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Oratie Prof. Dr. Jan Adriaanse 

Prof. Dr. Jan Adriaanse is aan JPR verbonden als adviseur turnaround management. Op 23 
november sprak Jan Adriaanse zijn oratie uit. In deze oratie wordt vanuit verschillende invalshoeken 
stilgestaan bij de vraag waarom ondernemingen in een crisis terecht kunnen komen. Vervolgens 
wordt mede aan de hand van de casus General Motors een aantal dilemma’s blootgelegd rondom 
reddingsoperaties van ondernemingen in zwaar weer. Wanneer is het zinvol een onderneming te 
redden en wanneer juist niet? Wat betekenen de 
begrippen levensvatbaarheid en geloofwaardigheid in dit kader? Is er een rol voor de overheid 
weggelegd? En wat heeft Justin Bieber in hemelsnaam met neergang en crisis te maken? Dit zijn 
enkele uitdagende vragen die worden behandeld binnen het actuele thema van crisis en 
turnarounds. 

 
Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 

Laat ik met de deur in huis vallen. De titel van mijn oratie luidt: Moeten we ondernemingen in crisis 

redden?  

Dit impliceert (als je er wat langer over nadenkt) dat ik het bestaansrecht van de aan mij toebedeelde 

leerstoel meteen ter discussie stel. Immers, als we zo meteen samen concluderen dat we 

ondernemingen in crisis niet moeten willen redden, wat is dan überhaupt het bestaansrecht van een 

leerstoel turnaround management?  

Een ietwat gevaarlijk begin wellicht. Maar toch doe ik het. Waarom?  

Omdat ik later in mijn rede zal betogen dat ondernemingen (en met name diegenen die willen 

voorkomen dat ze in een crisis terecht komen) te allen tijde hun bestaansrecht ter discussie moeten 

stellen. Hun raison d'être.  

Laat ik dat dan ook maar meteen doen. Het goede voorbeeld geven. Of beter. Voorkomen dat ik de 

spreekwoordelijke schoenmaker ben, met zelf nogal grote gaten in de schoen. Of, om in het thema 

van vandaag te blijven, de curator die zijn eigen faillissement moet aanvragen… 

In de titel staat ‘moeten’. Dat is iets anders dan ‘kunnen’. Dit lijkt een semantisch spelletje. Maar dat 

is het niet. Sterker, deze woordkeuze bepaalt de hele strekking van het debat. Als  je stelt: kunnen 

we ondernemingen in crisis redden, of nog meeslepender: kunnen we alle ondernemingen in crisis 

redden? Dan durf ik zomaar de stelling aan dat dit kan.  

Met een permanent openstaande kredietkraan kunnen banken, overheden of andere financiers het 

moment van insolventie van een kwakkelende onderneming tot een theoretisch construct verheffen. 

We leven dan in een wereld zonder faillissement. Zowaar een utopisch vooruitzicht voor de 
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ondernemers en bankiers hier vandaag in de zaal. En zonder al te flauw te willen zijn, een 

nachtmerrie voor de aanwezige curatoren.  

Toch voelen we met elkaar aan dat niet elk bedrijf kan worden gered, en dat faillissementen 

ongetwijfeld van alle tijden zullen zijn. Maar de vraag blijft staan: moeten we ondernemingen in 

crisis eigenlijk wel redden?  

Het genuanceerde antwoord zal ongetwijfeld iets zijn in de trant van: “Ja, mits in beginsel 

levensvatbaar”, of “Nee, tenzij”. Eenvoudiger gezegd, als we concluderen dat niet elke onderneming 

kan worden gered: welke onderneming wel, welke niet? En (wellicht nog belangrijker) tot welke prijs 

dient een reddingspoging te worden uitgevoerd?  

Kortom, bij wie wordt de rekening gelegd? En de niet onbelangrijke vervolgvraag daarbij: waarom bij 

de een wel, en bij de ander niet?  

Met andere woorden: welkom in de wondere en spannende wereld van turnaround management. 

Een wereld van hoop, leven, ondergang en vaak het nodige (niet altijd spreekwoordelijke) bloed, 

zweet en tranen.  

En u voelt al aan: voor bovenstaande vragen bestaat geen one-size-fits-all oplossing. Maar de vragen 

zijn wel degelijk van belang. Met name wanneer privaatrechtelijke contracten onvrijwillig moeten 

worden opengebroken (om bijvoorbeeld een surseance van betaling te laten slagen) of wanneer de 

staat wordt gevraagd steun te verlenen aan ondernemingen in crisis, en daarmee in de vrije markt 

intervenieert.  

Laat ik starten met een korte beschrijving van het onderzoeksgebied turnaround management. 

Daarna zal ik oorzaken van crisis en ondergang bespreken. Zowaar een vrolijk onderwerp.  

Vervolgens geef ik u een kleine crashcourse over de recente problemen van het Amerikaanse 

autoconcern General Motors. Waarbij ik u zal meenemen in een afwegingsproces.  

(ik beloof u, het wordt geen plenaire mondelinge overhoring, tenzij u daar zin in heeft uiteraard…).  

Okay, ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts! 

Om te beginnen, er bestaan geen eensluidende definities van de begrippen ‘turnaround’ en 

‘turnaround management’. In de literatuur komt een aantal kenmerken echter wel steeds terug, te 

weten:  

1) het afwenden van dreigende discontinuïteit (lees: faillissement) als doelstelling;  
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En:  

2) het bevorderen van  duurzaam herstel van de onderneming, door diepgaande maatregelen te 

nemen op zowel operationeel, strategisch als “bedrijfscultureel” en financieel vlak; 

Ikzelf voeg daar steevast de juridische context aan toe. Namelijk, het gegeven dat turnaround 

management altijd bezien dient te worden ‘in de schaduw van de wet’. 

