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“

Een zwarte
zwaan,
maar geen
zwanenzang

Dat gaat uiteraard niet zonder slag of
stoot. Alle zeilen moeten worden bij
gezet, maar er zullen helaas ook schepen
vergaan.

Prof. dr. Auke de Bos RA
Bestuurder Ernst & Young Accountants en
hoogleraar aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam

H

et zijn letterlijk ongekende tijden
voor de meesten van ons.
Een groot deel van de bevolking
werkt of leert noodgedwongen vanuit
huis. Ondernemers, bestuurders, com
missarissen en accountants hebben het
misschien wel drukker dan ooit tevoren.
Maar eerlijk is eerlijk: het zijn ook zeer
interessante tijden, niet in de laatste
plaats voor economie en corporate
governance. Sommige bedrijfstakken
leven op: supermarkten en veel web
winkels draaien op volle toeren.
Andere sectoren hebben het zwaar te
verduren. De overheid investeert grote
sommen geld om het leeuwendeel van
het bedrijfsleven binnen boord te houden.

We hebben te maken met een volstrekt
nieuwe situatie. Het is een voorbeeld van
wat Nassim Nicholas Taleb een black swan
event noemt: een zeer onwaarschijnlijke
gebeurtenis met een enorm grote impact.
Zijn theorie bevat nog een derde element
dat inhoudt dat we achteraf meestal
goede verklaringen voor de gebeurtenis
kunnen bedenken en dat we deze eigen
lijk hadden kunnen zien aankomen.
Al deze elementen zien we terug bij COVID19-crisis. No use crying over spilled milk,
zou je kunnen denken. Maar laten we er
vooral ook van proberen te leren.
De situatie laat zien dat we rekening
moeten blijven houden met kleine kansen
op grote gevolgen, ook al zijn die per
definitie lastig te voorspellen. Dat betekent
heus niet dat commissarissen iedere
bijeenkomst stil moeten staan bij alle
mogelijke zwarte zwanen. Maar een
periodieke risico- en scenario-analyse die
is gericht op zwarte zwanen draagt zeker
bij aan de veerkracht bij het opvangen
van problemen.
Meer nog dan het rekening houden met
zwarte zwanen, moeten we misschien
letten op signalen uit de rest van de wereld.
Toen in China de Covid-19-epidemie
losbarstte was het voor de Nederlanders,
en waarschijnlijk ook voor Nederlandse
ondernemers, te lange tijd de ‘ver-vanmijn-bed-show’. Het tijdig handelen op

basis van vroege signalen raakt ook de
rol van commissarissen.
Ondanks de crisis is het uiteraard belang
rijk dat commissarissen ook over main
stream uitdagingen blijven nadenken.
Een belangrijk aspect is te allen tijde
natuurlijk de rol van de mens in organi
saties. Dat is het thema van deze Zicht
op Toezicht. Wij hebben besloten om deze
uitgave te publiceren, ook al vonden de
meeste interviews plaats voordat de
ernst van COVID-19 goed duidelijk werd.
Vanuit de invalshoeken van wetenschap,
ondernemen, intern toezicht en politiek
kijken we naar de rol van de mens in
organisaties en hoe dat van belang is
voor raden van commissarissen.
Om de publicatie een extra actuele inhoud
te geven hebben wij aan iedereen die aan
het blad heeft bijgedragen een COVID-19vraag gesteld die raakt aan hun specifieke
bijdrage. Daarvan hebben wij een apart
artikel gemaakt dat u hierna als eerste
aantreft. In dit artikel vindt u dus zeer
beknopt de mening van thought leaders
uit diverse invalshoeken over de mogelijke
aandachtspunten voor de rvc-agenda als
gevolg van de COVID-19-crisis.
Laten we hopen dat we met gezamenlijk
inspanning en verstandige omgang met
de crisis de nieuwe draad snel kunnen
oppakken. Een ding is zeker: deze zwarte
zwaan betekent geen zwanenzang.
Hopelijk vindt u in deze uitgave inspiratie
om samen met ons verder te werken aan
een ‘better working world’.

catie meer ontvangen?
Stuur dan een email naar:
gdpr.consent@nl.ey.com
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De impact van
COVID-19 op het
intern toezicht:
enkele gedachten

Met Tanja Nagel spraken wij over de invloed en mogelijkheden van de zogenaamde harde en zachte kant van
organisaties voor het intern toezicht. Met betrekking tot COVID-19 vroegen wij haar welke van de twee kanten op
dit moment belangrijkst is voor het intern toezicht.

‘In deze tijd zijn zowel de harde als de zachte kant belangrijk. De afweging die de leiding van een organisatie moet
maken tussen korte- en langetermijndoelstellingen is in eerste instantie hard. In tijden van crisis is het verstandig
om besluitvorming zo veel mogelijk te centraliseren en te bepalen welke langetermijndoelstellingen in ieder
geval gehandhaafd moeten blijven én om te bezien welke kansen deze crisis wellicht voor het bedrijf biedt.
Tegelijkertijd is het belangrijk om betrokken te zijn op individueel niveau. Hoe motiveer je teams? Wat doet het
met de collega om fulltime thuis te werken? Waar kan/moet ondersteuning worden geboden om uitval te voor
komen? Het is naar mijn idee met name van belang dat de managers alle collega’s blijven zien en waarderen.’

Bestuurdersbeloningen staan door de crisis opnieuw in de spotlights. Wat te doen met
de bonussen? Wie levert er vast salaris in en hoeveel? Tegelijkertijd is de rol van het
bestuur belangrijker dan ooit om de onderneming door deze moeilijke tijd heen te
loodsen. Helderheid over (crisis) doelstellingen en een mogelijke koppeling met de
beloning zijn altijd belangrijk, maar zeker in deze crisis hete hangijzers. Bij het opstellen
van het beloningsbeleid op basis van de in 2019 ingevoerde nieuwe regelgeving zal
deze situatie niet voorzien zijn, evenals bij het formuleren van doelstellingen voor 2020.
Dit kan betekenen dat het wenselijk is om de invulling van het beloningsbeleid en de
doelstellingen aan te passen. De rvc speelt hierbij een belangrijke (werkgevers)rol.
Een commissaris moet eerlijk, ethisch en uitlegbaar handelen. Dat geldt in algemene
zin voor bestuurders en toezichthouders in deze crisistijd, maar ook - én juist nu inzake beloningen, zeker als bedrijven ook gebruik maken van overheidsregelingen.
De implementatie van de regelgeving op het gebied van beloningen die aan bod komt
in deze editie is geschoeid op langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en
andere stakeholders. Het is aan commissarissen om in crisistijd de balans te vinden
tussen de continuïteit op de korte termijn en de focus op de lange termijn.

De meeste artikelen in deze uitgave waren al gereed voordat de ernst van de
crisis duidelijk werd. Om de actualiteit en relevantie te verhogen hebben wij
aan de auteurs en geïnterviewden gevraagd om een extra ‘COVID-19-respons’
in het licht van hun bijdrage.

Wij vroegen aan commissaris Petri Hofsté hoe de crisis
ons leven zal veranderen. Volgens Petri zal deze crisis een
game changer zijn.

‘Na de crisis zullen we teruggaan naar een ‘nieuw’
normaal. Uiteraard willen we weer interactie: we willen
voelen, ruiken en aanraken. De manier waarop zal
echter anders zijn dan hoe het was. We zien het belang
van menselijk contact. We moeten niet per se terug
willen naar de ‘oude’ situatie. Interactie zal meer op
afstand plaatsvinden. We gaan meer gebruikmaken van
de mogelijkheden waaraan we de afgelopen periode
gewend zijn geraakt. Die zorgen voor flexibiliteit,
minder reistijd en minder uitstoot. Een artikel van
Harari in de Financial Times over COVID-19 beschreef
een tweesprong. Kiezen we voor meer regels, en sturen
we op wantrouwen, óf richten we ons op vertrouwen
met een aanvaardbare, ondersteunende set van
spelregels en randvoorwaarden. De laatste biedt een
kans om positief uit de crisis te komen, niet alleen voor
de onderneming zelf maar voor alle belanghebbenden.’
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Olof Bik is voor het blad geïnterviewd over cultuur en de
rol van de rvc daarbij. De actuele vraag die we hem stelden
was: ‘Welk voorbeeldgedrag kunnen commissarissen en/
of bestuurders het best laten zien in de huidige crisis?'

