel in de ketting 
van de bedrijfsvoering. Dat schakeltje blijkt in Polen te zitten. Het 
bestuur van de onderneming, met beleggers love baby René van der 
Bruggen aan het hoofd, heeft dus alle talent en vermogen nodig om 
die vervormde schakel te hervormen om zo de zwakste schakel weer 
even sterk te maken als de gehele ketting. 

Royal Imtech wordt gevormd door de mensen die de onderneming 
elke dag maken. De mensen die, van de vroege ochtend tot de late 
avond het beste van hun talent en vermogen geven aan de groei en 
bloei van het bedrijf. Die met hun inzet zorgen voor de lading en 
uitvoering van de Corporate Fundamentals, de kracht van de 
profilering en positionering en voor de positieve dynamiek van  de 
penetratie, in Nederland en ver daarbuiten. De mensen dus die de 
waarde van de activiteiten bepalen, de waarde waarin de 
aandeelhouders delen. 



Is het dan niet diep schandelijk en moreel totaal verwerpelijk dat 
hedge funds als aasgieren, gokkend op significante koersdalingen hun 
shortposities uitbouwen? Gokkend met de inzet van de mensen die 
Royal Imtech maken. Gokkend met de waarde van de onderneming. 
Gokkend met de continuïteit van de onderneming. Is het niet 
‘godgeklaagd’ dat hedge funds als WorldQuant, CapeView Capital 
onder leiding van de, van Deutsche Bank afkomstige, Cyprioot Theo 
Phanos en nota bene Morton Holdings, vrijwel altijd met geleend geld 
gokken op de neergang van een onderneming waar mensen met hart 
en ziel in werken aan groei en vooruitgang? Wat is het morele verschil 
met sabotage of zelfs misdaad, als je gokt op de ondergang van een 
onderneming en door dat gokken de mogelijke ondergang versnelt, 
alleen om er zelf beter, rijker van te worden?? 

Zijn dat company soul mates, of zijn dat full professionals aan de 
goktafels van het Las Vegas van onze moderne financiële wereld? En 
als zij tot de laatste categorie behoren, is het dan niet de hoogste tijd 
dat dit twijfelachtige soort financiële experts uitgebannen wordt door 
strikte wetgeving? Zodat de kans op een tweede financiële en 
vervolgens economische crisis door preventief beleid voorkomen kan 
worden? Is het niet de allerhoogste tijd dat aandeelhouders weer soul 
mates van de onderneming worden waar zij deel van uitmaken. Want 
aandeelhouder zijn is niet de positie kiezen van een buitencategorie. 
Het is gewoon een kwestie van je verbinden met de ziel van de 
onderneming. Geen cherry picking, geen lijken pikken. Samen delen, in 
lief en leed, for good and bad. Dat is wat moreel en professioneel 
verwacht mag worden van een ieder die zich verbindt met 
een  onderneming, zich verbindt met de mensen die die onderneming 
elke dag, van de vroege ochtend tot de late avond maken. Van 
iemand die er echt deel vanuit maakt, een aandeelhouder als 
Soulmate!! 
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