Maar ook de wereld van Alternative Dispute Resolution (ADR/mediation) beïnvloedt het 

onderzoeksgebied, in het bijzonder als het gaat om knelpunten tussen betrokken stakeholders. Een 

belangrijke onderzoeksvraag is bijvoorbeeld: hoe kunnen barrières in onderhandelingsprocessen (die 

een succesvolle turnaround in de weg kunnen staan) worden weggenomen?  

Waaruit meteen weer een interessante vraag volgt: want, wat is eigenlijk een ‘succesvolle’ 

turnaround? Ook hier geen eensluidend antwoord. Maar ik sluit aan bij Pandit die stelt dat het kan 

variëren van “net overleven” tot “duurzaam herstel”, waarbij in het laatste geval de onderneming 

niet alleen overleeft, maar meteen ook afkoerst op een ‘superior competitive position’.   

Interessant is dus dat een “succesvolle turnaround” in zekere zin een kwestie van percepties is. 

Voorbeeld: het management van een groot familiebedrijf, actief in (laten we zeggen) een wat 

‘lastige’ grafische markt, dat de afgelopen 4 jaar rode cijfers schreef, en opgejaagd werd (althans in 

haar beleving) door de afdeling Bijzonder Beheer van de huisbank, zal naar alle waarschijnlijkheid 

allang blij zijn wanneer op korte termijn weer break-even wordt gedraaid.  

De betrokken huisbank zal ongetwijfeld op korte termijn ook in het eerste geïnteresseerd zijn, maar 

zoekt vooral ook bevestiging voor de lange termijn. Heeft de onderneming toekomstig 

bestaansrecht? Is zij niet te ver achter op geraakt ten opzichte van haar concurrenten?  

En als ja, wat is dan de beste strategie: vandaag het krediet opzeggen om vervolgens zekerheden uit 

te winnen? Of laten we de onderneming ‘doormodderen’ met het risico dat onderliggende activa 

minder waard worden?  

U begrijpt waar ik heen wil…  

In deze privaatrechtelijke relatie zal de uitkomst binnen het krachtenveld van betrokken partijen 

worden bepaald. De vraag is dan ook of in deze situatie een externe actor (lees: de overheid) het 

‘strijdtoneel’ zou moeten betreden. 



4 

 

Ik kom hier straks nog even op terug, maar neem u nu mee naar een volgend, en minstens zo leuk 

thema: crisis en ondergang. Met andere woorden: we worden even ‘ramptoerist’, op zoek naar 

oorzaken van ellende! 

Maarrr… voordat we té enthousiast worden, heb ik echter meteen slecht nieuws: want we weten het 

eigenlijk niet zo goed... 

En als we in bepaalde gevallen de oorzaken van crisis en ondergang al kunnen vaststellen, dan is dat 

zeker nog geen garantie voor, of voorspeller van, de toekomst.  

Toch neem ik u graag mee in de gedachtenvorming en complexiteit van het oorzakenonderzoek. En 

verwelkom ik u in de wereld van het determinisme en het voluntarisme. Twee tegengestelde 

stromingen (of ‘zienswijzen’) binnen de zogeheten organizational failure literatuur. Ik begin, in 

willekeurige volgorde, met de deterministische stroming. 

Binnen deze zienswijze wordt de verklaring voor het falen van ondernemingen vooral gezocht in de 

omgeving van de onderneming.  

Zo is het zogeheten Industrial Organization perspectief binnen deze stroming, gebaseerd op drie 

onderliggende assumpties:  

1. de externe omgeving zorgt voor druk (pressure) op gekozen strategieën van ondernemingen,  

en tegelijkertijd legt zij beperkingen (constraints) op;     

2. de meeste ondernemingen die actief zijn in een bedrijfstak, of binnen een specifiek segment 

daarvan, jagen ongeveer dezelfde kansen na, en hebben daarmee min of meer vergelijkbare 

strategieën; (en) 

3. beslissers in ondernemingen worden geacht rationeel te zijn, en bovenal te handelen in het 

belang (‘best interest’) van de onderneming. In meer juridische bewoordingen: de bestuurder 

dient ‘voor zijn taak berekend te zijn en deze nauwgezet te vervullen’.   

Primaire oorzaken van crisis en ondergang zijn in deze visie dan ook te vinden in:  

1. veranderende voorkeuren van klanten; 

2. nieuwe of hernieuwde populariteit van rivaliserende merken; 

3. cyclische vraaguitval, en nieuwe sociaal-culturele smaken  evenals 

4. revolutionaire, en daarmee destructieve technologische innovaties.  

Denk aan het eerder genoemde voorbeeld van de grafische onderneming. Zullen we kranten, 

studieboeken en tijdschriften in 2020 nog van papier lezen, of staat alles dan op de iPad? Hebben we 
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eigenlijk nog wel iPads in 2020? En zo ja, zullen we dan nog in fysieke winkels onze producten kopen, 

of gaat dan alles via de web- of app-shop?  

Of… beleven de traditionele winkeliers van vandaag op dat moment juist een periode van 

renaissance? Een wedergeboorte waarin nieuwe retail-brands worden gelanceerd, in combinatie 

met slimme ICT-toepassingen? Zodat uiteindelijk de nu succesvolle internetformules als 

Amazon.com, Wehkamp.nl, en Bol.com ten onder gaan?  

Wie het weet mag het zeggen…! Iemand?  