‘Organisatiecultuur gaat over de boodschappen die je
denkt te ontvangen over wat écht belangrijk wordt
gevonden. Dat stuurt in belangrijke mate het gedrag van
medewerkers in de organisatie. Juist op momenten van
de waarheid, zoals nu tijdens de COVID-19 crisis, blijkt
wat overeind blijft, los van de mooie woorden, value
statements, of onder normale omstandigheden zorg
vuldige gekalibreerde cultuurmaatregelen. Op momenten
van crisis val je terug op je default en blijkt hoe het
leiderschap omgaat met de crisis. Dan blijkt wat écht
belangrijk wordt gevonden. Dan definieer je de cultuur
voor de nabije toekomst. Het kan een dramatische
openbaring zijn als de leiding haar ware aard laat zien.
Maar liever hoop ik dat dan juist de ware kracht blijkt
van een cultuur, waarin nieuwe anekdotes ontstaan over
hoe men omgaat met crises. Die heldenverhalen zou je
willen koesteren, dat zijn nieuwe piketpalen, die dragen
bij aan bestendiging van de organisatiecultuur.’

Voor de politieke invalshoek spraken wij
met Tweede Kamerleden Henk Nijboer
(PVDA) en Roald van der Linde (VVD)
over de menselijke factor in de politiek
en het bedrijfsleven, diversiteit en hun
visie op commissarissen. Ten aanzien van
COVID-19 vroegen wij naar een belangrijk
aandachtspunt voor commissarissen als
gevolg van de crisis.

Henk Nijboer: ‘Ik vind dat commissarissen
op dit moment het bestuur met raad en
daad moeten bijstaan. Het is ook hun rol
om te discussiëren met het bestuur over
hoe de continuïteit van ondernemingen
zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd.
Ten aanzien van bedrijven die steun
ontvangen, zouden commissarissen
er goed aan doen het belang van maat
schappelijk verantwoord ondernemen te
benadrukken. Dat betekent: geen winst
uitkeringen, beheerste beloningen, geen
bonussen, het zorgdragen voor behoud
van zoveel mogelijk werkgelegenheid
en een duurzamer productieproces.’

Roald van der Linde: ‘Dit is
een tijd waarin commissarissen
kunnen laten zien dat ze er
zitten voor een breder maat
schappelijk belang. Nederland
gaat door een rottijd heen en
ondernemers zijn volslagen in
paniek. Je ziet kerngezonde
ondernemingen omvallen.
Commissarissen kunnen nu
invulling geven aan het maat
schappelijk verantwoord onder
nemen waar zo in is geïnvesteerd.
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Met Bert Iedema spraken we voor dit blad over de invloed van emotionele intelligentie
(EQ) in de boardroom. Ten aanzien van de crisis vroegen we welke invloed de crisis heeft
op het gebruik van EQ en hoe commissarissen hiermee kunnen omgaan?

‘Het bestuur staat bij een crisis onder grote emotionele druk. Gebrek aan kennis en
ervaring en het hogere tempo leiden onder andere tot onzekerheid, angst of schaamte.
Daardoor kan verlamming ontstaan. Inhoudelijke aanwijzingen van de rvc zijn dan
minder effectief. Die emoties opsporen heeft prioriteit, maar online gaat veel body
language verloren. Benoem in 1-op-1 calls de aanwezige emoties en vraag goed door
naar onderliggende oorzaken. Probeer die te mitigeren of zorg voor aanvullende
ondersteuning. Vraag expliciet hoe alle rvc-leden zich bij belangrijke besluiten voelen.
Neem online gut feelings serieus. Houd als rvc korte online voorbesprekingen met slechts
een vraag: wat is volgens elk rvc-lid het belangrijkste onderwerp voor de rvc-vergadering
met het bestuur? Check in elke call de gemoedstoestand van de deelnemers.’

Wij vroegen Anna Gold hoe de audit commissie en de accountant elkaar kunnen helpen bij het
omgaan met de COVID-19 crisis.

‘Ik zou hier als onderzoeker natuurlijk het liefst een wetenschappelijk onderbouwd antwoord
op geven. Helaas is de crisis zo uitzonderlijk dat er in de huidige setting nog geen onderzoek
is gedaan naar de relatie tussen auditcommissie en accountant. Toch denk ik dat eerdere
onderzoeksresultaten hier voor een deel van toepassing kunnen zijn. Uit ons onderzoek
blijkt dat accountants het belangrijk vinden dat de auditcommissie beschikbaar en benader
baar is. De controlekwaliteit neemt zelfs toe bij een grotere betrokkenheid. Misschien moeten
auditcommissie leden en accountant daarom, juist nu, meer contact met elkaar zoeken om
de negatieve gevolgen van de crisis voor de financiële verslaggeving en de verantwoording
daarover te beperken. Er wordt in snel tempo ervaring opgebouwd met digitale manieren
van communiceren en vergaderen. Laten we die ervaring ook vooral voor het contact tussen
auditcommissie en accountant gebruiken.’

Met Arjen Dorland spraken we over rol van de mens bij technologieimplementatie. De actuele vraag die wij hem stelden was of de COVID19-crisis leidt tot bijzondere aandachtspunten voor commissarissen
bij het toezicht op technologie(projecten)?

‘In de rvc wordt nu primair gekeken of IT/Technologie in staat
is om organisaties virtueel te laten werken. Hoe schaalbaar de
infrastructuur is, ook met betrekking tot leveranciers en hoe
veilig er gewerkt kan worden in de huidige omstandigheden (de
cyber security). Daarnaast worden IT/Technologie-investeringen
opnieuw bekeken door een aantal lenzen:

Wij stelden Margreeth Kloppenburg de vraag hoe
de crisis de omgang met regelgeving raakt.

‘Na de corona-crisis zullen we een uitzonder
lijke situatie meemaken die vraagt om flexibele
aanpassing van verkeersregels. Ik citeer graag
Picasso op dit punt: ‘learn the rules like a pro,
so you can use them like an artist’. De bundel
Artikel 5: de beroepseer van de accountant
roept ook op tot dat uitgangspunt: regel niet
alles dicht want dan ga je aan starheid ten
onder. Je moet ruimte houden om je aan te
passen en te innoveren.’
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• Hoe past een investering in wat naar alle waarschijnlijkheid
het ‘nieuwe normaal’ gaat worden?
• Kan een investering eventueel worden uitgesteld in het
licht van de economische impact van COVID-19? Er moet
dus opnieuw naar prioriteiten worden gekeken.
• En waar moeten we juist gaan opschalen gezien de nieuwe
werkelijkheid?’

Jan Niewold en Gina Schuurman vroegen we of COVID-19 voor een grotere focus
op mensenrechten zorgt, of juist niet?

‘Het COVID-19 virus maakt geen onderscheid tussen personen. Maar geldt dit
ook voor het mitigeren van de impact van het virus? Centraal staat het recht
op gezondheid. Worden mondkapjes en intensive care apparatuur echter juist
verdeeld? Heeft iedere groep mensen, ongeacht leeftijd en status, momenteel
evenveel recht op zorg? Wordt onder het mom van quarantaine niet te veel
of te lang onze vrijheid beperkt? Is een ieders recht op een minimale levens
standaard voldoende gewaarborgd? Hoe zwaar mag het economisch belang
wegen? Dit zijn latente vragen die in de huidige COVD-19 crisis onverbiddelijk
aan de oppervlakte zijn gekomen en voor een grote uitdaging zorgen.
Het bewaken van deze verschillende mensenrechten en het balanceren daar
tussen is dan ook een ‘vitale functie’ in onze huidige samenleving.’

Meer informatie
Martijn de Jong
Corporate governance specialist
Professional Practice Group
Martijn.de.jong@nl.ey.com
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Interview Petri Hofsté

Man-vrouwdiscussie
baant weg voor meer
diversiteit
Petri Hofsté staat op de eerste plek van de Management Scope Top 100 van
commissarissen in Nederland. Zij is de eerste vrouw, en ook de eerste nietvoormalig-CEO, die deze lijst aanvoert. Haar carrière is doordrenkt met de
wens tot diversiteit. Volgens Hofsté begint het streven naar meer diversiteit
logischerwijs bij een betere man-vrouwverhouding binnen ondernemingen.
Het leerproces dat daarin wordt doorlopen baant de weg voor andere belang
rijke diversiteitsaspecten, zoals nationaliteit, ras en geaardheid. Auke de Bos
en Martijn de Jong van EY gingen met haar in gesprek.
In alle raden van commissarissen
waarvan u deel uitmaakt zijn mini
maal twee commissarissen vrouw.
Is dat merkbaar?
‘Absoluut. Ik ben blij dat ik in mijn raden
van commissarissen niet de enige vrouw
ben. Toen ik bij Fugro aantrad, zijn we met
twee vrouwen tegelijk begonnen. Dat was
heel prettig. Als enige vrouw in een rvc
ben je ‘meer anders’. Je kan je dan té
bijzonder voelen en dat maakt het lastiger
om je stem te laten horen. Bij twee of
meer vrouwen ben je eerder gewoon een
van de commissarissen, misschien met
een andere invalshoek. Dan vraagt men
minder snel: wat vindt ‘de vrouw’ ervan?
Je wordt dan minder gezien als een
‘beschermde diersoort’.’

