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In dienst bij
eenbedrijf
dat ook van
jezelf is
Steeds vaker kunnen vaste
medewerkers van eenbedrijf
financieel participeren.
‘Datwerkt vooral bij bedrijven
waarinmensendebelangrijkste
troef zijn.’

Gwen vanLoon

MarjaRuigrok vanmarktonderzoeksbu-
reauRuigrokNetPanel lanceerde in2009
eenmedewerkersparticipatieplan. Ieder-
eenmet een vast contract kon instappen
en1%vandeaandelenkopen, eventueel
doordaarvoordeels geld vandeoprich-
ter te lenen. Zekregenniet alleeneenbe-
lang,maarook stemrecht.Oprichtster
Ruigrok: ‘Ikhebgekozen voor echte aan-
delen, omdatmijnuitgangspunt altijd
bedrijfsoverdracht is geweest.’

Vijfmedewerkers stapten sindsdien
in enhebbennu ieder 9%vandeaan-
delen.Drie vanhen vormensinds eind
2016dedagelijkse leiding.MaritKloos-
ter, nualgemeendirecteur: ‘Nade twee-
de trancheheeftMarja opons verzoek
stopgezetdat iedereenkon instappen.
Wewildeneerst debedrijfsvoering leren
kennenenkijkenof onze investering in-
derdaad rendement zouopleveren.Bo-
vendien zouhetmetmeer aandeelhou-

ders lastigerwordenomknopendoor te
hakken.’ Ruigrok: ‘Alwasdat aanvanke-
lijknietmijnbedoeling, ikbegreephun
verzoek.’ Anderemedewerkersprofite-
renwelmee vangoede resultaten, door-
dat elk jaar 20%vandenettowinstmet al
het personeelwordt gedeeld.Ruigrok: ‘Ik
motiveermedewerkers graagomonder-
nemend te zijn.’

Omdatfinanciële participatie aanpo-
pulariteitwint, heeft PascaleNieuw-
land-Jansen, vanStichtingNederlands
Participatie Instituut (SNPI), hethand-
boek Iedereenaandeelhoudergeschre-
ven. Zij onderscheidt vier soortenfinan-
ciëleparticipatie:winstdeling, opties,
aandelen, en certificaten vanaandelen
ommedewerkers tebelonen, binden
ofmotiveren. ‘Doorparticipatie onder-
neem je samen.Datwerkt vooral bij be-
drijvenwaarinmensendebelangrijkste
troef zijn.’

M

Nieuwlandmaaktbedrijvenwegwijs
inhetwoud vanmogelijkheden:welke
modellen zijn er enwelke vormen juri-
dische structuurpassenhetbest?Verder
helpt deSNPIbij de implementatie. Een
ledenplatformzorgt ervoordatbedrijven
vanelkaar kunnen lerenenbiedtdeelne-
mersdekans vragen te stellenoverde re-
geling.Debegeleidingdoor SNPI loopt
in elk geval door tot de eerstehandels-
dag.

Belastingdienst
‘Er komtheelwat kijkenbij het optui-
gen van zo’n regeling. Zomoet jede rege-
ling afstemmenmetdeBelastingdienst
en vastleggenwat er gebeurt als iemand
uit dienst gaat enhoe jedewaarde vande
aandelenbepaalt.’ VolgensNieuwland
ishet belangrijkstedat de regelingbij-
draagt aandefilosofieen identiteit van
eenorganisatie.

Daaromgeeft ingenieursbureauMova-
res iedereendiedat zelfwil na zijnproef-
tijd een vast contract.Deflexibilisering
staathierhoog inhet vaandel.Omdebe-
trokkenheid verder te vergroten, is ge-
kozen voor eenbrede en vrijwilligepar-
ticipatieregeling. Alleende top vanhet
bedrijf is verplicht eenkleinbelang tene-
men.Niemandkan individueel eenbe-
langgroter dan5%opbouwen. Jaarlijks
wordt erdividenduitgekeerd.

