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Overname Dell door oprichter is minst slechte optie

Acquisities leveren DSM hogere winst op

DE BEURS

Omzet en winst van DSM
zijn gestegen, vooral
danzij overnames die het
concern minder con-
junctuurgevoelig maken.

DMS doet het al jaren beter dan de beursgraadmeter

Door een onzer redacteuren

Amsterdam. In moeilijke econo-
mische omstandigheden, lijkt de
strategie van DSM resultaten op te
leveren. Vandaag presenteerde het
concern de resultaten over het twee-
de kwartaal van dit jaar. De omzet
en winst stegen, vooral door de bij-
dragen van overgenomen bedrijven.

Dat is ook precies waar topman
Feike Sijbesma de afgelopen jaren
mee bezig is geweest: het bedrijf om
te vormen van een chemiebedrijf
naar biotechnologiebedrijf, zodat
het minder conjunctuurgevoelig is.
Dus werden er onderdelen verkocht
die wel sterk afhankelijk zijn van de
economische omstandigheden en
werden de onderdelen versterkt die
daar minder last van hebben.

De totale winst, voor bijzonderde
posten, steeg het afgelopen kwartaal
naar 141 miljoen euro, 24 procent
meer dan de 114 miljoen euro in de
overeenkomstige periode van vorig
jaar. De omzet steeg met 9 procent
van 2,27 miljard euro in het tweede

kwartaal van vorig jaar naar 2,47
miljard euro dit jaar.

Vooral het onderdeel Nutrition,
dat voedingssupplementen en vita-
mines maakt voor mensen en die-
ren, wist de afgelopen periode een
flink hogere omzet te realiseren. De
omzet steeg met 23 procent tot ruim
1,1 miljard euro. Het is daarmee ver-
reweg het belangrijkste bedrijfson-
derdeel van DSM, dat ooit begon als
s t e e n k o o l b e d r ij f.

Die omzetgroei van Nutrition

werd vooral gerealiseerd door acqui-
sities. Zo werd begin juli bekent dat
DSM in Nieuw-Zeeland een bedrijf
in voedingsproducten overnam, met
een jaarlijkse omzet van 30 miljoen
euro. Het is één van vele overgeno-
men bedrijven. Persbureau Bloom-
berg becijfert de totale som van
overnames van dit bedrijfsonder-
deel op 3,1 miljard dollar (2,34 mil-
jard euro).

Een bedrijfsonderdeel dat juist
wel last van de economische om-

standigheden heeft, is Polymer In-
termediates. Daar daalde de omzet
het afgelopen kwartaal met 4 pro-
cent tot 375 miljoen euro. In dezelf-
de periode vorig jaar kwam de om-
zet uit op 389 miljoen euro. Het vo-
lume steeg nog wel, maar dat werd
tenietgedaan door lagere prijzen.
Dit onderdeel van DSM produceert
onder meer caprolactam, een grond-
stof voor de productie van nylon. De
grondstof wordt door DSM geleverd
aan bedrijven in bijvoorbeeld de au-
to-industrie en aan elektronicabe-
drijven. Die sectoren zijn juist erg
gevoelig voor economische cycli.

Een maand geleden doken daar-
om berichten op dat DSM van plan
was het bedrijfsonderdeel dat capro-
lactam produceert af te stoten. Dat
zou passen in de strategie om nog
minder afhankelijk te zijn van de
conjunctuur. Maar bij de presentatie
van de kwartaalresultaten vandaag,
rept het bedrijf niet over een eventu-
ele verkoop.

Op de beurs werden de resultaten
van DSM door beleggers positief be-
oordeeld. De kwartaalcijfers waren
iets beter dan analisten verwacht-
ten. Vlak na opening van de beurs
klom de koers naar 55,17 euro, een
winst van ruim 4,7 procent.

Bij DSM werken circa 22.500
mensen.

Door Robert Cyran

E en krakkemikkig compromis
over het van de beurs halen van

Dell zal voor alle betrokkenen tot
beperking van het gezichtsverlies
leiden. Het laten schieten van de
transactie van 24 miljard dollar zou
de meeste aandeelhouders schade
hebben berokkend, evenals de raad
van commissarissen en de gelijkna-
mige oprichter van het bedrijf.

