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O
ok de komende tijd
zullen er ongetwij-
feld nog artikelen
verschijnen in deze
en andere kranten

dat dt e balkenendenorm of andere
beloningscodes met voeten wor-
den getreden. Theo Camps, be-
stuursvoorzitter vr an de adviesor-
ganisatie Berenschot, is niet zo
naïef te denken dat de mens van
vandaag op morgen minder inha-
lig is geworden. ‘Maar op basis van
de dagelijksi e praktijk i zie ik een
kentering bij maatschappelijke
ondernemingen. De balkenende-
norm, maar ook daaraan gerela-
teerde, andere inkomensplafonds
en codes worden in toenemende
mate geaccepteerd.’

Camps deelde zijn observaties
met Pieter Cr ortenbach, directeur
van Van der Kruijsi  (Executive
Search), die sinds 1 juli de head-
huntingsactiviteiten van Beren-
schot verzorgt. De heren zijn het
erover er ensdat de tijd voorbijis dat
mensen uit het bedrijfsleven wer-
den aangetrokken omdat publie-
ke organisaties dan per definitie
effiff ciënter zouden worden.

Daarmee is ook een einde geko-
men aan de marktconforme sala-
rissen bij maatschappelijke on-
dernemingen. Dat zijn, behalve
zorg-gg en onderwijsorganisaties,
ook woningbouwcorporaties, cul-
turele instellingen en goede doe-
lenorganisaties. Camps: ‘We zijn
indertijd doorgeschoten met het
spiegelen van de salarissen aan de
marktsector. De norm is nu of de
beloning door politiek en samen-
leving wog rdt get accepteerd.’

Een andere observatie is dat de
balkenendenorm, die bij ambte-
naren al nagenoeg wet is, ook als

norm wordt geaccepteerd door or-
ganisatiesdieindeachterliggende
jaren op afstand van de overheid
zijni  gezet: de zogenoemde quan-
go’s, quasi-autonome non-gouver-
nementele organr isaties.

Camps: ‘De quango’s zijn uit.
Hun autonomie, als het gaat om
de beloning voor bestuurders en
commissarissen, wordt terugge-
draaid door de politiek, onder
druk van de publieke opinie.'

Maar or ok zonder die druk, doen
zich grote veranderingen voor, zo
heeft ff Cortenbach vastgesteld: ‘Het
is in de publieke sector niet meer
vanzelfsprekend dat een loop-
baanstap ook een hoger salaris be-
tekent. Dat wt as een paar jr aar gr ele-
den wel anders.’

‘Nu blijkt dat betrokkenen het
vaak ooknk iet terecht vinden dat sa-
larissen bij elke stap omhoog
gaan. Bovendien blijken ze gevoe-
lig voor het afbreukrisico dat ont-
staat als via de media bekend
wordt dat hun salaris boven de
norm ligt. Ze willen geen gezeur
over een te hoog salaris: een hoop
ellende voor eenr  beetje geld.’

Camps ziet tt oppers bij maat-
schappelijke ondernemingen niet
naar het bt edrijfsleven vertrekken.
‘Het zt ijn geen communicerende
vaten. Een bestuurder die voor het
geld gaat, kan een baan bij zieken-
huis of universiteit misschien wel
interessant vinden, maaralsde be-
loning ver beneden zijn verwach-
tingen blijft,i haakt hijt af.’

‘Fatsoenlijk belonen is niet het-

zelfde als maximaal belonen. De
salarissenbijbeursgenoteerde on-
dernemingen liggen op zijn minst
dubbel zo hoog als bij maatschap-
pelijke ondernemingen.’

Er is, zo menen Camps en Cor-
tenbach, sprake van een mentale
heroriëntatie, die breed wordt ge-
dragen bij ondernemingen die
opereren op het snijvlak van
markt, overheid en samenleving
Cortenbach: ‘Zo wordt de balke-
nendenorm al niet meer als een
beperkende factor ff gezien. De irri-
tatie over wat nog onder of boven
de norm ligt, is afgenomen. De
norm wordt steeds preciezer.’