Volgensbestuursvoorzitter Sander
Eijgenraam investeren inmiddels 600
vande1100medewerkers actief inhet
bedrijf. Vlak voordehandelsdag is kopen
of verkopen vancertificaten regelmatig
onderwerp vangesprek. Eigenraam: ‘Ik
vindhetmooidatwedebetrokkenheid
enbevlogenheid er eenextra impulsmee
kunnengeven.Maar ikbenadrukookde
financiële risico’s. Jemoet alleen in je ei-
genbedrijf beleggenals jehet geldniet

De voordelen van fi-
nanciële medewer-
kersparticipatie
springen in het oog.
Lianne Hamstra wijst
er echter op dat er
wel veel geld en ge-
doe mee is gemoeid.

Lianne Hamstra van
organisatieadviesbu-
reau Hamstra & Part-
ners snapt de par-
ticipatiewens, maar
wijst ook op de keer-

zijde. ‘Als het je puur
te doen is om te be-
lonen, kun je ook
een bonus uitkeren.
Het kost namelijk
veel geld en gedoe
om zo’n participa-
tiesysteem op te tui-
gen en te onderhou-
den. Vraag je af of
het doel de midde-
len heiligt. Want ook
als werkgever kun je
een euro maar één
keer uitgeven.’

Volgens Hamstra
is een marktcon-
form vast salaris nog
steeds de eerste be-
hoefte. ‘Met een ho-

ger vast salaris bied
je meer zekerheid.
Dat is ook een bind-
middel. In onder-
zoeken over betrok-
kenheid zie ik dat
leiderschap — heeft
dit bedrijf een duide-
lijke richting en heb
ik vertrouwen in de
strategie? — en mo-
gelijkheden voor
persoonlijke ontwik-
keling nog steeds
bovenaan staan.’

‘Je moet de regeling
afstemmenmet de
Belastingdienst en
vastleggen hoe je de
waarde bepaalt’

De keerzijde
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‘Elke medewerker
kan instappen als
zijn beoordeling
minstens conform
verwachting is’

ergens anders voornodighebt.’
Belangrijk is dat deelnemershunbe-

langkunnenuitbreidenof verzilve-
ren, bij niet-beursgenoteerdebedrijven
meestal éénkeerper jaar.Deafdeling
van JoostRoosen,managerEquityMa-
nagement Servicesbij VanLanschot,
bouwtdaarvoor (online)platformsenad-
viseert overdemogelijkheden.Elkmede-
werkersplatformwordt opmaat gemaakt
en vormgegeven indeeigenhuisstijl. ‘Ik
zegweleens gekscherend:wehebben
eengrotedoosLegoenbouwendaarmee
elkekeer eenanderhuis.’

Debank regelt dat alle parameters
wordengeregeld. Zowordenondermeer
compliance-issues vermeden.Roosen:
‘Zo voorkomenwebijvoorbeeld trans-
acties tijdens een lock-upperiode.’Het
desbetreffendebedrijf zorgt zelf voorde
communicatie overde regeling viahet
platform. ‘Wij regelende transacties, de
administratie endefinanciële afwikke-
ling.’

Klanten zijnbeurs- enniet-beursgeno-
teerdeondernemingen,meestal vanaf 25
aandeelhouders. ‘Vooral grote familiebe-
drijven, coöperaties enhetmidden- en
grootbedrijf.Maarbijvoorbeeldook in-
genieursbureaus enbedrijvenuit de ge-
zondheidszorg, zoals privéklinieken, to-
nen veel belangstelling’,merktRoosen.

Scale-ups
VolgensNieuwland vanSNPI is er ook
onder scale-ups (bedrijven voorbij de
start-upfase, red.) veel interesse, zoals bij
advies- en consultancybureau2ndsen-
se.MedeoprichterGijs Stigter: ‘Tijdens
eenheidagbesprakenwebijwat voorbe-
drijfwe zelf zoudenwillenwerken.Daar-
uit concludeerdenwedatweeenorgani-
satiewilden zijn zondermanagers,met
zelfsturende teamswaarin iedereenme-
deverantwoordelijk is voorde strategie.
Onze conclusie: danmoetenweookniet
alleenmetde vier oprichters eigenaar
blijven.’