Niet iedereen zal even blij zijn
met het nieuwe bod, dat 2 procent
hoger ligt dan het oorspronkelijke
bod van Michael Dell en Silver Lake
Partners, in ruil voor een gewijzigde
stemprocedure. Toch zou het ge-
noeg moeten zijn om de overeen-
komst te doen slagen.

Een stemming aanstaande vrijdag
had de transactie kunnen doen
stranden, maar vrijwel alle betrok-

kenen hadden redenen om water bij
de wijn te doen. De verkopende aan-
deelhouders zullen 450 miljoen dol-
lar extra ontvangen en de stem-
macht van tegenstanders wordt klei-
ner. Deze wijzigingen zouden moe-
ten volstaan om de beursexit van
Dell volgens plan te laten verlopen.

Beleggers hebben ook niet veel
keus. Het concern is er nu slechter
aan toe dan in januari toen de op-
richter het bod van 13,65 dollar per
aandeel uitbracht. De pc-markt
krimpt jaarlijks met 15 procent,
sneller dan zes maanden geleden
werd gedacht. De beurskoers van
Dell zal beslist enorm onderuit gaan
als de transactie mislukt.

Het onconventionele alternatief
dat is voorgesteld door de activisti-
sche belegger Carl Icahn – meer
schulden, een hoge dividenduitke-
ring en een hoeveelheid aandelen

die het verschil in waarde ruim-
schoots moet goedmaken – lijkt ris-
kant. Icahn zal niet blij zijn met de
nieuwe overeenkomst, maar in ieder
geval zullen hij en andere beleggers
die profiteren van prijsverschillen
een kleine winst boeken.

Langetermijnbeleggers als Sout-
heastern Asset Management, die
luidkeels hadden verkondigd dat de
aandelen bijna twee maal zo veel
waard waren, zullen moeten toege-
ven dat die waardering vandaag de
dag niet realistisch meer is.

De commissarissen van Dell had
ook weinig opties. Zij hebben de
stemprocedure gewijzigd in ruil
voor een betrekkelijk kleine verbete-
ring van de prijs en een concessie op
het vlak van de schadevergoeding
als de deal niet doorgaat. Dat is beter
dan het aanbevelen van een overeen-
komst die de aandeelhouders niet

aanvaarden, om hen vervolgens ver-
liezen te zien lijden.

De geloofwaardigheid van Mi-
chael Dell zou op het spel zijn ko-
men te staan als de stemming nega-
tief voor hem was uitgevallen. Nu
hij iets meer geld op tafel heeft ge-
legd om de overname te doen sla-
gen, krijgt hij meer armslag om het
bedrijf er weer bovenop te helpen.

Er is zelfs een lichtpuntje voor Sil-
ver Lake. De private equity-firma
koopt een bedrijf waarvan de voor-
uitzichten met de dag slechter wor-
den. Maar zij vermijdt de reputatie-
schade die zij zou oplopen als zij zou
afhaken. Er zal alom gemopper te
horen zijn, maar het alternatief zou
vele malen slechter zijn geweest.

Breakingviews is een dagelijks com-
mentaar vanuit de City in Londen.
Vertaling door Menno Grootveld.
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Door Adinda Akkermans

Amsterdam. Tijdens de verplichte
studiebeurs in de vierde klas van de
havo ontdekte ze het. Helma Ver-
meulen (29) stuitte op het standje
waar ze sieraden maakten en voelde
meteen: dít is wat ik wil. „Ik hou
enorm van glimmende dingen en ik
zag al helemaal voor me hoe ik voor
mijn werk zou mogen zagen en ont-
werpen.” Ze had altijd wel geweten
dat ze later iets in de kunsten wilde,
maar vanaf dat moment stippelde ze
heel concreet de route uit naar haar
droombaan: goudsmid.

Een studie en een stage later ging
Vermeulens droom in vervulling. In
dienst bij een goudsmid bedacht ze
samen met klanten de mooiste siera-
den en dook ze vervolgens de werk-
plaats in. „De eerste tijd maakte de
baan me inderdaad heel gelukkig,
maar na drie jaar vond ik er steeds
minder aan: was dit nou wat ik de
rest van mijn leven wilde doen?”

Vermeulen besloot van niet, zegde
haar huis op en vertrok op wereld-
reis. Onderweg noteerde ze in haar
dagboek nieuwe droombanen. Mis-
schien was stedenbouwkundige iets
voor haar, of antropoloog?