Geldt dit soort kwesties ook voor bij
voorbeeld internationale of culturele
diversiteit?
‘De effecten zijn breed. Zo kan bij het
streven naar een internationale diversiteit
de voertaal bijvoorbeeld onderwerp van
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discussie zijn. Het is onnatuurlijk als voor
een enkele persoon in de rvc een andere
taal wordt gesproken dan de taal die het
meest wordt gebruikt binnen een onder
neming. Dat is soms lastig. Het helpt
dat we als klein land een internationale
oriëntatie moeten hebben.

“

Ik ben blij dat
ik in mijn rvc’s
niet de enige
vrouw ben
Het Nederlands wordt steeds minder
automatisch als voertaal in boards gezien.
Bij dit soort aspecten van diversiteit zal
de voortgang soepeler verlopen dan bij
discussie over de man-vrouwverhouding.
Als één aspect van diversiteit goed bij de
kop is gepakt, dan zijn de hobbels die

moeten worden genomen meer bekend.
Dat maakt het eenvoudiger. De manvrouwdiversiteit is voor een onderneming
in feite een baanbreker voor andere
dimensies van diversiteit, bijvoorbeeld
culturele diversiteit. Het is dus goed om
met man-vrouwdiversiteit te beginnen.
Zeker ook omdat er weinig gebeurt als je
alle aspecten van diversiteit tegelijk wilt
aanpakken. Dan ontstaat er per definitie
geen focus.’

Ligt het initiatief voor diversiteits
ontwikkeling bij de rvc?
‘Dat hangt af van de traditie van het
bedrijf. Het bereiken van diversiteit
binnen de rvc is wat makkelijker als de
onderneming, en daarmee ook de rvc,
wat groter is. Het is vanuit een stake
holderperspectief sowieso gewenst dat
diversiteit in kennis- en ervaringsgebieden
aanwezig is in de rvc. Als dit echter tot
onvoldoende aandacht leidt voor de manvrouwdiversiteit in de organisatie, dan zal
de rvc de drijvende kracht moeten zijn.

Petri Hofsté is commissaris, onder
andere bij Achmea, Fugro, Rabobank
en Pon Holdings. Zij begon haar
carrière bij KPMG, waar zij onder
andere 10 jaar partner was.
Daarna was zij onder andere Group
Controller bij ABN AMRO en divisie
directeur Toezicht Banken bij DNB.
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Het hangt trouwens zeker ook af van de persoonlijke
invalshoek en drijfveren van bestuurders. Ik hou mij al
lang bezig met dit onderwerp, vanaf toen ik een jonge
accountant was. Ik ontplooide toen al initiatieven
richting personeelszaken en bestuur. Het viel mij op dat
bestuurders met dochters in de leeftijd dat ze gingen
studeren en werken openstonden voor het geven van
ontwikkelingsruimte aan vrouwen. Het hangt dus ook af
van de persoonlijke belevingswereld van de bestuurders.’

Hoe kijkt u aan tegen een vrouwenquotum?
Zou dat er ook voor de raad van bestuur moeten
komen?
‘Ik hoop dat het niet nodig is. Bij veel bedrijven ontwik
kelt diversiteit zich in de goede richting. Als het toch
te lang gaat duren, dan moeten er stappen worden
ondernomen. Ik durf geen
voorspelling te geven, maar
ik heb goede hoop. We zitten
nu natuurlijk in een grote
crisissituatie door het Corona
virus. Het is heel spannend
wat er nu allemaal gaat ge
beuren, ook op het gebied
van diversiteit. In crisis
situaties bestaan er twee
reacties. De eerste reactie
is het terugvallen in oude
patronen, waardoor diversiteit weer zal wegzakken.
De tweede mogelijke reactie is dat er als gevolg van
de versnelling die we al meemaken op het gebied
van digitalisering, innovatie en duurzaamheid, ook
diversiteit wordt erkend als positieve driver voor
herstel. Een betere diversiteit leidt immers tot een
meer integrale en meer diverse visie en besluit
vorming, vanuit meerdere invalshoeken. De crisis
kan dan een katalysator zijn in plaats van een rem.
We staan dus op een tweesprong en ik hoop dat we
de goede afslag nemen.’

gelegenheid om een tegengeluid te laten horen of om
een dom lijkende vraag te stellen. Naarmate de manvrouwbalans beter wordt zal deze dimensie misschien
wat verdwijnen, maar de diversiteit blijft wel leiden tot
een bredere discussie.’

Grote ondernemingen zijn best al goed op weg
met diversiteit. Heeft u een advies voor de
kleinere ondernemingen die nog niet zo ver zijn?
‘Het is vooral belangrijk dat bestuurders de toegevoegde
waarde van diversiteit zien. Dat kan alleen door het
zelf te beleven. Ik moedig bestuurders dus aan om
te beseffen dat een steeds sneller veranderende
samenleving - waarin de raison-d’être van bedrijven
ook afhankelijk is van de vraag of je door stakeholders
als zinvol en relevant wordt ervaren - vraagt om het
toevoegen van waarde aan
de maatschappij. Daarvoor is
het nodig om innovatief
te zijn en snel te kunnen
veranderen. Dat vergt per
definitie integratie van
meerdere invalshoeken in
de besluitvorming. Dat kan
door het omarmen van
diversiteit in bedrijf, bestuur
en toezicht. Dat wens ik
iedere onderneming toe.’

“

De gevolgen van
de huidige
gezondheidscrisis
zorgen voor een
enorme uitdaging

Wat zijn de voordelen van vrouwelijke bestuurders
en toezichthouders voor de ondernemingen zelf,
ten opzichte van de traditionele structuren?
‘Het is lastig om die vraag objectief te beantwoorden.
Soms merk ik dat vrouwen andere vragen stellen, dat
ze de olifant in de kamer durven te benoemen. Ik zeg
daarmee niet dat vrouwen beter zijn, maar wel dat hun
‘anders-zijn’ een bijdrage kan leveren. Als vrouw val je
toch nog op in een rvc en daarmee ben je beter in de
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Wat is daarvoor het recept?
‘Het gaat niet vanzelf. Het moet voor vrouwen moge
lijk zijn om zichzelf te kunnen ontwikkelen en zo goed
mogelijk deel uit te maken van organisaties.
Beoordelingsprocessen en wervings- en selectie
processen moeten erop zijn ingericht om vrouwen te
erkennen voor wat ze waard zijn. Het houdt ook in dat
we blijvend aandacht moeten hebben voor opleiding
van vrouwen en voor de waardering van beroepen die
als traditionele vrouwenberoepen worden beschouwd.
Maar ook voor de werkomstandigheden, zoals het ver
standig inrichten van zwangerschapsverlof en kinder
opvang. Die onderwerpen hebben echt nog steeds een
basale impact op de diversiteit in het bedrijfsleven.
De gevolgen van de huidige gezondheidscrisis zorgen
echter voor een enorme uitdaging. De naschokken
van de crisis mogen straks zeker niet leiden tot de
teloorgang van de verworvenheden op het gebied van
de man-vrouwdiversiteit. Daar moeten we met z’n
allen voor waken.’

De rol van de mens in organisaties
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Interview Olof Bik

Van controle-obesitas
naar cultuur-obesitas?
‘Culturele condities leiden tot een gepercipieerde cultuur, die vervolgens leidt tot
gedrag en prestaties. Het is belangrijk om die lijn zo duidelijk mogelijk te maken.’
Aldus Olof Bik. Over deze twee eenvoudige zinnen zijn boeken vol te schrijven, maar
Bik vat de kern bondig samen: cultuur is geen panacee! Een interview.
Wat verstaat u onder de cultuur van een organisatie?
‘Organisatiecultuur is gestoeld op de definitie dat gedrag in
organisaties met name wordt gedreven door de collectieve
perceptie van boodschappen over wat wel en niet wordt ge
waardeerd binnen de organisatie. En dan gaat het om de
boodschappen die men dénkt te ontvangen. De medewerker
leidt af wat het gewenste gedrag is op basis van zijn of haar
perceptie van de onderliggende culturele condities: het coherente
palet van dagelijkse gebeurtenissen, policies, practices en werk
zaamheden, toon aan de top, enzovoort. Dat palet drijft dus
het gedrag in organisaties en uiteindelijk ook de prestaties.’

