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FINANCIËLE SECTOR

Discussie over de rol vanprivate equity binnenhet bedrijfsleven verdient nuance

Vorigeweekkoptehet FD
‘Private equity stopt bedrij-
venweer volmet schulden’

(FD, 24 februari). Dat is korenop
demolen van sommigepolitici.
Wij pleiten voormeernuance. Ja,
erwordt veel kapitaal en schuld
aangeboden, bedrijvenworden
duurder ende economische groei
lijkt eindig.Dat herbergt risico’s,
maar investeerderswetenhier-
meeomte gaan.

Er zijn lessengetrokkenuit de
financiële crisis.De gemiddel-
de schuldniveaus inNederland
liggenbeduidend lager dan in

het buitenland. Investeerders
hebbenmeer gebalanceerde an-
ticyclischeportfolio’s endege-
volgen vaneeneventuele recessie
wordengeanalyseerd. Erwordt
behoudender geïnvesteerd, soms
helemaal niet of loutermet een
solide groeistrategie.

Private equity heeft een sterke
trackrecord, door alle cycli heen.
Pensioenfondsendie erinbeleg-
gen, kunnen totwel 5%meerpen-
sioenuitkeren.

Uit onderzoek in2017 vanhoog-
leraarArnoudBoot inopdracht
vanhetministerie vanFinanciën
blijkt dat bedrijvenmetprivate
equity hunoperationele resulta-
ten verbeteren engoedkunnen
omgaanmet schuld.
Boot ontkrachtte ookandere

populairemythes over de sector,
zoals het uitkeren van super-
dividenden, verlies vanwerk-
gelegenheid enhet (deels) ont-
mantelen vandeovergenomen

onderneming.
Wij begrijpendathet verleide-

lijk is ronkendekoppen teplaat-
senover eenonbekende en soms
onbeminde sector als private
equity.De sector draagt echter bij
aangroei, innovatie enwerkge-
legenheid inNederlandenkent
zijnmaatschappelijke verant-
woordelijkheden.Daaromden-
kenwij dat private equity genu-
anceerdere koppen verdient die
beter recht doenaande situatie.
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Forser investeren in gehoorproblemen levert
deNederlandse samenleving veelmeer op
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E
enopdeachtNederlan-
dersheeft problemenmet
het gehoor.Dat zijn ruim
tweemiljoenmensendie
doorde aantasting vandit
sociaal onmisbare zintuig

maatschappelijk buitenspel komen te
staan.

Alleenal het economische verlies
doorwerkloosheid vanwege gehoor-
problemenkostNederland€2,3mrd
per jaar, zoblijkt uit recent onderzoek
vandeBritseBrunelUniversity.Uit
datzelfde rapport blijkt dat de gevol-
gen vanonbehandeld gehoorverlies de
Nederlandsemaatschappij als geheel
jaarlijks circa €7,6mrdkosten.Dat is
vergelijkbaarmetdebegroting vanhet
ministerie vanFinanciën. Tochgaat er
inNederland relatiefweinig geldnaar
gehooronderzoek.Waarhet bij ander
academischmedischonderzoek al
gauwover tonnenof zelfsmiljoenen
gaat,moetengehooronderzoekershet
bijna altijd doenmet tienduizenden
euro’s. Endat is jammer,want elke
geïnvesteerde eurowordt dubbel en
dwars terugverdiend.

Ookhet bedrijfslevenheeft baat bij
goedebehandeling vangehoorproble-
men. Een rapport uit 2015 inopdracht
vanhetministerie vanSociale Zaken
enWerkgelegenheidnaarmoeilijk
waarneembare arbeidsrisico’s toont
dat ruim1,8miljoenmensenophet
werkwordenblootgesteld aan scha-
delijk geluid.Naar schatting zitten
circa 100.000mensen thuis als gevolg
vandit lawaai. Voorhet overgrote deel
metflinkgehoorverlies, vaak gecombi-
neerdmet oorsuizen (tinnitus).