En dit brengt me bij de zogenoemde Organization Ecology stroming. Als subonderdeel van de 

deterministische zienswijze, wordt onder deze noemer onder meer een verband gelegd tussen de 

leeftijd van ondernemingen, en de kans op faling. Dit kan overigens twee kanten op gaan. Zo laten 

onderzoeken zien dat de kans dat jonge ondernemingen (start-ups) falen hoog is. Maar ook dat 

organisaties ‘op leeftijd’ de kans hebben onvoldoende te reageren op veranderingen in de omgeving.  

Ikzelf heb in dit kader wel eens gesteld dat het Nederlandse predicaat “Hofleverancier” (toegekend 

aan ondernemingen die meer dan 100 jaar bestaan) in het verleden iets zei over de degelijkheid, 

financiële stabiliteit en continuïteit van een onderneming (vaak familiebedrijven). 

Tegenwoordig is het niet mogelijk dat zomaar te concluderen. Zeker als je naar de bedrijfstakken kijkt 

die dominant in de lijst zijn vertegenwoordigd.  

Ik realiseer me dat ik bij sommigen nu misschien een gevoelige snaar raak. Of wellicht dat ik hiermee 

ietwat provoceer. Maar dat neem ik graag voor lief.  

Ervaren succes uit het verleden kan simpelweg een ballast zijn voor de toekomst. Waarom zou je 

dezelfde assumpties ter discussie stellen, die jou of jouw voorgangers in het (vaak nog recente) 

verleden succes hebben gebracht? Of waarom zouden we een radicale turnaround maken met ons 

bedrijf? Het gaat immers al drie generaties goed…  

En zo komen we als vanzelfsprekend bij het zogeheten voluntarisme aan. Binnen deze stroming 

wordt de verklaring voor het falen van ondernemingen (u voelt hem al aankomen) meer intern 

gezocht. Of preciezer gezegd:  

- Deze zienswijze verwerpt het idee dat bestuurders machteloos zijn en/of rationele actoren; 

- In plaats daarvan wordt aangenomen dat zij de belangrijkste beslissers in organisaties zijn;  

- EN… dat hun percepties ten aanzien van de omgeving een belangrijk effect hebben op het 

managen òf mismanagen van de onderneming.  
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Zo worden antwoorden onder meer gevonden in Groupthink Theory – met als relevant voorbeeld in 

dit kader: de neiging om de eigen kans op succes over te waarderen, en die van concurrenten onder 

te waarderen. 

Maar ook Upper Echelon Theory is onderdeel van deze zienswijze. In de kern verklaart deze theorie 

falen op basis van de samenstelling en het gedrag van sleutelspelers in een organisatie. Zo kan lang 

zittend topmanagement, dat ook nog bestaat uit personen met een ietwat homogene achtergrond 

(denk aan: old boys of familieleden) in een crisissituatie geneigd zijn om de primaire oorzaak te 

zoeken in niet-beïnvloedbare, tijdelijke factoren (‘de kredietcrisis’ of ‘het consumentenvertrouwen’). 

Ook kan de neiging bestaan om in antwoord op een crisis precies de verkeerde dingen te doen. Dit 

alles, omdat men de echte oorzaken van de problemen simpelweg niet ziet. Populair gezegd, als 

gevolg van: ‘tunnelvisie’.  

Dit laatste houdt dan weer verband met wat door Engelsen ook wel zo mooi de the curse of success 

wordt genoemd. Succes in het verleden kan leiden tot ‘conservatisme’, ‘arrogantie’, ‘rationalisatie’, 

‘ontkenning’, ‘dedain’ en/of te ‘routinematige response’ op veranderingen.  

Gevolg: door het niet of verkeerd ingrijpen wordt de onderneming kwetsbaar. Met name in hoog 

dynamische, snel veranderende omgevingen.  

Voorbeeld: het recente commerciële succes van de internetondernemingen Vistaprint, Bol.com en 

Zalando (u weet wel, van die enigszins irritante maar zeer effectieve reclames) lijkt niet alleen te 

danken aan de toenemende acceptatie van internetshoppen door de consument. Maar wellicht ook, 

of misschien juist wel, aan de vloek van het grote succes uit het verleden bij ‘klassieke’ drukkerijen, 

boekhandels en schoenenwinkels.  

Of zouden de problemen in deze branches misschien terug te voeren zijn op het zogenoemde Threat-

Rigidity Effect? Namelijk de neiging van bestuurders om onder druk van bedreiging, té voor de hand 

liggende en ógenschijnlijk logische acties te ondernemen... in plaats van te reageren op het 

daadwerkelijke gevaar in de omgeving…  

Maar gevaar (en dat maakt het zo lastig) is echter niet altijd meteen te zien. Om met 

tovenaarsleerling Harry Potter te spreken: het gevaar bevindt zich veelal onder een 

“onzichtbaarheidsmantel” (invisibility cloak). Het is er wel, maar om de een of andere reden zien we 

het niet.          
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En met dit laatste voorbeeld leg ik meteen het probleem van oorzakenonderzoek bloot. Want hoe je 

er ook naar kijkt: een strikte scheiding tussen determinisme en voluntarisme is in de praktijk niet aan 

te brengen.  

De ene keer is crisis misschien vanuit externe druk te verklaren, de andere keer ligt zij meer intern. 

Bijvoorbeeld door het destructieve gedrag van een megalomane ondernemer: met een “BMW X5-

syndroom”, privévliegtuig en/of ultieme drang om een skybox te hebben, of nog beter, een eigen 

voetbalclub. (Ik hoop niet dat ik iemand in de zaal nu beledig…?)  