Bestaat er zoiets als een optimale cultuur, in dit kader?
‘Ik geloof niet in succesrecepten op het gebied van cultuur.
Het is zeker niet zo dat bepaalde typen organisaties vragen om
dezelfde cultuur. Het is aan het management om naar eigen
signatuur te bepalen wat de gewenste cultuur is en om op basis
daarvan de organisatie in te richten. Een gezonde cultuur is in
ieder geval een cultuur die overeenkomst laat zien tussen walk
en talk. Het management kan uiteraard sturen op basis van de
gewenste cultuur door die goed en sterk te definiëren, maar het
slechte nieuws is dat er geen garantie bestaat op het vanzelf
ontstaan van het gewenste gedrag. Dat ligt ook besloten in
de definitie: het gaat om de boodschappen die men dénkt te
ontvangen. Dat is een individuele perceptie en die kan tot ver
schillend gedrag leiden.’
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Wat kunnen bestuurders en commissarissen met deze
wijsheid?
‘De focus ligt bij culturele verandering vaak op de verandering van
het individu. Dat is een misvatting. Bij veel cultuurveranderings
programma’s verstrekt de leiding een glossy boekje met kern
waarden en slogans. De hoofdboodschap aan het individu is dan
in feite: ‘jij moet veranderen’. De vraag die niet wordt gesteld is
of de organisatie het individu ook daadwerkelijk in staat stelt
om het gewenste gedrag te vertonen. Stimuleren de culturele
condities het gewenste gedrag, of zijn ze juist ondermijnend?
Bijvoorbeeld, als een onderneming het ondernemerschap onder
werknemers wil bevorderen dan moeten interne procedures
natuurlijk niet te bureaucratisch zijn. Een tweede aandachts
punt is dat cultuur geen lineair spel is. Als je de condities goed
inricht door goed leiderschap, goede structuren met goede
signalen, enzovoort, dan betekent dat niet automatisch dat het
gedrag ook verandert in het gewenste gedrag. Het maximaal
haalbare is dat de knoppen van de culturele configuratie zodanig
worden ingesteld dat de kans op gewenst gedrag wordt vergroot.
Cultuur is dus zeker een belangrijk management-instrument,
maar het biedt geen garanties.’

Hoe krijgt men hier grip op?
‘Er zijn grosso modo drie groepen van boodschappen die
organisaties uitzenden over wat echt wordt gewaardeerd.
De eerste groep bestaat uit voorbeeldgedrag van de hoogste

“

Het gaat om
de boodschappen
die men dénkt
te ontvangen
leiding en van de informele leiders op de werkvloer. De tweede
groep boodschappen bestaat uit de geïmplementeerde
systemen en structuren. Daaronder vallen bijvoorbeeld het
belonings- en beoordelingssysteem en de gebruikte key perfor
mance indicators. En de derde groep bestaat uit symbolen en
beslissingen, waarbij het gaat om keuzes op het gebied van
allocatie van tijd, geld en andere schaarse middelen. Wie krijgt
er de grootste bonus en waarom? Waar besteedt de leiding
haar tijd aan? Een goede cultuur vraagt om consistentie op
al deze drie niveaus.’

Daar zou een rvc dan ook met name op moeten letten?
‘Hier ligt zeker een taak voor de rvc. Tot mijn afgrijzen is
cultuur inmiddels een soort casual begrip geworden. Het is een
rode draad in menig corporate governance code, maar ook in
rapporten met aanbevelingen voor bijvoorbeeld een hogere
kwaliteit van de accountantscontrole. Natuurlijk is organisatie
cultuur belangrijk, maar het moet niet verworden tot een check
list. Dan ontstaat een maakbaarheidsgedachte die suggereert
dat cultuur het vangnet is voor zaken die niet met regels zijn
op te lossen. Dat is echt een illusie. Cultuur is geen almachtig
reparatiemiddel. Toch hanteert men voor cultuur inmiddels
ook een instrumentele aanpak met een te groot vertrouwen in
hard controls. Feedback-systemen die stringent twee keer per
jaar worden toegepast kunnen er echter toe leiden dat tussen
tijdse feedback helemaal niet meer plaatsvindt. Daar zijn talloze
voorbeelden van. En zo bestaat er wat mij betreft ook een te
groot vertrouwen in cultuurmetingen.’

Olof Bik is hoogleraar Behavioral Research in Auditing
aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is tevens lid van
het dagelijks bestuur van de Foundation for Auditing
Research (FAR). Bik werkte 18 jaar in de accountants
praktijk, grotendeels in combinatie met een universitaire
aanstelling. Hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit
Groningen op een proefschrift over de effecten van cultuur
op gedrag van accountants.

Hoe moet het dan wel?
‘Mijn oproep zou zijn om cultuur veel meer te benaderen als iets
wat achter de schermen ligt. CEO’s zeggen vaak dat vanaf morgen
alles anders moet. Daarmee graven ze in feite al het graf voor de
cultuurverandering. Het creëert te hoge verwachtingen. Je kunt
er beter voor zorgen om de managementknoppen zo goed
mogelijk af te stellen – de configuratie van culturele condities
dus. De boodschappen moeten kloppen. Daarover moeten
commissarissen het gesprek met management voeren.’

Maar de buitenwereld vraagt toch vaak om zichtbare
inspanningen op het gebied van cultuur?
‘Eens, maar ik zou daar wel een vraag tegenover willen stellen.
Men roept vaak om harde maatregelen. Maar hoeveel garantie
heb je daarmee eigenlijk? Ik heb een groter geloof in een manage
ment dat drie dingen doet. Die drie zaken vormen ook bouw
stenen voor het verhaal naar buiten. Het eerste aandachtspunt
is de vraag hoe de kernwaarden of gewenste cultuur zijn ge
formuleerd. Vormen die een helder kompas? Het tweede
aandachtspunt wordt gevormd door de inbeddingsmechanis
men. Hoe is de configuratie van culturele condities ingericht
om de cultuur in de dagelijkse gang van zaken te verankeren.

De rol van de mens in organisaties
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Interview Roald van der Linde (VVD) en Henk Nijboer (PvdA)

Bestaat er alignment tussen de configuratie
enerzijds en de gewenste cultuur anderzijds?
Het derde aandachtspunt is de manier waarop
het management de ontwikkeling in de perceptie
van de cultuur monitort. Gaat de ontwikkeling
de gewenste kant op? Uiteindelijk ontkom je
dus niet aan een vorm van meting, al hoef je
niet altijd te meten om iets te monitoren. Ik ben
daarom ook niet tegen cultuurassessments, zo
lang daarmee verstandig wordt omgegaan.
Er wordt vaak gekeken naar de laagst scorende
dimensies bij zo’n meting. Maar je kunt je beter
eerst afvragen hoe die zich verhouden tot de
ambities van het management op die punten.
Hoe hoog wil men scoren op de diverse elemen
ten? Hier zie ik ook een duidelijke rol voor de rvc.
Je kunt veel doen met vraaggesprekken, met
bezoeken aan de werkvloer en het uitnodigen van
het middelmanagement in de rvc-vergadering.
Daarmee ontstaat ook een goed gevoel voor de
cultuur. Kortom, als een organisatie een goed
verhaal heeft bij de drie genoemde aandachts
punten, dan lijkt mij dat voor een commissaris
veel geloofwaardiger dan wanneer het manage
ment zegt welke harde maatregelen allemaal
zijn geïmplementeerd’.

“

Cultuur is geen
lineair spel
Kunt u dit illustreren aan de hand van
een voorbeeld?
‘Het is misschien aardig om dit gewoon dicht bij
huis te houden. Sturen op cultuur en gedrag is in
feite even lastig als het opvoeden van kinderen.
En dat is soms verdraaid lastig. Het was er bij ons
thuis ingeslopen dat de kinderen met de iPad
aan de eettafel zaten. Mijn vrouw en ik hadden
daar schoon genoeg van en hebben toen een
nieuwe kernwaarde ingevoerd: de eettafel is
een sociale ontmoetingsplaats en daar is geen
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plek meer voor telefoons en iPads. Punt.
Dat was heel lastig voor de kinderen. Het leidde
tot het nodige verzet, want we doorbraken
een bestaand patroon. Dat is meestal het geval
bij cultuurveranderingen en dat veroorzaakt
weerstand. Maar je moet als management vol
houden en uiteraard zelf het goede voorbeeld
geven. Lange tijd hebben we te maken gehad
met gemopper en ruzietjes, maar we bleven
handhaven. Ook wij, als ouders, moesten af
leren om bij het drinken van een wijntje aan tafel
te vervallen in smartphone-gebruik. En toch is
het gelukt. En wat is dan beter: alleen een richt
lijn waarin staat dat iPads niet mogen aan tafel, of
een coherent culturele aanpak waarbij gewenst
gedrag vanzelf ontstaat en daardoor langer blijft
bestaan?

Ruim vijf jaar geleden stond u ook in Zicht
op Toezicht. Hoe heeft uw visie op cultuur
en gedrag zich sinds toen ontwikkeld?
‘Vijf jaar geleden sprak ik nog veel over ‘controleobesitas’. Daarvan is sprake als je elke keer dat
er iets misgaat reageert met meer regels en meer
toezicht. Het zal niemand meer verbazen dat die
aanpak niet altijd het goede antwoord is. Ik zie
echter de afgelopen jaren een ontwikkeling
richting het opvoeren van cultuur als panacee
in maatregelen, rapporten en adviezen.
Tegenwoordig spreek ik daarom eerder over
‘cultuur-obesitas’. We hebben het er te veel
over. We zijn doorgeslagen. Mijn grote zorg is
dat cultuur vooral als een instrumentele aanpak
wordt gezien, met een poster in de lift en elke
week een cultuurmeting.’