‘Vind hier je droombaan!’ en ‘Ie-
dereen een droombaan!’ zijn veelge-
bruikte reclameslogans van uitzend-
bureaus en vacaturesites. In werke-
lijkheid ziet slechts 18 procent van de
werkenden zijn of haar baan als een
droombaan, zo blijkt uit een enquête
van onderzoeksbureau TNS Nipo in
2008. En hoor je wel bij die gelukki-
gen die hun droombaan in praktijk
brengen, dan blijkt die na verloop
van tijd toch vaak tegen te vallen.

Wat maakt een droombaan daad-

Droombaan blijkt ook gewoon werken
werkelijk tot een droombaan? En
waar ligt het aan als het tegenvalt?

Soms komt het natuurlijk gewoon
door de baan zelf. Zoals bij de Vlaam-
se Laurens van Lieshout (27). Hij rea-
geerde op een vacature van een wafel-
bedrijf in New York. „Een droom-
baan, want ik wilde altijd al naar
Amerika en nu zou ik mee mogen
denken over de marketing van een
interessant nieuw winkelconcept.”

Bij aankomst werd de opening van
de winkel iedere keer uitgesteld en
moest hij wafels verkopen in een
kraam op straat. „Ik maakte werkda-
gen van twaalf uur en toen de winter
aanbrak had ik het ijskoud.” Hoewel
Van Lieshout van plan was geweest
voorgoed in New York te blijven,
keerde hij na een paar maanden huis-
waarts. „Het was een leerzame erva-
ring, maar de slechtste job ooit.”

Maar meestal valt de droombaan
tegen, omdat de verwachtingen te
hoog zijn, zegt Evert Hatzmann,
schrijver van het boek Droombaan of
brood op de plank. „Het begrip droom-
baan heeft een hoog Disney-gehalte
en door de romantiek rond die term
kan het eigenlijk alleen maar tot te-
leurstelling leiden.”

Vooral de jongere generatie, aldus
Hatzmann, gelooft in het perfecte
beroep en in de idee dat de werkgever

er is om je gelukkig te maken. „Het is
een illusie om te denken dat er een
baan bestaat die altijd en alleen maar
leuk is. Bij elk werk hoort wel een ver-
velende manager of saaie klusjes.”

Zo’n ontnuchtering ervoer Vero-
nique de Weichs (45) toen ze na haar
studies politicologie en internatio-
nale betrekkingen werd aangeno-
men als assistent van een Europarle-
mentariër. „Wat kon iemand als ik
zich nog meer wensen? Ik zou veel le-
ren en het was echt zo’n baan waar je

interessant over kon vertellen op
borrels met studiegenoten.”

Eenmaal in Brussel viel de praktijk
vies tegen. „Ik was ook wel naïef. Op
de universiteit had niemand me ver-
teld over de realiteit van een echte
baan: het is behoorlijk bikkelen en er
horen ook saaie taken bij zoals het in-
vullen van Excel-sheets. Niet bepaald
het werk waar ik van droomde.”

Maar ook inhoudelijk bracht de
baan haar geen voldoening. „Dan

moest ik de boer op met een voorstel
over de invoering van Esperanto en
werd ik meewarig uitgelachen door
andere Europarlementariërs.”

De Weichs rende van commissie
naar commissie, maar had niet het
gevoel iets te bereiken. Werd een
wetsvoorstel aangenomen dan was
iedereen blij, maar zij zag niet in hoe
het de wereld ging veranderen. „Je
bent zo’n klein radartje in een groot
geheel.” Na zeven maanden conclu-
deerde ze dat ze er niets meer te zoe-
ken had en vertrok. „Ik was lamge-
slagen en gedesillusioneerd.”

Loopbaancoach Otteline Assel-
bergs komt in haar praktijk veel
mensen tegen met verkeerde ver-
wachtingen . „Van te voren hebben
jongeren vaak een te beperkt idee van
de baan die bij ze past.”

Zelf maakte Asselbergs dat ook
mee. „Ik droomde ervan om pr-me-
dewerker te worden, want ik hield
erg van schrijven.” Maar toen ze die
‘ideale functie’ had bemachtigd,
bleek het schrijven van pr-teksten
iets heel anders. Met lood in haar
schoenen ging ze naar haar werk.
„Vroeg een klant me ongeduldig of
zijn verhaal nou al in de krant stond,
dan kon me dat weinig schelen.”

