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Microsoft blijft groeien in overgangsfase
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Microsoft deed het beter dan
verwacht in het afgelopen
kwartaal. Er is optimisme
over nieuwe producten voor
smartphones en tablet pc’s.
Door onze redacteur

Hernieuwd optimisme bij beleggers Microsoft
Koers Microsoft in dollars
30
28

Marc Hijink

San Francisco. Steve Ballmer, topman van ‘s werelds grootste softwareproducent Microsoft, houdt van
stevige uitspraken. Tijdens een webconferentie in San Francisco noemde
hij het Android-besturingssysteem
van Google veel te ingewikkeld en
„alleen te bedienen door computerkenners”. Dat in tegenstelling tot de
smartphones met Microsoft-software
of – een zeldzaam compliment van
Ballmer – „de gebruiksvriendelijke”
iPhone.
Het hernieuwde optimisme van
Ballmer en de zijnen werd gisteren
ondersteund door de kwartaalcijfers
van het softwarebedrijf. Omzet over
het eerste kwartaal van het boekjaar
dat bij Microsoft loopt van juli tot en
met juni: 17,4 miljard dollar (12,6
miljard euro), 7 procent meer dan
over hetzelfde kwartaal vorig jaar.
Winst: 5,7 miljard dollar, een stijging van 6 procent.
Microsoft werd groot met de pc
maar consumenten en bedrijven gebruiken nu vaker mobiele apparaten. Het is de verwachting dat er dit
jaar meer smartphones dan computers verkocht worden. In de mobiele
categorie zwaaien Apple en Google
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de scepter; Windows is er nog een
zeldzaamheid.
Maar in deze overgangsfase blijkt
Microsoft niet bang om de eigen producten van de grond af aan opnieuw
op te bouwen of te vervangen. Het
bedrijf kocht Skype, terwijl deze populaire communicatiedienst een
concurrent is van Microsofts eigen
producten als Lync en Messenger.
Amerikaanse consumenten zijn
positief over Bing, de zoveelste verbouwing van Microsofts zoekmachine die nu bijna 15 procent marktaandeel in de VS heeft. Kinect, de
Xbox-controller die op lichaamsbe-

wegingen reageert, is een verkoophit. Zelfs het mobiele besturingssysteem Windows Phone voor
smartphones is goed ontvangen.
Eind deze maand toont de nieuwe
partner, telefoonfabrikant Nokia,
een eerste versie van Windows voor
smartphones. Dat moet Windows
Phone op het niveau van de iPhone
en Google Android brengen.
Windows voor de pc gaat ook op
de schop. De testversie van Windows
8 werkt zowel op traditionele computers als op iPad-achtige apparaten, met aanraakbesturing. Windows 8 moet volgend jaar verschij-

nen en draait dan op de ARM-processoren die nu in alle tablets en telefoons zitten.
Terwijl Microsoft zijn mobiele
transformatie voltooit kan het blijven rekenen op Windows en Office.
De omzet aan Windows-producten
steeg met 2 procent ten opzichte van
vorig jaar, gelijk aan het groeitempo
van de pc-markt. De zakelijke tak,
waaronder Office valt, noteerde een
omzetstijging van 8 procent. Dit
kwartaal was het eerste voor Office
365, een abonnement op een webdienst in plaats van een losse softwarelicentie. Welk effect deze zogeheten ‘cloud-versie’ van Office op de
omzet heeft is nog niet zichtbaar.
Microsofts webdiensten stonden
ook centraal op een evenement voor
investeerders dat Ballmer deze week
in Silicon Valley bezocht. Microsoft
heeft Azure, een soort Windows voor
datacentra, waarop andere bedrijven
hun webdiensten kunnen bouwen.
Azure concurreert met soortgelijke
systemen van Amazon en Salesforce.com, Google en Facebook ontwikkelden elk hun eigen technologie.
Azure heeft niet alleen startups als
klant. Zelfs Apple, zo weten ingewijden, gebruikt onder meer Windows
Azure voor iCloud, de net geïntroduceerde synchronisatiedienst voor de
iPhone en iPad. Het zou kunnen verklaren waarom Steve Ballmer zo
mild is voor zijn aartsconcurrent: de
aanhoudende patentenoorlog tegen
gemeenschappelijke tegenstander
Google drijft Microsoft en Apple
weer dichter bij elkaar.
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oewel de lage beurskoersen in
de hele wereld duiden op grote
onrust bij beleggers, lopen de waarderingen van individuele aandelen
enorm uiteen. Eén optie is op zoek te
gaan naar koopjes, maar beleggers
doen er wellicht beter aan hun geld
in kwaliteitsaandelen te steken.
De tweehonderd grootste beursgenoteerde bedrijven worden gemiddeld verhandeld op 11,5 maal de
verwachte winst over het komende
jaar, aldus de Starmine-databse van
Thomson Reuters. Achter dit gemiddelde gaan grote verschillen schuil,
zelfs als de allergrootste uitschieters
buiten beschouwing worden gelaten. Het Britse olieconcern BP wordt
op zes maal de winst verhandeld,
terwijl het Franse cosmeticaconcern
Advertentie

