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INTERVIEW III HET SPAGHETTIMODEL VAN LARS KOLIND

DUITSE DOEMBERICHTEN ZIJN KWESTIE VAN STRATEGIE

Laat iedereen zijn zin doen
en je maakt pas echt winst

TTIP in doodsnood,
maar nog niet begraven

Wat als je zelf mocht kiezen aan welk
project je werkt en wie je baas is?
En wat als de collega’s beslissen of je
opslag krijgt? Het experiment van de
Deen Lars Kolind bleek te werken.
‘De meeste bedrijven beletten mensen
om hun best te doen, bij ons had
niemand nog een excuus.’

VAN ONZE REDACTEUR

DRIES DE SMET
ANTWERPEN | Toen de werkne

mers van het Deense gehoorappa
ratenbedrijf Oticon in 1991 hun
werkplek binnenkwamen, ston
den ze er wat onwennig bij. Afde
lingen waren afgeschaft, de mid
denmanagers hadden geen werk
meer en niemand had nog een
functietitel op zijn visitekaartje
staan.
Wat moesten de 150 werknemers
precies doen? Ze mochten zelf de
projecten kiezen waar ze zin in
hadden. En ze mochten ook hun
eigen baas kiezen.
Klinkt als een trefzeker recept
voor een snel faillissement? Mooi
niet, zegt Lars Kolind (69), toen
malig ceo van Oticon en bedenker
van het zogeheten spaghetti
model. ‘De eerste zes maanden
hadden we al de problemen die je
je kunt voorstellen. Maar de vol
gende tien jaar draaiden we elk
jaar 19 procent meer omzet. Onze
winst steeg elk jaar met 40 pro
cent. En in dezelfde periode groei
de de aandelenkoers jaarlijks met
60 procent’, zegt Kolind, die giste
ren in Antwerpen te gast was bij
werkgeversorganisatie Etion.
Oticon, dat initieel de boot van
kleine gehoorapparaatjes gemist
had, werd volgens Kolind ‘de beste
van de industrie’. Het geheim? ‘We
gaven de macht aan het individu.
Hij kon zelf beslissen waar zijn
bijdrage het grootst was. Zo sti
muleer je mensen om hun best te
doen, terwijl de meeste bedrijven
mensen dat net beletten. Nie
mand had nog een excuus’, zegt
Kolind.
En de vervelende klussen?

Maar kan zo’n bedrijf wel blijven
draaien? Doet niet iedereen de
leuke projecten, en blijven de ver
velende klusjes onaangeroerd?
‘De regel was: als je iets anders
wilde doen dan je huidige functie,
moest je iemand anders vinden
om jouw job te doen. Velen deden
hun job gewoon 30 procent snel
ler, waardoor ze meer dan één job
tegelijk konden doen.’
En het loon? Dat bepaalden de
collega’s. ‘Als iemand opslag wou,
dan moest de baas – die de werk
nemer zelf gekozen had – aan de
directe collega’s in het project

team vragen of hij meer verdien
de. Dat systeem is zó motiverend,
want als je je best doet, dan weet
je dat je ervoor beloond zal wor
den.’
Werknemers mochten ook delen
in de winst. ‘Iedereen mocht aan
delen kopen, en 85 procent deed
dat ook. Ik heb van hen miljonairs
gemaakt, in Deense kronen. Een
doorsneewerknemer verdiende
150.000 euro aan die aandelen, na
belastingen. Dat is dus boven op
hun loon.’
Na negen jaar en tien maanden
kuste Kolind Oticon vaarwel – ‘ik
wilde geen tien jaar ceo zijn’ – en
ondertussen richtte hij al 25 be
drijven op. Hij toert de wereld
rond om zijn managementvisie uit
te dragen, die hij samen Jacob
Bøtter neerschreef in het boek
Unboss. Hun theorie heeft drie
kernpunten.
De eerste klinkt als een dooddoe
ner: ‘het doel van het bedrijf gaat
voor op de winst’. Doen niet alle
bedrijven dat? ‘O ja? Denk maar
aan de bierbrouwers. Niemand
praat over het doel, alleen over
rendement en winst.’
Regel twee: een bedrijf is onbe
grensd, en de beste (en goedkoop
ste) werknemers zijn diegenen die
níét voor het bedrijf werken. Zoals
bij Wikipedia. Of bij Kolinds eigen
energieconsultancybedrijf. Dat
vormde hij om tot een organisatie
die energie en waterverspilling
tegengaat. ‘We hebben maar twin
tig werknemers en verdienen geld
met de installatie van slimme me
ters. Het advies laten we aan de
klanten over. Als een school ziet
dat zij een veel hogere energie
rekening heeft, gaat ze bij een an
dere school kijken hoe het moet.’
En regel drie: de baas moet unbos
sen: in plaats van orders uit te de
len, moet de baas vragen wat hij
kan doen, en werknemers inspire
ren om het beste van zichzelf te
geven. ‘Niet de baas als persoon is
het probleem, maar het systeem
deugt niet’, zegt Kolind. ‘Dat da
teert nog uit de tijd van de massa
productie, waarbij taken zo klein
en repetitief mogelijk gemaakt
werden.’
Kolind introduceerde zijn spa
ghettimodel al in tientallen be
drijven, maar nog niet in België.
‘Jammer. Denemarken heeft vijf

‘De eerste zes
maanden
hadden we al
de problemen
die je je kunt
voorstellen.
Daarna steeg
de winst elk jaar
met 40 procent’

Werknemers die
in de winst delen,
het is zeldzaam

‘Als je iets anders wilde doen, moest je iemand vinden om jouw job te doen’, zegt Lars Kolind.