2ndsensegaf iedereen tien certifica-
ten vanaandelenals cadeautjebij de
start, daarnakon iedereenmet een vast
contract certificatenkopen. Zo verwatert
geleidelijkhet belang vandeoprichters.

‘Het is onze intentie om langetermijn-
betrokkenheid te realiseren.Vooralsnog
ligt de zeggenschapbij ons.Op termijn
overwegenwedat aan tepassen, omdat
wewillendatde tent ook zonderdeoor-
spronkelijke eigenarenkandraaien.’

OokTony’sChocolonely koos voorde
uitgifte vancertificaten. ‘Hetdelen van
het eigendomsluit aanbij onsgedachte-
goeddatweals “social enterprise”dewe-
reld eerlijker—westrevennaar 100%
slaafvrije chocolade—willen verdelen.
Dedrie aandeelhouders vondendaar-
omdat alle vastemedewerkersdekans
moestenkrijgenmee tedelen inhet suc-
ces’, vertelt ‘bonenteller’ FreekWes-
sels, verantwoordelijk voorfinanciënbij
Tony’s endegenediede regelingheeft
opgetuigd.

De Gouden Wikkel
‘Elkemedewerker kan instappenals zijn
beoordelingminstens conformverwach-
ting is.Hoeveel certificaten je kuntko-
pen, hangt af van je salaris. Iedereenmag
elk jaarbijkopen.Als jeuit dienst gaat,
bied je je certificatenweer aan via Stich-
tingAdministratiekantoor ‘DeGouden
Wikkel’.Daarin zit nu25%vande totale
aandelen. Inde toekomstneemtdit ver-
der toe.Deaandelen zijn stemrechtloos.
Je vergadert dusnietmeeoverdekoers
vanhetbedrijf,maardeeltwelmee inhet
economisch succes.’

Sindsde introductie vier jaar geleden
isdeomzet vanTony’smeerdan vertien-
voudigd. ‘Vijftienmedewerkers—ieder-
eendie in aanmerkingkwam—hebben
totnu toe certificatengekocht.Doordat
we zohardgegroeid zijn, kunnen veel
collega’s binnenkort voorhet eerst inte-
kenen. Ik verwachtdat iedereenmet een
aanbodmeedoet.’Net als bij Ruigrok
NetPanel faciliteert Tony’s de aankoop.
‘Ons streven isdat iedereenmeekan
doen.Ookals je evengeengeldop je
spaarrekeninghebt staan.’
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Bestaande regelingenmoeten zonu

endan tegenhet lichtwordengehou-
den.Bij de recenteoverdracht vanRuig-
rokNetPanel zijnde statuten voorals-
nogongewijzigdgebleven.Klooster:
‘Daarmoetenwenaar kijken.Wantook
wijmoetennualnadenkenover ons
exitplan.Hoe stappenwij er ooit uit?
Engevenwijmedewerkers opnieuwde
kans teparticiperen?’

Het is de intentiedat in2018de
meerderheid vandeaandelenbij de
huidigedirectie ligt. Ruigrokbezit nu
nog55%. ‘Het is eenweloverwogenkeu-
ze geenharde streep te trekken,maar
deovergangorganisch te laten zijn’,
zegt deoprichtster. Indie lijnpast deaf-
spraakomsamen ideeën te vormenom
decontinuïteit straksopnieuw tewaar-
borgen.Klooster: ‘In 2018moetenwe
daarombeslissenofMarjanogmeer
aandelen verkoopt ener zo langzaam
helemaaluit gaat.’

Gwen van Loon is
freelancejournalist.

600
Bij ingenieurs-
bureauMovares
investeren
inmiddels 600
van de 1100
medewerkers
actief in het
bedrijf.
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