Wat is uw advies voor commissarissen?
‘Ik wil de rvc zonder meer aanmoedigen om
veel aandacht te hebben voor de cultuur van
een organisatie, want het is een zeer krachtig
managementinstrument. Maar de uitdaging
is om het als rvc achter de schermen te be
spreken met het management. De rvc moet
het management helpen een eigen koers te
varen en niet alleen te vragen naar concrete
resultaten of garanties. Dat zou mijn grote
wens zijn.’

Vier vragen aan twee politici
Hoe zien politici de invloed van de menselijke
factor bij de effectiviteit van politiek en toezicht
en wat is de rol van diversiteit? EY stelde vier
vragen aan Roald van der Linde (VVD) en Henk
Nijboer (PvdA).

“

De menselijke kant
is ook in de politiek
zeer belangrijk

Hoe hangt de effectiviteit van politiek af van de
menselijke factor?
Van der Linde: ‘Ik ben ervan overtuigd dat je in Den Haag
verreweg het meest bereikt als je met elkaar op goede voet
staat. Natuurlijk zijn we het vaak oneens, maar je moet je
coöperatief kunnen opstellen. We hebben ook met de SP
amendementen ingediend die productief waren. Dat werkt
alleen als je elkaar kent en vertrouwt.’
Nijboer: ‘De menselijke kant is ook in de politiek zeer belangrijk.
Bij menselijk contact spreekt men vaak over de ‘zachte kant’.
Maar misschien is de inhoud wel de zachte kant en zijn de mensen
juist de harde kant? Je kunt soms inhoudelijk best dicht tot elkaar
komen, terwijl de onderliggende omgang heel lastig kan zijn.
De onderlinge verstandhouding, weten wat men wezenlijk belang
rijk vindt en daar samen aan tegemoet te komen, is de manier
om iets te volbrengen in het leven. Dat geldt in de politiek, maar
zeker ook in bedrijven en zelfs gewoon met je buren. Het helpt als
je weet wat voor mensen waardevol is en als je daar enigszins in
mee kunt bewegen. Zowel in politiek als in het dagelijks leven
is het niet nodig om voortdurend strijd te hebben.’

De rol van de mens in organisaties
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van de Kamer is veel sterker dan bijvoor
beeld die van de raad van commissarissen.
De werelden liggen te ver uit elkaar.
Politiek gaat over alles, is veel ruimer en
heeft een veel grotere bestuurlijke impact.’

Roald van der Linde
VVD

In hoeverre lijkt de Tweede Kamer als
controleur van het regeringsbeleid
op een raad van commissarissen?
Nijboer: ‘Ik begrijp de vraag wel, maar
democratie is onvergelijkbaar met de
governance van een bedrijf. Politici heb
ben het wel vaker over de BV Nederland.
Daar heb ik een hekel aan. Een land
is echt iets wezenlijk anders dan een
onderneming. Wij werken met een volks
vertegenwoordiging die de gevoelens en
geluiden van de samenleving naar boven
probeert te halen, die wetten formuleert
en het land beter probeert te maken.
Er zijn natuurlijk wel elementen die in beide
systemen terugkomen. De controlerende
taak van de Kamer heeft elementen van
toezicht bij bedrijven. Maar instemming
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Van der Linde: ‘Daar komt de politiek niet
zo goed vanaf, vrees ik. In die vergelijking
zou je een raad van bestuur van 17 mensen
hebben en een raad van commissarissen
van 150 mensen die te pas en te onpas
willen meesturen. Ik ben het met Henk
eens: een land is geen BV. We zijn wet
gever en we controleren namens meer
dan 17 miljoen mensen de regering.
En die controlerende rol zouden we veel
scherper moeten uitoefenen.
Hoeveel accountants zitten er in de
Tweede Kamer? Geen? Als wij toch het
controlerend orgaan zijn, ook bijvoor
beeld op het gebied van accountants,
dan kunnen we dat veel beter inrichten.
Die stappen zetten we gelukkig wel,
langzamerhand. We zijn bezig met een
groot programma ‘inzicht in kwaliteit’.
Aan de Comptabiliteitswet is een artikel
toegevoegd dat gaat over de gewenste
opstelling van de Kamer wanneer een
minister om geld vraagt. Wat kost het
plan en wat levert het op? Dat zijn heel
basale vragen die in bedrijven ook worden
gesteld. Ook ex post moeten we beter
kijken wat er is gerealiseerd. Het kritisch
doorvragen en evalueren, zoals ook
commissarissen en accountants dat doen,
kan in de Kamer veel beter.’

In hoeverre is diversiteit van belang
binnen het toezicht?
Nijboer: ‘Ik ben voorstander van een wet
telijk vrouwenquotum, zowel voor de raad
van bestuur als de raad van commissaris
sen. Ik ben echter ook voor diversiteit
op het gebied van leeftijd, opleiding,
achtergrond. We denken altijd dat we als
Nederland vooroplopen. Maar dat is echt
niet zo. Het Nederlandse bedrijfsleven
loopt hopeloos achter, zeker in de bancaire
sector. Er bestaat te weinig diversiteit,
terwijl diversiteit loont. Dat wil echter
niet zeggen dat de besluitvorming in
divers samengestelde teams eenvoudiger
verloopt. Dat is heel iets anders.
Bedrijven zeggen al tien jaar dat het
belangrijk is, maar er is te weinig ver
anderd. Dat is teleurstellend. Dan verhardt
de politiek ook. Stel als rvc gewoon voor
dat elke aftredende man wordt vervangen
door een vrouw, net zo lang tot het is
geregeld. Er is kwaliteit genoeg. Als je
het echt belangrijk vindt, dan stuur je op
resultaat heb ik geleerd. Het bedrijfsleven
loopt hier wel 30 jaar achter op de politiek.’
Van der Linde: ‘Ik vind diversiteit enorm
belangrijk. Het is echt niet meer van deze
tijd dat de toplagen van Nederlandse
bedrijven hoofdzakelijk door mannen
worden bevolkt. Ik vind de discussie over
het vrouwenquotum echter sleets.
Tegelijkertijd vind ik alle bezwaren er
tegen ook sleets. Het haalt het slechtste

“

Een land is geen BV

“

Bestuurders en
commissarissen moeten veel vaker
naar buiten treden
in de discussie naar boven. Het is soms
bedreigend. Het halen van de doelstelling
lukt soms net niet. Dan krijg je weer een
discussie over het glazen plafond enzo
voort. Bedrijven moeten het gewoon
regelen. Punt. Als je er positief mee om
gaat dan zie je ook heel veel mogelijk
heden. De talentklasjes zitten vaak op
een leeftijd van 30-35 jaar. Dat is nu juist
de leeftijd dat veel vrouwen zwanger zijn.
Daar moet wat mee gebeuren. Talentvolle
vrouwen verdienen maatwerk. Ik daag
alle rvc’s uit om zich daar actief mee te
bemoeien.’

Heeft u nog een oproep aan
commissarissen?
Van der Linde: ‘Wees onderdeel van
de samenleving. Zorg dat je bedrijf een

menselijk gezicht heeft. Je CEO regel
matig op de televisie, je lokale mensen
sociaal actief in hun eigen gemeente.
Ik merk dat bedrijven heel terughoudend
zijn met media – je zou eens een fout
kunnen maken! Ik zou elke rvb en rvc de
oefening gunnen die wij hier dagelijks
hebben: een televisiecamera op elke
verdieping, met een journalist die elk
moment van de dag uitleg kan vragen
over het besluit dat je zojuist hebt ge
nomen. Je zou er leuk mee kunnen
experimenteren: op vergaderdagen op
de meest onverwachte plekken camera’s
plaatsen. Te pas en te onpas vragen
stellen, liefst met wat onverwachte voor
informatie. En dan kijken wat er gebeurt
met mensen, hoe hun inlevingsvermogen
is. Ik vind überhaupt dat bestuurders en
commissarissen veel vaker naar buiten
moeten treden. Als de mensen je niet

Roald van der Linde en Henk Nijboer zijn Tweede Kamerlid voor respectievelijk
de VVD en de PvdA. Van der Linde is woordvoerder op het gebied van financiële
markten, staatsdeelnemingen, rijksuitgaven en pensioenen. Hij was eerder
director van Netherlands Financial Investments en werkte als ambtenaar
op Financiën (projectleider team ABN AMRO) en als ambassademedewerker
in Washington. Nijboer heeft de portefeuilles financiën, wonen, ruimtelijke
ordening en gaswinning onder zijn hoede. Voorafgaand aan zijn Kamerlid
maatschap was hij onder andere ambtenaar op het ministerie van Financiën,
lid van Provinciale Staten van Groningen en wetenschappelijk onderzoeker
naar gedragseconomie en sociale zekerheid.