Overigens, dit alles is geen waardeoordeel mijnerzijds. Want in wetenschappelijke onderzoeken naar 

faillissement en ethiek wordt dit fenomeen high-flyer gedrag genoemd…  

So far so good, zouden we kunnen concluderen… Nou, nee. Niet helemaal…     

We zijn immers nog steeds op zoek naar het antwoord op de vraag, of we ondernemingen in crisis 

moeten redden. En hoewel de genoemde stromingen inzicht bieden, geven ze ons nog geen concrete 

“afwegingsinstrumenten”. 

Ik neem u nu dan ook even mee naar het veel geciteerde werk van Slatter & Lovett. In de hoop dat zij 

ons wat verder kunnen helpen. In hun beroemde boek Corporate Turnaround wordt namelijk in het 

bijzonder het aspect van ’strategic focus’ als succesfactor van turnarounds genoemd.  

Kern hiervan is dat in een turnaround situatie, naast operationele en financiële ingrepen, altijd 

versneld gezocht moet worden naar ‘nieuwe marktperspectieven’.  

Anders gezegd, als je bovenal ‘strategic focus’ kan aanbrengen dan is het mogelijk én nuttig, aldus 

Slatter & Lovett, om een onderneming in crisis te redden. En hiermee komen we wellicht al in de 

buurt van beantwoording van de hoofdvraag… 

Echter, helaas… ook nu moet ik u weer teleurstellen… want het complexe is, dat in een 

globaliserende en technologiserende wereld niet meebewegen (of liever gezegd: niet voorop lopen) 

er sneller dan ooit voor zorgt dat ondernemingen op achterstand raken. Maar wat nog veel 

vervelender is… dat is, dat deze achterstand vaak ook amper nog kan worden ingehaald…  

En…. om het nog complexer te maken… inhalen realiseer je tegenwoordig niet automatisch meer 

door betere product-marktcombinaties te zoeken in de vorm van: ‘functional benefits’. Of anders 

gezegd: ‘unique selling points’.  
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En ook niet (wat dan vervolgens misschien voor de hand zou liggen) door het toevoegen van gevoel 

en beleving. Wat we zo mooi ‘emotional benefits’ noemen. Ik bedoel hiermee het toevoegen van 

softer values, thoughts & feelings, of platter gezegd: het ‘laden’ van een merk. 

Beide benaderingen adresseren in een snel veranderende en ‘commodiserende’ wereld, namelijk 

meestal niet het kernprobleem.  

Zo zal het nieuw leven inblazen van een merk of product (als overlevingsstrategie) simpelweg geen 

kans van slagen hebben als de wérkelijke oorzaak van neergang bijvoorbeeld voortkomt uit ‘social 

disruption’: een moment in de geschiedenis waarin een grote maatschappelijke verandering 

plaatsvindt, die gepaard gaat met nieuwe sociaal-culturele codes, ideologieën en mythes.  

De onderneming die dit moment heeft zien aankomen is dan spekkoper. Zij die hebben gewacht 

(omdat ze het fenomeen simpelweg niet zagen of ‘ontkenden’) komen dan echter op niet meer te 

herstellen achterstand terecht.  

Denk aan hoe  iTunes binnenkort weggevaagd zal worden door Spotify, indien Apple nog langer 

vasthoudt aan haar huidige business model van betaling per download. Dit, nu wij met elkaar de 

wereld zijn betreden van livestreaming van muziek, films en games.  

Deze ontwikkeling is namelijk fundamenteler dan louter technologisch: ze raakt de kern van andere 

voorkeuren die wij als consumenten soms bewust, maar vaker onbewust ontwikkelen. Om je na een 

tijd af te vragen hoe je toch: “zonder hebt kunnen leven”…  

‘Social disruption’ bepaalt dus mede (of misschien juist wel) het antwoord op de vraag of we een 

onderneming in crisis moeten willen redden. Is zij niet simpelweg te ver achterop geraakt, en zal de 

weg naar boven ooit nog worden gevonden?  

Heeft de onderneming bijvoorbeeld verklaringen voor het grote wereldwijde succes van Justin Bieber 

en Lady Gaga? 

Succes, dat in mijn ogen veel diepere lagen kent dan louter “hype & hormonen”, en veel meer zegt 

over connectiviteit, veranderende sociale structuren, en daarmee business modellen van de 

toekomst.  

Anekdotisch: waarom zijn Christine en ik recentelijk in Barcelona, op klaarlichte dag, getuige van een 

zeer luidruchtige maar even zo intrigerende “We Love Justin Bieber” mars?  

Een betoging die ogenschijnlijk geen enkele aanleiding had.  
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Overigens, ik adresseer met dit voorbeeld alle ondernemingen, wereldwijd. Groot en klein. Zowel in 

de consumentenmarkt als in business-to-business.  

En ook op dit vraagstuk. Hoe kan het dat Dr. Dre  (ik heb het, voor de duidelijkheid, niet over een 

Leidse wetenschapper maar over de vermaarde gangster rapper uit Los Angeles) die met zijn bedrijf 

Beats Electronics, ogenschijnlijk uit het niets, de wereldwijde headphone markt binnen een paar jaar 

op zijn kop heeft gezet? (vergeef me de flauwe woordspeling).  

En zonder het te verklappen, hij zag iets dat anderen niet zagen, een ‘Neue Kombination’. Een 

sociaal-cultureel ei van Columbus, dat iedere bestaande speler in de elektronicabranche in die 

periode had moeten zien aankomen! 

Mijn tussenconclusie is dan ook als volgt: in een turnaround situatie dient te allen tijde gezocht te 

worden naar diepere lagen onder de neergang van de onderneming. Alle assumpties over de 

onderneming en de omgeving waarin ze verkeert, evenals haar rol daarin, dienen ter discussie te 

worden gesteld. Pas dan is het mogelijk antwoord te geven op de vraag of het daadwerkelijk nuttig is 

om de betreffende onderneming te redden.  