‘De maatschappelijke organisa-
ties groeien naar elkaar toe en niet
alleenomdat zeallemaalhetzelfde
inkomensplafond hanteren,’ vultvv
Camps aan. ‘Dat geldt bijvoor-
beeld voor wr erving. Bestuurders
en toezichthouders wegen bij kan-
didaten, behalve hun kennis en
kunde, ook hun beloningsverle-
den mee. En zij beoordelen of de
kandidaat qua mentaliteit wel bij
hun organisr atie past.’

Hotshots in de marktsector en
topguns in het publieke domein
groeien weer uit elkaar. Gaat het
bij i de eerste groep vooral om de
materiële aspecten, bij de laatste
weegt het immaterit ële zwaarder. 

Camps: ‘Maatschappelijke or-
ganisaties ontwiktt kelen een eigen
normstelling. Kopieergedrag van
de marktsector, zoals in het verle-
den, verdwijnt.’ De ceo van Beren-
schot verwacht dt at de uitwassen
daarvarr n nog wel nadreunen in de
media. ‘Inde medische sector gaat
het met het afgesproken inko-
mensplafondff nog lang ng iet goed,
bij de woningcorporaties zijn er
ook problemen.’

De veranderingen binnen de
publieke sector zijn op basis van
de nu gedane observatierr s uit-
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Case

Een directeur van een streekzie-
kenhuis solliciteert mt et succes
bij een gerenommeerd, groot zie-
kenhuis in Amsterdam. Dat voelt
niet alleen als een forse carrière-
stap, maar is er ook een. In alle
opzichten: grotere verantwoorde-
lijkheid, complexere arbeidsver-vv
houdingen, enzovooroo ts.rr

Toch is de kans niet denkbeel-
dig dat betrokkene kk voor zijn pro-
motie niet wordt bww eloond. Dat is
het geval als hij i het in de sector
afgesproken maximumjaarsalaris
(¤ 190.000) al verdiende. Als zijn
salaris al boven deze norm en ook
de iets hogere balkenendenorm
ligt, kan hij er zelfs op achteruit-
gaan. Daar blijft het niet bij: een
huis in de hoofdstad is duurder
dan wat hiji nu hu eeft. En als zijn
echtgenote niet meekomt, moet
hij forenzen of een pied-à-terre
huren: extra kosten dus. 

aximaal belonen

gangspunt voor een onderzoek
naar ‘publiek lk eiderschap’ dat
wordt uitgevoerd door de Tias-
Nimbas Businessschool van de
Universiteit vt an Tilburg.

Het zelfreff gulerende vermogen
van maatschappelijke onderne-
mingen om niet meer de hoofd-
prijs te betalen voor bestuurders
en toezichthouders wordt door de
buitenwacht nog niet hoog aange-
slagen. Toch is er sprake van
ethisch reveil. Camps: ‘ Maar dr e
motieven om zich aan de belo-
ningsregels te houden zijn ook
heel praktisch van aard: zit je
¤10.00o te hoog, dan heb je als be-
stuurder wr at ut it tt e leggen.’

Qua beloning worden de mar-
ges smaller, ook secundaire ar-
beidsvoorwaarden worden min-
der royaal: wel een dienstauto,
maar gr een chauffeur; in die sfeer.

Een kleine twee ton per jaar.
Mooier kan het niet worden ge-
maakt. In de pensioensfeer kon er
in het verleden worden bijgeplust,
maar voordeeltjes worden nu ver-
sleuteld in de balkenendenorm.
Creatief of mgaan met de norm,
doorbr ijvoorbeeldde pensioenpre-
mie vaneenbestuurder te latenbe-
talen door de organisatie, kan nog
wel.Maar watdt oe jeals bestuurder
alshet bekendwordt?Allemaal ge-
doe: slecht ook voor het imago.
Ook toekenning vg an vaak riante
verhuis- en aanpassingsregelin-
gen behoren tot het verleden.

Cortenbach: ‘Maar er blijfti
ruimte. Een directeur-generaal op
een departement die voorzitter
wordt van een universiteit, kan er
qua salaris nog op vooruit gaan.
Omgekeerd is er dan waarschijn-
lijk sprake van een teruggang.’

Camps: ‘Als iedereen zich aan
de regels houdt dan is dat niet an-
ders. Danwordt dat geaccepteerd.’
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