Veel leuker vond ze het om jonge
collega’s te begeleiden in hun ambi-

ties en ze besloot zich om te scholen
tot loopbaancoach. In haar praktijk
stelt Asselbergs haar cliënten nu de
vragen die haar nooit werden ge-
steld: Waar ben je goed in? Waar krijg
je energie van? Wat zijn je drijfveren?

Ook de teleurgestelde goudsmid
Helma Vermeulen ging na haar we-
reldreis te rade bij een loopbaan-
coach. Ze kreeg de opdracht een lijst-
je te maken met alle positieve en ne-
gatieve punten van het goudsmeden.
Vermeulen: „Zo ontdekte ik dat alle
goede aspecten te maken hadden
met het vak zelf, maar dat ik me cre-
atief niet meer kon ontwikkelen in
de goudsmederij waar ik werkte.”

Vermeulen haalde haar goud-
smeedspullen weer uit de schuur,
leende een werkbank en ontwierp
enkel nog sieraden die ze zelf wilde
maken. Inmiddels werkt ze aan een
eerste opdracht en is ze begonnen
met een eigen collectie.

„Het is met een baan net als in de
liefde”, zegt Evert Hatzmann, „om
tevreden te zijn moet je eraan blijven
werken.” Zelfs mensen met klassieke
droomberoepen als astronaut, prof-
voetballer en filmster vragen zich op
een gegeven moment af of ze zich wel
genoeg ontwikkelen.

Hatzmann: „Soms betekent dat
inderdaad dat je op zoek moet naar
een andere baan.” Maar zeker in deze
tijd met 675.000 werklozen kun je
volgens haar beter proberen voldoe-
ning te halen uit je huidige werk.

Vermeulen had haar carrière zó
strak uitgestippeld, dat ze in een
zwart gat viel toen het niet liep zoals
ze verwachtte. „Zonder die duidelij-
ke doelen en dromen voelde ik me be-
hoorlijk verloren in een wereld waar-
in wordt verwacht dat je altijd doet
wat je het allerleukste vindt.”

Nu ze het goudsmeden weer heeft
opgepakt, is haar beeld van de
droombaan realistischer. „Ik haal er
veel voldoening uit, maar ik besef dat
andere dingen in het leven ook be-
langrijk zijn en dat ik meer ben dan
een goudsmid alleen.”

Vooral jongeren geloven
in ‘droombanen’. Vaak
komen ze bedrogen uit.
„Het was een leerzame
ervaring, maar de
slechtste job ooit.”

Meestal valt de ‘droombaan’ tegen, omdat we zelf verkeerde verwachtingen koesteren

Helma Vermeulen had een droombaan die geen droombaan bleek. Laurens van Lieshout keerde gedesillusioneerd terug uit de VS. Foto’s Bob van der Vlist

Vijf mythen over de droombaan

Iedereen kan er een
droombaan vinden
„Het is niet realistisch om te den-
ken dat een droombaan voor ie-
dereen is weggelegd”, zegt loop-
baancoach Otteline Asselbergs.

Een droombaan is altijd
en alleen maar leuk
Ook banen die perfect lijken heb-
ben in de praktijk vervelende kan-
ten. Wees er op voorbereid dat je
te maken krijgt met onaardige col-
lega’s en saaie klusjes.

Met een droombaan
zit je goed
Heb je eindelijk de baan waar je
altijd van droomde, dan zul je na
verloop van tijd toch weer verlan-
gen naar nieuwe uitdagingen.

Een droombaan
maakt gelukkig
Echt geluk zit van binnen. De mate
waarin we ons gelukkig voelen,
wordt voor zo’n 50 procent be-
paald door ons karakter, 40 pro-
cent door ons gedrag en maar

voor 10 procent door omstandig-
heden, zo blijkt uit onderzoek van
het iOpener Instituut in Oxford.

Een droombaan staat
op zichzelf
We dromen vaak van een specifiek
beroep, maar andere factoren op je
werk zijn minstens zo belangrijk.
Onder andere de betrokkenheid
die een werknemer voelt bij een
organisatie, de waardering die je
krijgt en de vrijheid die je geniet,
bepalen het werkgeluk.

‘Het is met een baan
met als in de liefde’
Evert Hatzmann, auteur