Henk Nijboer
PvdA

kennen dan vinden ze je niet aardig en
als ze je niet aardig vinden dan gunnen
ze je niets.’
Nijboer: ‘Politiek kan geen goed gedrag
afdwingen, we kunnen alleen fout gedrag
afstraffen. Ik zou daarom commissarissen
willen oproepen om de invloed die ze wet
telijk hebben ook aan te wenden voor de
maatschappelijke rol van ondernemingen.
Het belangrijkste uitgangspunt zou hier
bij moeten zijn het bijdragen aan de
maatschappij, het beter regelen van
werknemersbelangen en maatschappelijke
belangen en het aandeelhoudersbelang
beperken. Niet de volle lobby inzetten
voor belastingverlaging, maar meer focus
op investeringen die de maatschappij ten
goede komen.’

De rol van de mens in organisaties
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Interview Arjen Dorland

“

Technologie is
abundant, het gaat
om de mens!

Welke vragen moet een commissaris stellen
over technologie-projecten? En welke aandacht
verdienen de menselijke aspecten daarbij?
Marc Welters van EY sprak hierover met top
commissaris Arjen Dorland.

“

Ik werk graag
met drie lenzen op
technologie
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U was lange tijd verantwoordelijk voor de beheersing
van de IT bij Shell. Hoe verhoudt de harde IT zich tot
technologie in bredere zin?
‘Het is überhaupt beter om te spreken over technologie in plaats
van over IT alleen. Er bestaat grote overlap tussen IT, technologie,
data, big data, analytics, robotics, artificial intelligence en
digitalisering. De raakvlakken worden bij veel ondernemingen
steeds groter. Het is onverstandig om hiervoor aparte huisjes
creëren. Het gescheiden houden van deze zaken vergroot juist
de risico’s en kan leiden tot een suboptimale strategie’.’

Welke rol speelt de mens bij technologie-projecten?
‘De rol van de mens is per definitie cruciaal. Technologie doet
niets zonder de mens. Het gaat erom de juiste mensen te vinden
die goed begrijpen waarom een bedrijf doet wat het doet.
Die mensen moeten de juiste vragen stellen, onder andere
vanuit de invalshoek van de klant. Het gaat daarbij zeker ook
om usability: technologie moet om de mens heen worden
ontwikkeld, of het nu de medewerker is in een bedrijfsproces

of de klant. Anders haalt een onderneming nooit waarde uit
technologie-implementatie. De klant wordt overigens soms nog
een beetje vergeten als zeer belangrijke stakeholder. Hoe bedien
je de klant? Dat vraagt om laboratoriumsettings en respons
groepen, om meedenken. Ook dat is echt mensenwerk.’

Waar komt de commissaris in beeld?
‘Dat gebeurt met name tijdens de strategiediscussie. De strategie
moet de lange termijn van de onderneming veiligstellen. Dat
staat ook in de Nederlandse corporate governance code, in iets
duurdere woorden. Een onderdeel daarvan kan verregaande
digitalisering zijn. De commissaris stapt hierbij vroeg in. Bij grote
investeringen is er bijvoorbeeld een investeringsagenda, die ook
langskomt bij de rvc. De commissaris is daarbij betrokken als
klankbord, en stelt vragen. De commissaris moet zeker vragen
naar het trackrecord van de investeringen en de IT-afdeling.
Ik vraag bijvoorbeeld altijd naar de laatste tien business-projecten
met een IT-component. Hoe zijn die verlopen? Was er uitloop, zijn
ze duurder uitgevallen dan begroot? Zo ja, waarom? En werkt

alles uiteindelijk wel zoals gepland en wordt de business case
gehaald? Als een IT-afdeling geen grote projecten heeft gedaan
in de afgelopen jaren, dan moet de commissaris extra accent
leggen op de governance, en misschien een expertpartij inscha
kelen, om ervoor te zorgen dat het project goed zal verlopen.
De rvc zal tussentijds ook regelmatig moeten worden bijgepraat.’

Zijn er bepaalde vaste ijkpunten bij een technologische
investering?
‘Ik werk graag met drie lenzen op technologie. De eerste lens is
die van de kosten. Begrijpen we de kosten? Lopen ze niet uit de
hand? Hebben we een benchmark? Wat is de trend? Wat is de
balans tussen het lopende technologie-landschap en nieuwe
technologie? De tweede lens is technologie als risico. Dan gaat
het niet alleen over het uit de hand lopen van projecten, maar
ook over zaken als cyberrisico, privacy enzovoort. Die onder
werpen komen zeker terug binnen een auditcommissie, maar
ook binnen de hele raad van commissarissen. De derde lens is
de strategie. Hoe past dit allemaal in de strategie?’
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Interview Bert Iedema

“

Mensen willen onderdeel
zijn van het succes
Wat is het grootste risico bij projecten?
‘Als commissaris moet je goed nadenken hoe groot een project
is ten opzichte van de totale business. Wordt een project gezien
als ‘hét grote project’, waardoor een bedrijf in potentie zou
kunnen omvallen, bijvoorbeeld door niet-werkende magazijnen
of vastlopende facturering? In die gevallen moet de commissaris
extra alert zijn. Een van de grote risico’s is bovendien de change
fatigue. Kan de organisatie het wel aan als verandering op ver
andering plaatsvindt? En het antwoord hierop moet niet alleen
het zogenaamde scrum en agile-zijn. Dat hoor je vaak als repliek.
Ook dan zie ik namelijk nog vaak dat mensen niet kunnen mee
komen en dat er koninkrijkjes ontstaan. Dat komt de bedrijfs
voering niet ten goede.’

Het gaat intern uiteraard niet altijd van een leien dakje
als er zaken veranderen?
‘De change readiness is van belang. Mensen zijn bang voor
veranderingen omdat het vaak onzekerheid brengt. Omdat ze
voelen dat ze misschien minder belangrijk worden. Maar als
mensen op tijd worden meegenomen in het proces, en als ze
voldoende tijd krijgen voor training, dan helpt dat enorm.
Daarom moet een zeer wezenlijk deel van het veranderings
budget ook in de zachte kant worden geïnvesteerd. Alles staat
of valt met de helderheid over de reden voor het starten van een
project. Wat wil de business ermee bereiken? Wordt de klant er
beter van? Of zijn er andere overwegingen? Wat is het verhaal?
De commissaris moet die kritische houding ook hebben tijdens
de bevraging van het bestuur.’

Arjen Dorland heeft nationale en internationale ervaring
als Chief Information Officer, Chief Digital Officer en
commissaris. Hij is op dit moment onder andere vicevoorzitter van de raad van commissarissen bij ABN
Amro en Essent. Hij was eerder commissaris bij Robeco.
Dorland was tot 1 september 2015 werkzaam bij Shell,
sinds 2011 in de hoedanigheid van Executive Vice
President Technical and Competitive IT.
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In hoeverre moet de commissaris rekening houden met
de cultuur?
‘Voordat een onderneming aan een groot project begint met
een belangrijke IT-component of innovatie, moet goed worden
nagedacht over de heersende cultuur. Gaat die in de weg zitten,
of is die juist ondersteunend? En hoe kan dat worden veranderd?
Hoe richten we de organisatie in zodat permanente verandering
mogelijk is? Het gaat niet alleen om een afzonderlijk project.
Projecten blijven altijd doorgaan. Je wilt dat mensen dat blijvend
mee kunnen, en willen, maken. Dat is een continu proces dat veel

“

EQ leidt tot een prettigere
werkomgeving, meer diversiteit
en een betere cultuur

De klant wordt
soms een beetje vergeten
als stakeholder
investering vergt. Het gaat niet alleen om woorden, maar ook om
daden. Als nieuwe kennis en kunde moet worden opgedaan,
dan moet daar ook de ruimte voor bestaan. Gezonde bedrijven
pakken dat goed aan, terwijl het bij worstelende bedrijven juist
daar vaak misgaat. Iedereen moet begrijpen waarom een project
nuttig is en wat nodig is om succesvol te zijn. Mensen willen
heel graag onderdeel zijn van het succes, ook al is het lastig om
het te bereiken. Men wil daar graag hard voor werken. Dat is
heel waardevol.’

Alweer de mens dus?
‘Technologie kun je overal krijgen. Het gaat om de mens.
Toen ik nog bij Shell werkte, werd mij ook regelmatig gevraagd
in welke nieuwe technologie ik zou investeren. Mijn credo is
altijd geweest: investeer in talent voordat je in technologie
investeert. Als je het juiste talent hebt dan lukt het aan de
technologische kant zeker ook wel. Technologie is echt niet
altijd het antwoord op problemen. Je moet zorgen voor diverse
meningen, men moet veilig vragen kunnen stellen zonder dat de
‘technologie-gelovigen’ meteen geïrriteerd raken. En stemmen
van de minderheden en andersoortige stemmen moeten ook
worden gehoord. Daar moet je als commissaris ook oog voor
hebben. Als de menskant wordt verwaarloosd dan benadeelt
dat niet alleen de medewerker, maar ook de klant. En als je
de klantkant vergeet dan zal de onderneming niet heel lang
succesvol zijn.’