En hiermee kom ik op natuurlijke wijze bij de casus General Motors aan. Waarmee onze zoektocht 

verder gaat… 

 

We gaan nu even met een teletijdmachine naar Detroit. Om precies te zijn naar vrijdag 7 november 

2008. Een memorabele dag. Op die dag werd de handel in aandelen GM namelijk tijdelijk stilgelegd, 

in afwachting van nadere berichten over de gezondheidssituatie van het bedrijf.  

Een verlies van 2,5 miljard dollar over het derde kwartaal werd vervolgens gerapporteerd…  

Daar boven op werd aangekondigd dat een kapitaalinjectie van de overheid (ter grootte van 12 

miljard dollar) onmiddellijk nodig was om een ongecontroleerd faillissement te vermijden.  

In een spoedig daarop volgende Senaatsvergadering vroeg General Motors dan ook officieel om de 

miljardenlening. Wat weer vrij snel daarna leidde tot een brief van de senaat om – “within 12 days” – 

te komen met een (ik citeer): 

 “credible restructuring plan that results in a viable industry, with quality jobs, and economic 

opportunity for the 21st century”.  

Met als toevoeging:   

“until we see the plan, until they show us the plan, we cannot show them the money (…).” 
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En dit brengt me meteen weer bij de voorgaand besproken onderwerpen. Want wanneer is een plan 

eigenlijk ‘geloofwaardig’ en wanneer laat een plan ‘levensvatbaarheid’ zien? Dat is, in elk geval in 

deze casus, de billion dollar question.  

Dat het complex is. Dat mag duidelijk zijn. En dat geloofwaardigheid en levensvatbaarheid geen 

objectieve maatstaven zijn, is in elk geval weer wel redelijk objectief vast te stellen. Toch is het 

steeds weer een belangrijke vraag. Overigens, niet alleen voor overheden, maar ook, of liever juist 

ook voor bestuurders, investeerders, curatoren, bewindvoerders, rechters en bankiers.  

Maar terug naar General Motors… Stel, wij allen hier zijn lid van het U.S. Department of the 

Treasury, en GM heeft begin 2009 haar definitieve Restructuring Plan bij ons ingeleverd.  

En de vraag is (laat ik zeggen) redelijk overzichtelijk: “graag lenen wij (inmiddels) 19,6 miljard dollar 

van u, oplopend naar 34,4 miljard in 2014, maar als onze inschatting niet helemaal uitkomt dan 

zullen we in 2011 reeds 35,6 miljard nodig hebben, wat uiteindelijk kan oplopen tot 50,4 miljard 

dollar in 2014”. 

Aan ons de vraag om hier wel of niet mee in te stemmen. Wat gaan we doen? Normaal zou ik 

zeggen: “beste studenten, roept u maar”, maar dat zal ik de studenten hier vandaag aanwezig zijn 

niet aan doen.  

Echter, in alle ernst, wat zou het beslissingskader moeten zijn?  

“Show me viability!” zou ik roepen. Of zakelijker gezegd: toon aan in uw plan dat uw onderneming 

weet wat de werkelijke onderliggende oorzaken van de neergang zijn. Welke maatregelen u op dit 

moment aan het nemen bent. Evenals de vraag of uw assumpties over het bestaansrecht van de 

onderneming realistisch klinken (ik bedoel nadrukkelijk niet: rationeel).  

De belangrijkste vraag is dus: kan ik uw gedachtegang volgen? En zie ik samen met u (en anderen) 

een perspectief voor de onderneming?  

Eenvoudiger gezegd: “show me turnaround potential!". Maar u voelt hem al weer aankomen. Dit zal 

niet altijd makkelijk zijn.  

Sterker, in een turbulente wereld, waarin nieuwe spelers van de een op andere dag markten kunnen 

ombuigen of wegvagen (wie weet nog wat filmrolletjes of cd’s zijn?) zijn antwoorden niet altijd 

rationeel of logisch. Of, zoals Harvard-professor Christensen stelt:  

“(…) usual answers to companies’ problems - all worsen the problem”  
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Dit maakt onze afwegingen ook weer niet makkelijker…  

Maar bottom-line: kunnen wij op dat moment de juiste ‘aanwijzingen’ vinden voor toekomstig succes 

van GM? En op basis daarvan beslissen of we (afgerond en cumulatief) de 19, 34 of 50 miljard dollar 

ter beschikking stellen?  

Hiervoor zullen we naar de inhoud moeten. Laat ik dan ook wat highlights met u delen. Te beginnen 

met de door het management geschetste aanleiding van de kredietaanvraag. Deze is als volgt 

verwoord: (en ik citeer, vrij vertaald) 

- GM heeft te maken met de grootste economische neergang en de slechtst functionerende 

kredietmarkt sinds “The Great Depression”;  

- Als direct gevolg daarvan zijn autoverkopen in de VS met meer dan 30% gedaald. En voor GM zelfs 

met 40%;  

- Sterker, verkopen bevinden zich op het laagste punt sinds 50 jaar;  

- Daar boven op is de financieringstak van GM (GMAC) niet meer in staat om contracten af te 

sluiten voor klanten met een relatief lage kredietscore. Dit sluit ongeveer de helft van de 

potentiële klanten uit…;  

- Daarnaast zijn alle autofabrikanten zwaar geraakt, waarbij de meesten ook significante verliezen 

rapporteren over het afgelopen kwartaal;  