L’Oréal tegen een koers-winstverhouding van achttien maal de geraamde winst aankijkt.
Aandelen met een koers die lager
is dan gemiddeld zullen beslist de
aandacht trekken van koopjesjagers
– vooral als die gemiddelden zelf op
grond van historische normen laag
zijn. Maar onderzoek van zakenbank Morgan Stanley, dat op 17 oktober werd gepubliceerd, ondersteunt de tijdloze wijsheid dat beleggers vaak krijgen waarvoor ze betalen, en dat het dikwijls de moeite
waard is een premie te betalen voor
hogere kwaliteit.
Dikwijls, maar niet altijd. Morgan
Stanley staat ook stil bij de zogenoemde Nifty Fifty-aandelen (‘toffe
vijftig’) uit de jaren zestig. Deze aan-

delen zouden een hoge groei en lage
risico’s bieden en sommige fans betoogden dat de onderhavige bedrijven – zoals IBM, Proctor & Gamble
en Polaroid – vrijwel zeker genoeg
zouden groeien om iedere waardering te kunnen rechtvaardigen.
Een tijdlang ging dit ook goed.
Van 1964 tot 1972 groeiden de winsten van de Nifty Fifty-bedrijven
harder dan die van hun Amerikaanse
branchegenoten, en overtroffen hun
koersen de S&P-index met 15 procent per jaar. Maar enthousiasme
sloeg om in overdrijving. Het koerswinstgemiddelde van de Nifty Fifty
bereikte op het hoogtepunt van de
bloei van de aandelenmarkten veertig maal de verwachte winst. Maar in
1973 en 1974 stortten de koersen in.

Daarna presteerden de Nifty Fifty
slechter dan gemiddelde.
De huidige markt lijkt meer op
die van 1964 dan op die van 1972.
Van de tweehonderd grootste bedrijven ter wereld ligt de kopgroep van
vijftig op koers om komend jaar een
winstgroei van gemiddeld 20 procent te verwezenlijken. Volgens Starmine worden deze aandelen verhandeld op een koers-winstgemiddelde
van dertien maal de verwachte
winst. Zelfs als de schattingen van de
analisten te optimistisch blijken,
lijkt er veel waarde te schuilen in deze nieuwe Nifty Fifty-generatie.

Robert Cole
Vertaling Menno Grootveld

‘Nederland wacht sociaal conflict’
Socioloog Dekker ziet groeiende kloof insiders en outsiders op arbeidsmarkt
De werkloosheid onder
flexwerkers vraagt om een
nieuw sociaal contract, zegt
promovendus Fabian Dekker.
Zelf blijken flexwerkers
socialer dan gedacht.
Door onze redacteur

Eppo König

Rotterdam. Ook in Nederland
dreigt een sociaal conflict zoals in
landen als Spanje en Griekenland.
Een conflict tussen de insiders en
outsiders op de arbeidsmarkt. Aan de
ene kant staan de werknemers in vaste dienst, aan de andere kant de
groeiende groep flexwerkers en zelfstandigen die meer risico loopt op
langdurige werkloosheid. Dat zegt
socioloog Fabian Dekker (33) die begin november promoveert aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam op
zijn proefschrift Flexible Employment,
Risk and the Welfare State.
Er komt een moment dat flexibele
werknemers zich mobiliseren en
meer sociale bescherming eisen,
voorspelt Dekker. Hij pleit voor een
nieuw sociaal contract tussen overheid en burgers naar Deens model:
duurder, maar moderner.
Dekker interviewde 40 zzp’ers in
de bouw en in de ICT-sector plus 48
flexwerkers die wel in vaste dienst
zijn, maar binnen bedrijven van
werk wisselen. Ook deed hij statistisch onderzoek. De opvallendste
conclusie: flexwerkers en zelfstandigen zijn socialer dan gedacht. Ze willen – naast vrijheid – best sociale premies afdragen voor collectieve verzekeringen. Dat flexibele arbeid de gemeenschapszin in de verzorgingsstaat uitholt, is een mythe.
In Spanje worden de werkloze jongeren een ‘verloren generatie’ genoemd.
U denkt dat flexibele werknemers in
Nederland hetzelfde risico lopen, al is
de werkloosheid hier veel lager?
„Ja. Gemiddeld stroomt jaarlijks 30
tot 40 procent van de flexibele arbeidskrachten door in een vaste
baan. Sinds de crisis van 2008 is dat
aantal gedaald tot 20 procent. Flexwerkers worden sneller ontslagen.
Omdat werkgevers ook niet investeren in hun scholing, krijgen ze geen
kans zich te ontwikkelen. Uit veel
onderzoek blijkt dat je zo littekens
krijgt op je cv. Het wordt lastig voor
ze om aan de bak te komen. Vooral
omdat de meerderheid van de flexibele werknemers uit sociaal kwetsbare groepen komt: laagopgeleiden,
jongeren, allochtonen en vrouwen.”
En op een dag komen ze in opstand.
„Het aantal flexibele werknemers is