‘Niet de baas is
het probleem,
maar het systeem
deugt niet.
Het dateert nog
uit de tijd van de
massaproductie’

tig wereldleiders, zoals Maersk,
ISS en Novo Nordisk. En België?
Misschien tien?’
In Japan was het lastig

Maar niet overal slaat zijn model
meteen aan, geeft hij toe. ‘In Italië
waren ze sceptisch omdat ze geen
vertrouwen in elkaar hebben. Ook
in Japan was het lastig. Maar uit
eindelijk lukte het wel.’
En in zijn bedrijf, Oticon, wordt de
spaghetti al lang niet meer zo heet
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gegeten. Kolind werd vervangen
door zijn cfo, die er nota bene was
bijgehaald omdat de eerste finan
ciële resultaten van zijn spaghetti
model niet echt rooskleurig wa
ren. ‘De cfo is een briljante kerel,
maar geen inspirator. Sommige
zaken gingen verloren, andere
bleven behouden. Onder zijn lei
ding groeide de omzet en winst
nog steeds 3 en 5 procent per jaar.
Minder dan toen ik er was, maar
nog altijd fantastisch.’

Vijftig procent van de bedrijven
laat de werknemers delen in de
winst, zo blijkt uit een enquête
van werkgeversfederatie Etion en
HRdienstverlener Acerta bij
320 bedrijfsleiders. In de meeste
gevallen gaat het om een bonus
of opties. Een echte winstdeling
komt slechts in 6 procent van de
bedrijven voor. ‘Er is bij ons geen
mentaliteit om werk te maken
van winstparticipatie’, zegt Geert
Janssens, hoofdeconoom bij
Etion. ‘Nochtans is het financiële
belangrijk als motivator.’
Volgens Janssens stuit een
winstdeelname vaak op verzet
van de vakbonden. ‘Omdat ze
schrik hebben dat medewerkers
als eigenaars zouden gaan
denken. Maar ook de Europese
koepel vindt dat Belgische bon
den daarin te terughoudend zijn.’
Ook aan de inspraak van werk
nemers in strategische beslissin
gen is nog werk. In Duitsland is
‘Mitbestimmung’ of medezeggen
schap de norm. Uit de enquête
van Etion blijkt dat in één bedrijf
op de zes werknemers in de raad
van bestuur zitten.
Als belangrijkste redenen waar
om bedrijven hun werknemers
niet betrekken bij beslissingen en
evaluaties, of laten delen in de
winst, halen de ondernemers
aan: ‘de meerwaarde is moeilijk
meetbaar’, ‘onbekend is onbe
mind’ en ‘de fiscale ondersteu
ning is onvoldoende’. (dds)

De Duitse vicekanselier
Sigmar Gabriel noemt de
onderhandelingen rond TTIP
mislukt. Maar of het vrij
handelsakkoord daarmee dood
en begraven is? ‘Dit is vooral
een politiek manoeuvre.’
VAN ONZE REDACTRICE

GOELE DE CORT
BRUSSEL | ‘De onderhandelin
gen met de Amerikanen zijn de
facto mislukt, omdat wij, als Euro
peanen, niet moeten buigen voor
Amerikaanse eisen.’ Dat zei de so
cialistische vicekanselier Sigmar
Gabriel zondag (DS 29 augustus).
Op sociale media en daarbuiten
werd TTIP, het vrijhandelsak
koord tussen de Verenigde Staten
en de Europese Unie, meteen
doodverklaard. Vaak met gejuich,
want het heeft de laatste jaren
veel tegenstand opgewekt.
Maar de doodsberichten komen te
vroeg, denkt Jan Van Hove, pro
fessor aan de KU Leuven en vanaf
1 september hoofdeconoom bij
KBC.
‘Dit betekent niet dat TTIP mis
lukt is. Ik zie het eerder als een po
litiek signaal uit één lidstaat, dat
de Amerikanen kan bereiken zon
der echt potten te breken’, zegt hij.
De Gentse hoogleraar Ferdi De
Ville ziet vooral politieke manoeu
vres bij Gabriel.
‘Eigenlijk is deze uitspraak vanuit
strategisch opzicht voor hem een
winwinsituatie. Hij presenteert
zich nu als de verdediger van onze
belangen en waarden. En als de
onderhandelingen toch niet met
een worden stilgelegd, dan zet dit
druk op de Amerikanen om be
paalde eisen te laten vallen.’ Met