Dit geeft ons als U.S. Treasurers ‘ad interim’ reeds enig inzicht. En ik weet niet hoe het bij u is, maar 

bij mij smaakt het naar meer. Ik vraag me dan ook meteen af wat de acties zijn die de onderneming 

gaat ondernemen om haar ‘operations’ weer gezond te maken. Ik deel de kern met u, zoals te vinden 

in de plannen:   

-  Vanaf nu wordt sterk gefocust op productontwikkeling en marketing ten behoeve van de 

belangrijkste GM-merken: Chevrolet, Cadillac, Buick en GMC; 

-  Hummer wordt waarschijnlijk verkocht, en ook het merk Saab zal onderdeel zijn van een ‘strategic 

review’ (we weten inmiddels dat dit een eufemisme bleek voor ‘afstoten’; ongetwijfeld nog steeds 

pijnlijk voor enkele van de aanwezigen hier vandaag…); 

-  Het aantal GM dealers zal daarnaast vergaand worden geconsolideerd: sterker, 35% van het 

aantal dealers zal verdwijnen. 

- Daarnaast zal samen met de vakbonden een significante productiviteitsverbetering worden 

doorgevoerd, in aansluiting op bestaande verbeterprojecten;   

- En ook zullen de salarissen in 2012 volledig vergelijkbaar en competitief zijn met die van Toyota. 

Om daar aan toe te voegen: 
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- dat hoewel GM een full-line fabrikant zal blijven, ze de komende jaren haar productmix 

substantieel gaat veranderen richting voornamelijk zuinige energie-efficiënte auto’s en 

crossovers;  

- waarbij kan worden gesteld dat het kwaliteitsverschil ten opzichte van geïmporteerde merken 

inmiddels is overwonnen; 

- … wat weer reflecteert in hogere contributiemarges op verkochte auto’s, betere inruilprijzen en 

(bovenal) positieve aandacht van consumenten en de media.  

Aldus General Motors…  

En op deze wijze wordt het turnaround plaatje al wat meer helder.  

Maar is het overtuigend genoeg?  

 

Het complexe is (en ik weet niet hoe het bij u voelt) dat het op dat moment lastig is om ‘gevoel’ te 

krijgen bij de aannames (en geloof me, ik heb de ‘harde kern’ zojuist met u gedeeld).  

Op zichzelf lijken de aannames “aannemelijk”. Maar hoor ik vooral nog een voornamelijk 

deterministische benaderingswijze van het management? Zo ja, wat betekent dit dan voor de 

‘voorspellende waarde’ van het plan? En zo nee, is de getoonde zelfreflectie dan voldoende 

overtuigend, in die zin dat vanuit de juiste interne analyse een overtuigende turnaround strategie 

wordt getoond?  

We zijn er nog niet uit, maar ik heb (ter verduidelijking) nog wat additionele informatie: 

- Zo is in het definitieve herstructureringsplan (voor de liefhebbers: op pagina 110) een negatief 

eigen vermogen van (afgerond) 60 miljard dollar te vinden, evenals een geaccumuleerd verlies 

van (afgerond) 77 miljard; 

- De verklaring daarvoor: (ik citeer) “In de afgelopen 15 jaar alleen al, is door GM 103 miljard dollar 

uitgegeven aan zorgkosten en uitgaven voor gepensioneerden, waardoor minder budget 

aanwezig was voor kwaliteit, veiligheid, brandstof-efficiëntie en innovatie”; 

- Waarna over de dealerbedrijven in de Verenigde Staten wordt gezegd: “als gevolg van de lange 

historie van de onderneming, zijn veel dealerbedrijven verouderd en gevestigd op de verkeerde 

plekken.” 

En daarmee wordt de afweging in elk geval weer ingewikkelder. Is het GM simpelweg ‘overkomen’? 

Of hebben ze zelf ook fouten gemaakt, die later niet reparabel bleken? Mede, of misschien juist wel 

doordat andere stakeholders niet mee wilden gaan? En wat betekent dit dan voor de kansen op 
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overleving ‘op langere termijn’? Evenals de vraag of GM wel of geen hulp van buiten zou moeten 

krijgen?  

We zouden nu kunnen stemmen (ik laat dit studenten op dit soort momenten graag doen) wie is 

voor een reddingsoperatie, wie is tegen? Moeten we deze onderneming in crisis redden, ja of nee?  

Zo waar een lastige keuze, maar gelukkig: het management helpt ons wederom een beetje. Zij geeft 

ons namelijk, ter overweging, nog een aantal macro-economische en maatschappelijke redenen 

mee. Ik noem ze in willekeurige volgorde: 

- De ‘Detroit 3’ (GM, Ford, Chrysler) verschaffen 2/3 van de 334.000 directe banen in de auto-

industrie van de Verenigde Staten. Indirect zorgen autofabrikanten voor nog eens 4,4 miljoen 

banen in de VS;  

- Meer dan 1 miljoen medewerkers, gepensioneerden, partners en weduwen zijn afhankelijk van 

zogeheten GM health care benefits;  

- Ook zijn 650.000 gepensioneerden in de VS afhankelijk van pensioenbetalingen van GM;    

- Daarnaast voorspellen externe onderzoeken dat bij ondergang van de Amerikaanse auto-

industrie (of een deel daarvan) het aantal verloren banen kan oplopen tot 3 miljoen in het eerste 

jaar; 

- En afsluitend: volgens onderzoeksbureau Global Insight zal liquidatie van General Motors tot een 

kostenpost voor de Amerikaanse overheid leiden van (afgerond) 200 miljard dollar;  

Waarmee we wederom bij de vraag komen: wel of niet redden?  