Relatief veel tijdelijke werknemers in Nederland
Percentage werknemers met een tijdelijk contract in EU-landen in 2009
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22 procent beroepsbevolking werkt flexibel
Onder de ‘flexibele schil’ van de
·arbeidsmarkt
vallen uitzend- en

oproepkrachten, tijdelijke werknemers en zelfstandig ondernemers
(met en zonder personeel). In 2010
werkte circa 22 procent van de
werkzame beroepsbevolking
flexibel, aldus het CBS. Het UWV
kwam uit op 34 procent met een
ruimere definitie, door ook werknemers mee te tellen die minder
dan twaalf uur per week werken.
verwachting van promoven·dusDeFabian
Dekker is dat het aantal flexwerkers en zelfstandigen –
als de economie weer aantrekt –

de laatste jaren sterk gestegen en
blijft stijgen. Mijn voorspelling is dat
ze meer sociale bescherming zullen
eisen als ze zich meer organiseren.
Dat gebeurt al binnen traditionele
structuren als de SER en een vakbond voor zelfstandigen, maar het
kan ook via eigen netwerken zoals je
nu ziet bij de Occupy-beweging in
Amsterdam. Het is de klassieke spanning tussen zittend en flexibel personeel. Het komt eraan, vroeg of laat.”
Is sociale zekerheid niet de verantwoordelijkheid van flexwerkers zelf?
Zij kiezen zelf voor vrijheid. Waarom
zou de overheid hen meer beschermen?
„Dat is de kern van het sociale conflict dat je kunt krijgen. Hoe scherp
het wordt, hangt af van de posities
die de overheid, de sociale partners
en de flexwerkers zullen innemen.
Maar vergeet niet dat Nederland historisch een overlegcultuur heeft. Ik
denk niet dat het conflict net zo
scherp wordt als in Zuid-Europese
landen. Alleen: beleidsmakers moe-

zal uitgroeien tot 40 procent van
de werkzame beroepsbevolking.
De groei zou met name bij het
midden- en kleinbedrijf zitten.
Vooral het aantal zzp’ers stijgt
·snel.
In de periode 1996-2010 is

het aantal zzp’ers gestegen van
6,4 naar 9,5 procent van de werkzame beroepsbevolking.
De flexibele schil bestaat voor
·tweederde
uit jongeren, allochto-

nen (vooral niet westers), laagopgeleiden en vrouwen. Ruim 40
procent van de Nederlandse jongeren tot 25 jaar werkt flexibel.
ten wat doen om te voorkomen dat
een grote groep werklozen afglijdt.”
U pleit voor een nieuw contract tussen
overheid en burger dat ook flexwerkers
behartigt . Hoe moet dat eruit zien?
„Mijn voorkeur gaat uit naar het
Deense model: relatief weinig ontslagbescherming, maar meer sociale
bescherming en meer beleid om
werknemers om of bij te scholen zodat ze van de ene sector naar de andere kunnen hoppen. Het Deense model is wel veel duurder dan het onze.
Nederlanders zouden meer premie
moeten betalen. Maar het voordeel is
dat de werkloosheidsduur gigantisch wordt verkort. De scheidslijn
tussen insiders en outsiders op de arbeidsmarkt zou verwateren.”
Anders dan veel mensen denken, zijn
flexibele werknemers best bereid om
sociale risico’s te delen, concludeert u.
„Mensen baseren hun mening over
sociale zekerheid op de risico’s die ze
zelf lopen op de arbeidsmarkt, maar