‘Ik weet niet wat ik voel. En als ik wel weet
wat ik voel kan ik het niet onder woorden
brengen. Als ik mijn gevoelens wel onder
woorden kan brengen, dan durf ik het niet.
En als ik het wel durf te zeggen, dan weet
ik niet hoe ik overkom.’ Deze, soms
onbewuste, emotionele viertrapsraket leidt
er vaak toe dat commissarissen zaken niet
aan de kaak durven te stellen. Volgens
commissaris Bert Iedema kan een betere
omgang met emoties echt het verschil
maken in de effectiviteit van een raad
van commissarissen (rvc). Dirk Stroes van
EY ging met hem in gesprek over deze
boeiende invalshoek.

Waarom is aandacht voor emoties in de board
room zo belangrijk?
‘Het niet goed kunnen omgaan met emoties duidt op
onvoldoende ontwikkelde emotionele intelligentie (EQ).
Dat leidt tot barrières die kunnen leiden tot angst of
weerzin om een bestuurder of medecommissaris tegen de
haren in te strijken. Die terughoudendheid is begrijpelijk,
maar onwenselijk, en kan ernstige gevolgen hebben voor
een onderneming. Beter leren omgaan met emoties door
het versterken van EQ – zowel individueel als in team
verband – is noodzakelijk voor een goede corporate
governance. Daarnaast leidt EQ tot een prettigere
werkomgeving, meer diversiteit en een betere cultuur.’

Hoe krijgen commissarissen hiermee te maken?
‘De kernvraag waar iedere commissaris in zijn carrière
tegenaan loopt is: ‘moet ik degene zijn die...?’
Hier kan van alles worden ingevuld, bijvoorbeeld: ‘moet
ik degene zijn die voorstelt om de directie te ontslaan?’,
‘moet ik degene zijn die de strategie afwijst?’ of ‘moet
ik degene zijn die vragen stelt over de beloningen?’
In de praktijk blijken zulke vragen soms tot serieuze
persoonlijke dilemma’s te leiden. Wil een commissaris
deze rol wel spelen? Kan hij die rol überhaupt vervullen?
Wat voor angsten en onzekerheden doen zich daarbij
voor? Het zijn stuk voor stuk vragen die sterk worden
gedreven door emoties. En dus vragen waarvoor een
goed ontwikkeld EQ vereist is.’
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“

EQ lijkt soms nog een
taboeonderwerp te zijn’

Hoe kijkt men in de praktijk tegen EQ aan?

En dat is dus niet goed?

‘Om een voorbeeld te geven: ik heb twee jaar geleden in
besloten kring twee stellingen voorgelegd aan ongeveer
70 topcommissarissen van de grootste Nederlandse
ondernemingen. De eerste stelling was: de gemiddelde
commissaris heeft onvoldoende besef van wat EQ is.
De tweede stelling was: de gemiddelde commissaris
weet niet hoe hij EQ moet toepassen. De reacties waren
sterk uiteenlopend. Een groep deelnemers was het
volstrekt oneens met deze stellingen, maar er waren
ook deelnemers die aangaven dat goede EQ-vaardig
heden essentieel zijn in de bestuurskamer. Er werden
aansprekende voorbeelden gegeven van wat er mis
kan gaan. Een deelnemer vertelde bijvoorbeeld dat hij
waarnam dat de communicatie tussen beide voorzitters
niet goed functioneerde. Hij voelde echter een blokkade
om daar wat van te zeggen. Het is uiteindelijk niet goed
afgelopen met de onderneming. EQ lijkt soms nog een
taboeonderwerp te zijn, maar alle bestuurders en
commissarissen hebben ermee te maken.’

‘Elk mens ervaart de hele dag door tussen de circa vijf
en twaalf emoties. Meestal is daarbij sprake van een
dominante emotie. Vaak is dat boosheid. Die dominante
emotie dekt pijn af, die men wil wegduwen. Onder boos
heid kunnen bijvoorbeeld verdriet, teleurstelling of
eenzaamheid schuilgaan. Door niet de moeite te nemen
om door de sluier van de boosheid heen te prikken, kan
niet dieper worden gevoeld en wordt de oorzaak van pijn
niet ontdekt. Als een commissaris zich aangevallen voelt
tijdens een vergadering en niet precies weet wat hij
voelt - of dat niet onder woorden kan brengen - dan is
het lastig om op een constructieve manier zijn emoties
te communiceren.’

Dat klinkt alsof commissarissen onvoldoende
weten hoe ze met EQ moeten omgaan?
‘De gemiddelde topmanager is tegenwoordig nog steeds
een hoogopgeleide blanke man, ouder dan 40, met een
sterk ontwikkelde analytische kant. Je ziet bij die groep
dat ze niet goed weten wat ze voelen. Als ze al bij hun
gevoelens kunnen komen dan hebben ze geen paraat
vocabulaire om dat te uiten. Dat is goed te begrijpen,
want dat hebben ze in hun jeugd, thuis en op school
niet geleerd. En tijdens het begin van de carrière was
het ook niet bevorderend om over gevoelens te praten.
Emoties benoemen wordt vaak als soft gezien. Dat
resulteert meestal in het onderdrukken van emoties.’

Ik merk zelf dat de thema’s regie en voor- en
nabesprekingen hete hangijzers zijn binnen
rvc’s. Hoe zie jij dat?
‘Een goede gang van zaken binnen de rvc vraagt om
regie. Als een vergadering niet goed is voorbereid en
emotionele aspecten niet voldoende aandacht krijgen,
dan heeft de commissaris minder kans om de diepte
in te gaan bij het bestuur. Ik zie regelmatig dat
commissarissen slecht luisteren naar elkaars vragen
en de antwoorden die daarop volgen, omdat ze in
gedachten bezig zijn met hun eigen vragen. In zo’n
situatie is er een behoorlijke kans dat het bestuur de
regie overneemt, bijvoorbeeld door het afkappen van
de discussie of het sturen in een richting die haar goed
past. Juist dan is het belangrijk dat commissarissen
elkaar steun verlenen en elkaar de gelegenheid bieden
om door te vragen bij een belangrijk issue. Dat klinkt
logisch, maar vaak weet de rvc vooraf niet wat zij wil
bereiken, of hoe dat moet worden aangepakt.’

Een navigator kan helpen
Het helpt om binnen de RvC een commissaris aan te wijzen die als navigator fungeert. Dat moet niet de
voorzitter zijn. De navigator monitort de RvC vergadering. Doen we nog het juiste? Is iedereen nog aan
boord? Wordt wellicht iemand vergeten in het gesprek en wat is daarvoor de reden. Door de aanwezigheid
van een navigator verandert de dynamiek van de vergadering. Hij bewaakt de afspraken die tijdens de
voor- of nabespreking zijn gemaakt. Het helpt als de navigator een hoog-empathisch gehalte en vol
doende gezag heeft en niet overmatig op de inhoud is gefocust.

EQ omvat de volgende componenten:
• Eigen emoties kunnen herkennen en inzetten.
• Emoties van collega’s kunnen herkennen en inzetten.
• Empathie toepassen.
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Interview Tanja Nagel

kun je een mede-rvc-lid anders vertellen dat hij in jouw
ogen niet goed is omgegaan met het bestuur? In een
goede nabespreking staat slechts één vraag centraal:
waren wij zojuist effectief? Die vraag leidt tot tal van
subvragen. Was iedereen aangehaakt? Voelde iedereen
zich gehoord? Heeft iemand een slecht gevoel bij de
gang van zaken? Allemaal vragen waarbij EQ het verschil
maakt. Een goede nabespreking eindigt met een of
twee verbeterpunten voor de volgende vergadering.’

“

Bert Iedema is onder andere voorzitter van
de raad van commissarissen van Flynth
Accountants en van NVM Holding, Board &
Executive Team Coach bij Merlin’s View,
begeleider van rvc-zelfevaluaties en lid van
het managementteam van het Erasmus
Governance Institute. Hij bekleedde eerder tal
van finance en general management-functies
(onder andere bij Sara Lee, Campina, SHV en
EaglePicher in de USA) en vervulde enkele
tientallen commissariaten in 5 landen.

Hoe kan een rvc effectiever worden?

‘Sommigen vinden dat de rvc vooral niet moet voor
bespreken. Ik geloof zelf dat die voorbespreking
zeker wel helpt, zolang er maar geen standpunt wordt
ingenomen. De rvc moet inventariseren welke onder
werpen belangrijk zijn en duidelijk afspreken wie
zich daarop zal richten tijdens de rvc-vergadering.
Dat betekent dat commissarissen zich sterk moeten
voelen, goed moeten luisteren en bereid moeten
zijn om af te wijken van de agenda van het bestuur.
Ook daarvoor is EQ belangrijk.’