En dan gaat het schuren. Wordt het lastig. Zitten we in een spanningsveld. Een weging van oorzaken 

is nodig (intern versus extern) en beantwoording van de vraag of we maatschappelijke belangen wel 

of niet moeten meewegen (waarom wel, waarom niet?).  

Maar ook moeten meer fundamentele vragen worden gesteld: waarom wordt nu pas ingegrepen? 

Wat is dan in de afgelopen vijftien jaar gebeurd? Is het turnaround plan eigenlijk wel zo reëel? Zijn de 

onderliggende aannames voor herstel daadwerkelijk wel zo realistisch? En als laatste, waarom wil 

GM eigenlijk dat de overheid als bank fungeert?  

Zijn er echt geen andere partijen te vinden die interesse hebben? De gevraagde lening op basis van 

het turnaround plan is toch immers (en ik citeer): “a sound investment (…) that will be repaid fully”. 

Welke investeerder wil deze garantie niet bij voorbaat…? 

En dan neem ik u zomaar weer mee, naar een geheel andere locatie en datum. Namelijk, naar 

vandaag. Naar het hier en nu. Nou ja, bijna…  
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Ik neem u nu nog even mee naar de afdeling Bijzonder Beheer van een willekeurige Nederlandse 

bank. Laten we zeggen, ergens in Amsterdam of Utrecht.  

En we zitten in een kamer, waar de sfeer op zijn zachts gezegd wat gespannen is. (maar gelukkig, de 

koffie is vers).  

Aanwezigen? De voltallige directie van een familiebedrijf van naam en faam, maar vandaag in zwaar 

weer en dapper vechtend voor haar voortbestaan.  

Daarnaast enkele bankiers van de huisbank, die duidelijke instructies hebben gekregen om vooral 

‘geen millimeter te buigen’, laat staan een haircut te nemen.  

En een (al dan niet zelfverklaarde) “bedrijvendokter” voert luid en duidelijk het woord. Hij vraagt om 

geduld en kalmte. Zeker nu het (in elk geval in zijn ogen) realistische turnaround plan klaar is, de 

eerste saneringsronde effect ressorteert, en de aandeelhouders bereid zijn om uit privé-middelen 

additionele liquiditeit in de onderneming in te brengen.  

“Er is toekomst voor de onderneming”, zegt de ene kant van de tafel. Zeker wanneer de markt wat 

meewerkt. En natuurlijk hebben we fouten gemaakt. We waren slachtoffers van ons eigen succes! Te 

lang op de automatische piloot gestuurd. Maar nu hebben we het licht gezien! De brave new world 

van bricks & clicks, branding en Justin Bieber is nu ook voor ons. We gaan vechten. Voor onszelf. En 

voor onze 1.500 trouwe en loyale medewerkers. Dat beloven we. We gaan het redden. Al moeten we 

tot onze laatste snik doorgaan, en het hele familiekapitaal opofferen!  

De andere kant hoort het zwijgend aan, roert nog eens in de koffie en denkt er het zijne van… “hoe 

vaak hebben we dit niet al gehoord?”  

Hoe liep het hier af…? Geen idee. Ik heb dit voorbeeld namelijk verzonnen, en het is in de 

tegenwoordige tijd verteld. Maar ik ben bang dat het exemplarisch is. Voluntaristen versus 

deterministen. Standpunten versus standpunten. Een ongewilde en ongewenste titanenstrijd, 

waarbij escalatie dreigt wanneer vooruitzichten meer en meer onzeker zijn.  

Transparantie en vertrouwen zijn in deze situaties dan kernbegrippen. Echter, wat is transparante 

informatie? En in hoeverre kan ik erop vertrouwen? Evenals, wat is eigenlijk vertrouwen? Hoogstens 

niet meer dan een geobjectiveerd subjectief begrip. Want vertrouwen zal voornamelijk moeten 

ontstaan op basis van nog onbekende en ongewisse toekomstperspectieven. Waarbij individuele 

economische afwegingen (‘self-interest’) voor alle betrokkenen leidend zijn…  
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Ik ga richting een afronding, maar realiseer me dat ik u niet in deze ellende kan achterlaten. Dat zou 

onverantwoord zijn. Ik zal dan ook proberen met een hoopgevende boodschap af te sluiten (al is het 

maar om te voorkomen dat de sfeer straks bij de borrel ietwat bedrukt is…).   

Want wat leert het oorzakenonderzoek ons, evenals het voorbeeld van General Motors? Dat 

niemand bij voorbaat het antwoord heeft. Dat elke partij aan de onderhandelingstafel in beginsel 

geneigd zal zijn te bezien of de onderneming kan worden gered. Maar dat verschillen van inzicht 

ontstaan door andere zienswijzen, rolopvattingen, ervaringen en (in overdrachtelijke zin) taal. 

Overigens, ik haast me hierbij te zeggen dat het vaak gebruikte karakterologische aspect van “de 

ondernemer die nu eenmaal kansen ziet die normale stervelingen (lees: bankiers) niet zien”, wat mij 

betreft in elk geval op dat moment geen enkele betekenis heeft.  

De echte ondernemer zal in het moment van crisis vooral overtuigend moeten zijn in assumpties en 

acties, waarbij ook een mate van ‘enlightened self-interest’ moet bestaan: kan ik me daadwerkelijk 

inleven in de zorgen en aannames aan de andere kant van de tafel?  

Overigens geldt dit evenzeer voor de partijen aan de andere kant. Ik heb het daarbij (voor de 

duidelijkheid) niet over compromissen. Maar over gedisciplineerd, en gestructureerd samen op zoek 

gaan naar assumpties achter de assumpties. Maar ook naar het antwoord op de vraag, of de 

gevoelde evidentie van het bestaansrecht van de onderneming eigenlijk wel zo reëel is.  