Arbeidssocioloog
Fabian Dekker
(33) is socioloog
en als onderzoeker verbonden
aan het Verwey-Jonker Instituut en als docent aan de Universiteit Utrecht.
Hij maakt deel uit
van de redactie van het wetenschappelijke Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Sinds 2006
werkt hij aan zijn proefschrift
waar hij 3 november op hoopt te
promoveren aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
ook op hun gemeenschapsbesef.
Theoretisch onderzoek veronderstelt dat dat sociale besef afneemt, als
er steeds meer flexibele werknemers
zijn met variabele dienstverbanden,
en we allemaal wat minder op elkaar
gaan lijken. Ik heb voor het eerst in
het veld getoetst of er daadwerkelijk
een verband is tussen flexibel dienstverband en het sociale cement in een
samenleving. Nee, dus. De meeste
flexibele werknemers zeggen: of je
nu los of vast werkt, we moeten samen de risico’s delen. Zowel in de
bouw als in de ICT, het lagere en het
hogere segment van de arbeidsmarkt, was dat antwoord hetzelfde.”
Heeft u concreet gevraagd hoeveel sociale premie ze bereid zijn af te dragen?
„Nee, daar kunnen respondenten en
geïnterviewden zich ook heel moeilijk een voorstelling van maken.
Daarbij krijg je te maken met keuzestress. Het Walmart-effect: als je te
veel producten in de schappen zet,
weten mensen niet meer wat ze moeten kiezen. Alle mensen die nu roepen om meer individuele keuzevrijheid bij sociale zekerheid, gaan ook
voorbij aan het feit dat Nederlanders
helemaal niet zitten te wachten op
allerlei mengvormen van verzekeren
en sparen – simpel gezegd op individuele verantwoordelijkheid.”
Er was vast ook een groep flexibele
werknemers die absoluut niet bereid
was om zich collectief verzekeren?
„Jongeren tot dertig jaar die heel bewust hebben gekozen voor zelfstandig ondernemerschap. Het is een heterogene groep, maar ik kwam ze
vooral tegen in de consultancy-sfeer.
Ik vertelde ze: er komt een moment
dat flexibele werknemers zoals jullie
deel gaan uitmaken van de verzorgingstaat. ‘Wat?’, zeiden ze. ‘Dat gaat
écht niet gebeuren’.”

Huizenmarkt: lagere
prijzen, meer verkoop
Rotterdam. Verkochte bestaande
koopwoningen waren in september
gemiddeld 2,9 procent goedkoper
dan in september 2010. De prijsdaling is een fractie groter dan die in augustus. Dit blijkt uit de cijfers van het
CBS en het Kadaster. Alle woningtypen waren in september goedkoper
dan een jaar eerder. De prijsdalingen
lagen dicht bij elkaar. Twee-onder-een-kapwoningen daalden met
3,5 procent het meest in prijs, tussenwoningen met 2,6 procent het minst.
In Zeeland en Friesland deden zich
de sterkste prijsdalingen voor(circa
6,5 procent). In Overijssel was de
prijsdaling met 1,2 procent het
kleinst. In september wisselden ruim
10 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Daarmee was het
aantal verkopen 6 procent hoger dan
een jaar eerder. In de eerste negen
maanden van 2011 zijn er bijna 89
duizend woningen verkocht. Dit is
bijna 4 procent minder dan in dezelfde periode in 2010. (NRC)

Olieterminal van 1 mld
in haven Rotterdam
Rotterdam. Het Russisch-Nederland bedrijf Shtandard TT investeert
circa 1 miljard dollar in de bouw van
een opslagterminal voor ruwe olie en
olieproducten (benzine, diesel, kerosine) in de Rotterdamse haven. Het
bedrijf heeft hiervoor gisteren een
overeenkomst getekend met het Havenbedrijf. Verder gaat Shtandard TT
vanaf 2015, als de terminal naar verwachting klaar is, Russische olie aanvoeren vanuit havenplaats Primorsk.
Van alle olie die de Rotterdamse haven importeert, komt inmiddels eenderde uit Rusland. Dat percentage zal
verder stijgen. Shtandard TT is voor
een kwart in handen van het Nederlandse VTTI, dochter van oliehandelaar Vitol. Het in Istanbul gevestigde
Summa Group heeft een belang van
75 procent. (NRC)

Minder consumptie
door huishoudens
Rotterdam. Nederlands huishoudens hebben in augustus 1,0 procent
minder besteed dan in augustus
2010. In juli waren hun bestedingen
nog een fractie hoger dan een jaar eerder. Dat heeft het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) vanochtend
bekendgemaakt. De bestedingen aan
goederen waren in augustus 2,6 procent lager dan die van augustus 2010.
De uitgaven aan duurzame goederen
waren 3,8 procent lager. Consumenten gaven veel minder uit aan auto’s.
Ook aan woninginrichting werd
minder uitgegeven. Aan voedings- en
genotmiddelen werd 1,0 procent
minder besteed. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en
veranderingen in de samenstelling
van de koopdagen.(NRC)