de uitspraak wil Gabriel ook een
eventuele aanvaarding van dat
andere handelsakkoord, met Ca
nada, lichter verteerbaar maken,
denkt De Ville.
Nochtans zijn er al langer tekenen
dat de onderhandelingen stroef
verlopen. Eerder liet de Franse
president Hollande zich ook al ne
gatief uit over TTIP. Veel Europea
nen vrezen dat een handelsver
drag Europese normen op vlak
van kwaliteit en sociale bescher
ming op de helling zal zetten.
Aan de andere kant van de oceaan
lijkt het enthousiasme ook al ge
temperd. Trump noch Clinton
toonde zich al voorstander van
het verdrag. ‘In de debatten in de
voorverkiezingen is er veel te
doen geweest over de verliezers
van de globalisering in de Ameri
kaanse maatschappij, die hun fa
brieken hebben zien sluiten en
verhuizen naar Mexico of Azië.
Men is erg sceptisch geworden
over handelsakkoorden’, zegt De
Ville. Toch denkt hij dat de kans
klein is dat de onderhandelingen
nu stil zullen vallen.
Zo’n falen zou nochtans geen
slechte zaak zijn, zegt De Ville.
‘Mocht TTIP mislukken, dan zou
de EU haar strategie kunnen her
denken en opnieuw meer gaan in
zetten op multilaterale oplossin
gen, in plaats van op akkoorden
die dreigen uit te monden in vijan
dige blokvorming.’
Complex

Ook Van Hove denkt dat er uitein
delijk een akkoord uit de bus zal
komen. ‘Na de verkiezingen zullen
we zien waar we staan. De Ameri
kanen wilden graag nog een ak
koord onder Obama, maar dat zou
te oppervlakkig geweest zijn. Ik
denk dat we nog een paar jaar no

Duits vicekanselier Sigmar Gabriel pokert.

Gabriel wil
ook dat
andere
handels
akkoord,
met Canada,
lichter
verteerbaar
maken
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dig zullen hebben. Het gaat vooral
over verschillen in regulering
wegwerken, een enorm complex
gegeven.’
Een akkoord zou vooral strate
gisch heel belangrijk zijn, denkt
Van Hove. ‘Het gaat minder om
economische groei dan om trans
Atlantische regels creëren die we
reldwijd de toon kunnen zetten.’
Een woordvoerder van de Europe
se Commissie liet alvast weten dat
de onderhandelingen verdergaan.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De verliezer betaalt de rekening
Als de winnaar van een
gerechtelijke procedure de
advocatenkosten wil verhalen
op de verliezer, dan staat daar
in België een plafond op.
Mag niet, zegt het Europese
Hof van Justitie.
BRUSSEL | Toen Telenet be
schuldigd werd van een inbreuk
op octrooien, kon het zich daar
met succes tegen verdedigen. Al
leen: de advocatenrekeningen lie
pen hoog op. Het telecombedrijf
wilde de verliezende tegenpartij
via de rechter dwingen om zijn ad
vocatenkosten te betalen.
De Belgische wetgeving laat sinds
2007 toe om advocatenkosten op

de verliezer te verhalen, maar legt
lage forfaitaire maximumbedra
gen op. Telenet mocht per aanleg
slechts 11.000 euro recupereren,
terwijl de kosten een veelvoud be
droegen. Tegelijk stelt een Euro
pese richtlijn dat de winnaar zijn
‘redelijke en evenredige’ advoca
tenkosten moet kunnen verhalen
op de verliezende partij. Het Ant
werps hof van beroep wilde daar
op weten of onze wet wel conform
de richtlijn was. De advocaatge
neraal meende in april van wel,
maar het Hof van Justitie oordeel
de in zijn arrest van 28 juli anders.
Het Hof meent dat het systeem
niet garandeert dat een signifi
cant en passend deel van de rede
lijke kosten door de verliezende
partij wordt gedragen.
Volgens advocaat Stijn Debaene,

Telenet
mocht per
aanleg
slechts
11.000 euro
recupereren,
terwijl de
gerechts
kosten
een veelvoud
bedroegen

die samen met collega Hakim Ha
ouideg Telenet vertegenwoordig
de, is het arrest in eerste instantie
goed nieuws voor houders van in
tellectuele rechten. ‘Intellectuele
eigendommen zijn heel belangrijk
in onze hedendaagse economie.
De inbreuk op rechten moet
streng worden aangepakt. Dat
kon in België niet. In Nederland,
waar een verliezer alle advocaten
kosten moet dragen, kan dat wel.
Het gevolg was dat bedrijven vaak
in Nederland procedeerden.’
De draagwijdte van het arrest is
beperkt tot procedures over intel
lectuele eigendom. ‘Maar ook in
andere materies kunnen geschil
len complex zijn’, zegt Debaene.
Het kabinet van minister van Jus
titie Geens laat weten dat het het
arrest onderzoekt. (pdd)