Om daarna pas de vraag te beantwoorden of de onderneming gered moet worden. Al dan niet met 

hulp van buiten…  

Mijn afsluitende conclusie zou dan ook zijn, en ik hou mijn adem even in, dat we ondernemingen in 

crisis niet moeten redden…  

… tenzij daadwerkelijk, kritisch en gestructureerd naar de oorzaken van de problemen is gezocht. Dat 

betrokken partijen vanuit deterministische en voluntaristische gezichtspunten naar de oorzaken en 

mogelijke oplossingen hebben gekeken. En dat vraagstukken zijn benoemd die groter zijn dan de 

problemen in het hier en nu.  

Al deze vraagstukken dienen leidend te zijn in turnaround strategieën, en dienen de basis te vormen 

van onderhandelingen tussen betrokken partijen. Overigens, dit is niet zomaar een normatief 

oordeel mijnerzijds. Maar wordt ook, of liever: vooral gevoed door empirisch gevonden knelpunten 

bij reddingsoperaties.  
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Ik heb hiermee overigens nog niet expliciet iets gezegd, over de wenselijkheid of onwenselijkheid van 

staatssteun. Noch heb ik geoordeeld over de vraag of reorganisatiewetgeving in Nederland verbeterd 

moet worden.  

Tussen de gesproken woorden door, heeft u echter vast een antwoord gehoord. Maar veel 

interessanter is de vraag: wat vindt u er zelf van? Dit geldt overigens ook voor de vraag of General 

Motors gered had moeten worden. Ik leg deze graag bij u terug, zoals ik dit ook het liefst bij 

studenten doe: “had je General Motors gered? Zo ja waarom? Zo nee, waarom niet?”  

U begrijpt, ik zie het vooral als mijn taak om aan de ideevorming rondom turnaround management 

en insolventierecht bij te dragen, het debat op te zoeken, en kennis te (helpen) vergaren.  

En hiermee maak ik het bruggetje naar het een na laatste onderdeel van mijn rede: onderzoek. 

Want in de afgelopen periode hebben we binnen de afdeling Bedrijfswetenschappen een ambitieuze 

onderzoeksagenda geformuleerd, genaamd: “Turnarounds and Insolvency Law: a business research 

perspective”.  

De titel vat de kern van het programma prachtig samen. Namelijk, vanuit verschillende 

bedrijfswetenschappelijke gezichtspunten het fenomeen ondernemingen in crisis onderzoeken. 

Mede in relatie tot het insolventierecht. Dit alles passend in het deelprogramma Coherent 

Privaatrecht van het E.M. Meijers Instituut.  

Om de gestelde doelen te bereiken zijn twee hoofdthema’s geformuleerd: Early warning signals en 

Corporate rescue culture. Waarbij het eerstgenoemde thema zich richt op het ontwikkelen van 

nieuwe kennis en inzichten op het gebied van symptomen en oorzaken van crisis. En het tweede 

thema meer focust op het proces van ‘turning around’, en de plaats van turnarounds binnen het 

insolventierecht.  

En ik mag u melden dat de eerste 3e geldstroomprojecten inmiddels zijn binnengehaald (waaronder 

deze week, toeval bestaat niet, een groot project voor de Europese Commissie en het International 

Insolvency Institute). Daarnaast hebben we een “klasje” met promovendi gevormd.  

Het zal overigens niet lang duren voordat we van “klas” kunnen spreken. En dit brengt me als vanzelf 

bij het allerlaatste deel van mijn rede. 

Want naast het doen van onderzoek, houd ik van onderwijs. Ik zie dan ook zeer uit naar de interactie 

met studenten. Onder andere binnen het  vak Turnaround Management and Bankruptcy Law, dat 

een vast onderdeel vormt van de bachelor-afstudeerrichting Bedrijfswetenschappen.  
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In dit vak zal mede aan de hand van cases en simulatie-games les worden gegeven. Zo zal de casus 

General Motors als vanzelfsprekend in de colleges terug komen. Ik heb deze dan ook alvast, als 

bijlage in het oratieboekje opgenomen. Voor de meeste aanwezigen hier vandaag overigens: ter 

leering ende vermaeck. Voor de aanwezige studenten: ter inspiratie. U begrijpt, beste studenten, een 

ander woord voor “huiswerk”…  

Want ik kan niet wachten, en zie uit naar de interactie en dialoog met jullie. Ook zie ik uit naar 

verdere samenwerking met de collega’s, zowel binnen als buiten de afdeling Bedrijfswetenschappen.  

….Voor hoe lang? … Dát is nog onbekend. Ik beloof u allen echter dat ik permanent de assumpties 

(gelegen onder deze leerstoel) zal toetsen. En als we ooit in een wereld terecht komen zonder crisis 

en faillissement, zal ik de eerste zijn om het fundament onder deze leerstoel te slopen… Maar tot die 

tijd zal ik mij met kracht en enthousiasme inzetten voor deze mooie faculteit.     

Mijnheer de Rector Magnificus, geachte toehoorders.  

Aan het slot van deze rede gekomen wil ik u allen graag danken voor uw aanwezigheid en uw 

luisterend oor. Ook wil ik iedereen bedanken, zowel in de academische, zakelijke als privéomgeving, 

die in de afgelopen jaren heeft bijgedragen aan het feit dat ik hier vandaag met gepaste trots, en in 

mijn gloednieuwe toga – inclusief een innovatief iPad opbergzakje - mag staan.  

Ik heb gezegd. 