Er zijn toenemendekostendoor
uitval vanwegegehoorproblemen,
maarbij debedrijven zelf heeft vrijwel

niemandeengoed zicht ophet kosten-
plaatje. Bij sommigeorganisaties zoals
deNationale Politie endeNSworden
mensen verplicht gescreendophun
gehoor,maardat is langniet bij alle be-
drijvenhet geval. Bij KLMbijvoorbeeld
wordenpilotenwel gescreend,maar
het cabinepersoneel inhetzelfde vlieg-
tuigniet.

Wehebbendeneiging gehoorpro-
blemenonvoldoende serieus tene-
men.ExpertisecentrumGehoor en

Arbeid stelt dat debedrijfsartsen in
Nederland stelselmatig de akoesti-
sche eigenschappen vanwerkplekken
onderschatten, hoewel artsen recent
massaalwaarschuwden voordenega-
tieve kanten vandekantoortuin. Voor
gezondemensen is dit al geenprettige
werkplek,maar voor slechthorenden
zijndezewerkvloerenhelemaal eenhel
opaarde.

Het teveel aan lawaai engehoorscha-
de is nadecennia vanwaarschuwen

De kantoortuin is
geen prettige
werkplek en voor
slechthorenden de
hel op aarde

nietminder geworden,maar eerder ex-
ponentieel toegenomen. Patiëntenor-
ganisatieHoormij ziet dat de verschil-
lendepatiëntgroepenhardgroeien. Zo
blijkt uit recent onderzoek vanhetAm-
sterdamUMCdat 20%vande jongeren
die eenonlinehoortest doenal begin-
nendgehoorverlies heeft.Daarnaast
komengehoorproblemen relatief veel
voor onder ouderenenbevindenwe
onsopditmoment in eendubbele ver-
grijzing: er komenmeer ouderenen
diewordengemiddeldookouder.

De associatie vangehoorverliesmet
ouderdom is tegelijkertijd onderdeel
vanhet probleem.Wedenkenal snel
dat gehoorverlies er gewoonbij hoort,
net als versletenknieënengrijs haar.
Waardoormensendieproblemenkrij-
genophunveertigste of vijftigste liever
nog eenpaar jaarmethunbeperking
rondlopendanactie ondernemen.
Zonde,wantmensenmet onbehan-
deld, beperkendgehoorverlies hebben
eengroter risico op sociaal isolement,
depressie en cognitieve achteruitgang.
Uit recent onderzoek vandeUniversi-
teit vanAntwerpenblijkt zelfs dat de
kansopdementie bij gehoorverlies vijf
keer zo groot is.

Ookniet onbelangrijk: veelmen-
senwetenniet dat eenhoortoestel het
geluidweliswaar versterkt,waardoor
je beter hoort,maardat het geluid
veelal vervormdbinnenkomt.Daarbij
blijft horen in een rumoerige ruimte
eengroot probleem.Dewinst van een
hoortoestel is dusniet te vergelijken
metdewinst van eenbril of contactlen-
zen voor iemanddie slechter gaat zien.

Biedt investeren inonderzoekuit-
komst? Zeker! Inde afgelopen jaren
heeft dewetenschapgrote sprongen
gemaakt.Wewetennu veelmeer over
gehoorverlies endepreventie ervan,
over demedischeoorzaken,mogelij-
ke therapieën ende samenhangmet
andere aandoeningen.Recent zijn
ook zo’n 170 verschillende erfelijke
ooraandoeningengeïdentificeerd. In
gemiddelddehelft vandegevallen van
gehoorverlies is een erfelijke factor
(mede)verantwoordelijk.Ook vindt er
onderzoekplaatsnaar regeneratie van
zogenoemdehaarcellen indeoren.
Metdeze kennis kunnenwe zelfs gaan
denkenaandegenezing vangehoor-
problemen.Gelddatwordt gestoken
inooronderzoek is een investering
inonze samenlevingdie zich zeker
terugbetaalt.
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