‘Dat kan door de juiste interventies, op tijd, te plegen.
Interventies omvatten onder andere: het stellen van
vragen, het schorsen van vergaderingen, het uitnodigen
van externe deskundigen, het vragen naar second
opinions, het ontslaan van het management en het
inlassen van extra pauzes. Vaak vergt het plegen van
een interventie een vorm van potentieel conflict.
De commissaris moet iets doen of vragen wat een
bestuurder mogelijk niet wil. Dat kan natuurlijk best
constructief landen, maar assertiviteit is vaak een
bron voor conflict. Of iets ontaardt in een conflict
hangt niet af van de inhoud van de vraag maar van
de manier waarmee men ermee omgaat. Je kunt
best met diametraal verschillende visies toch met
een goed gevoel een gesprek uitkomen. Maar je kunt
ook vechtend de tent verlaten. Uiteindelijk kan een
rvc alleen maar effectief zijn als ze interventies pleegt.
En het is wezenlijk dat de interventies op tijd plaats
vinden. Daarvoor is vaak moed en volharding nodig.’

En de nabespreking?

Meer informatie

Hoe past een voorbespreking daarin?

‘Aarzelend zie ik in Nederland de nabespreking op
gang komen. Het kost inderdaad extra tijd, maar niet
meer dan 20 tot 30 minuten. En het is best lastig om
het eerste deel van de vergadering met het bestuur en
het tweede deel zonder het bestuur te doen. Maar hoe
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Dirk Stroes
Partner
People Advisory Services
dirk.stroes@nl.ey.com

“

Zachte
kant is
effectiever
als harde
kant op
orde is

Tanja Nagel is onder andere commissaris bij
EY Nederland en PNO Consultants. Ze was
CEO bij Theodoor Gilissen tussen 2009 en
2017 en was eerder 23 jaar werkzaam bij
Van Lanschot Bankiers, onder andere als
directeur Private Banking.
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Martijn de Jong van EY ging in gesprek met commissaris Tanja Nagel
over de ‘zachte’ en de ‘harde’ kant van organisaties en hoe die zich
verhouden tot de organisatie als geheel en het individu binnen de
organisatie. Zij schetst een model van Ken Wilber waarin die ver
schillende dimensies en hun onderlinge samenhang aan bod komen.
Tanja gebruikt dit vaak in haar rol als toezichthouder en geeft aan dat
de manier van denken commissarissen kan aanzetten tot het stellen
van vragen vanuit een ander perspectief. Het biedt dus mogelijk een
extra houvast voor toezichthouders. Dit artikel schetst een weergave
van Tanja’s gedachten bij het model.
Harde versus zachte kant
De organisatiestructuur en het prestatieen beoordelingssysteem vormen als het
ware de harde kant van een organisatie.
Daartegenover staat de zachte kant van
de organisatie, waarin de organisatie
cultuur en de individuele kernwaarden
van werknemers zich bevinden. Als een
organisatie bewust wil omgaan met de
organisatiecultuur, dan is van belang dat
de leiding goed weet wat ze wil bereiken

en hoe de individuen in de organisatie
daarbij passen. Echter, als de organisatie
structuur niet op orde is, in de vorm van
adequate systemen, processen en proce
dures, dan is voor mensen onvoldoende
duidelijk wat van ze wordt verwacht.
Vooral de zachte kant wordt de laatste
jaren steeds vaker benadrukt, maar het
is wezenlijk dat ook de harde kant goed
in elkaar zit. Als dat niet het geval is dan
zal geen goede cultuur kunnen ontstaan,

Individueel perspectief
Individueel intern
perspectief:
Individuele drijfveren,
kernwaarden en over
tuigingen
Intern
perspectief
('zachte'
kant)

Collectief intern
perspectief:
Organisatiecultuur

Het model van Wilber
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Individueel extern
perspectief:
Prestatie- en beoordelingssystemen/
key performance
indicatoren

Collectief extern
perspectief:
Organisatiestructuur
(processen,
procedures etc.)

Collectief perspectief

Extern
perspectief
('harde'
kant)

omdat mensen dan vaak ontevreden
zijn over wat er niet goed loopt in de
organisatie. Het helpt commissarissen om
meer bewust bij deze verschillende dimen
sies stil te staan. Dat kan aan de hand
van de ideeën van de filosoof Ken Wilber.

De vier kwadranten van Wilber
In Wilbers boek A Brief History of Every
thing staat een opvatting over organisaties
die steeds vaker opgeld doet in de praktijk.
Wilber schetst een organisatiemodel met
vier kwadranten. Er zijn twee onzichtbare
kwadranten die de zachte kant vormen het interne perspectief - en twee zicht
bare kwadranten die de harde kant
vormen - het externe perspectief. Voor
zowel het interne als het externe
perspectief van de organisatie bestaat
een individuele als een collectieve
invalshoek. De afstemming tussen deze
kwadranten is interessante materie voor
commissarissen.

Collectief extern kwadrant
De gedachtegang begint bij het collectieve
externe harde perspectief. Dat is het
kwadrant rechts beneden. In dat vlak gaat
het over de organisatiestructuur die is
opgebouwd uit processen, procedures
enzovoort. Dat zijn de meest zichtbare
zaken in een organisatie.
Commissarissen kunnen het collectieve
externe perspectief koppelen aan de
auditcommissie en de risicocommissie,
aan alles wat ervoor zorgt dat de admini
stratieve organisatie goed functioneert
en dat de financiën helder in beeld zijn.

Individueel extern kwadrant
Verschuiving naar rechtsboven leidt naar
de individuele externe harde zichtbare
kant. Hier zou voor elk individu duidelijk
moeten zijn wat er van hem of haar wordt
verwacht om het collectieve externe
perspectief goed draaiend te houden.
Dat kwadrant is meestal redelijk helder
in beeld, bijvoorbeeld in de vorm van

“

Het bestuur móet
de cultuur zelf
actief uitdragen
key performance indicators (kpi’s).
Het individuele externe perspectief
(de kpi’s gekoppeld aan het menselijk
gedrag) is vaak een zaak van de talent
& remuneratie-commissie: is er helder
zicht op hoe beoordeling en beloning
in de organisatie werken?

Individueel intern kwadrant
Verplaatsing naar linksboven leidt naar
een wat minder zichtbaar gebied, het
interne individuele niveau. Dat niveau
bevat de drijfveren van het individu, de
kernwaarden en overtuigingen.
Kernwaarden worden in de eerste 18
levensjaren opgebouwd, vaak onbewust.
De manier waarop iemand in het leven
staat en zich gedraagt heeft veel te maken
met de individuele drijfveren, kernwaarden
en overtuigingen. Het individuele interne
perspectief vraagt van het leiderschap
om te weten wat individuen drijft.
Gesprekken gaan dan niet meer alleen
over omzetstijgingen en kostenreductie
en wat een individu daaraan bijdraagt.
Het gaat dan ook over wat mensen belang
rijk vinden en hoe dat in het verlengde
kan worden gebracht van wat de leiding
met de organisatie wil bereiken. Als de
cultuur ver afstaat van de individuele
waarden en overtuigingen, dan kan het
verstandig zijn om in gesprek te gaan met
deze persoon omdat het dan wellicht
logisch is om uit elkaar te gaan, ook al
behaalt deze persoon wel de (harde)
targets. Deze invalshoek leidt tot heel
interessante en waardevolle gesprekken,
ook - of misschien juist - voor deze collega.
Dit is uiteraard geen rol voor de commis
saris, maar deze kan wel vragen stellen

over hoe de leiding ervoor zorgt om een
beeld te krijgen/hebben van de drijfveren
van medewerkers, en hoe daarmee wordt
omgegaan.

Collectief intern kwadrant
Het laatste kwadrant, links beneden, is het
collectieve onzichtbare interne kwadrant.
Hierin bevindt zich de organisatiecultuur.
Het is wezenlijk dat de leiding weet welke
cultuur zij voor ogen heeft en in hoever
re zij in staat is om de individuen mee te
krijgen in wat zij belangrijk vindt.
Dit perspectief is heel belangrijk voor de
toon-aan-de-top. Het bestuur móet de
cultuur zelf actief uitdragen willen de
mensen in de organisatie dat ook belang
rijk (gaan) vinden. Het bestuur moet dus
ook steeds zelf het goede voorbeeld geven
dat in lijn ligt met die (beoogde) cultuur.
Dat is best lastig! Als de werknemers
weten wat hun drijfveren zijn en deze in
lijn te brengen zijn met de koers van de
organisatie, dan krijgen ze vaak vleugels.
Het is belangrijk dat de leiding zorgt voor
voldoende ruimte en tijd om hiermee aan
de slag te gaan.
De organisatiecultuur verdient continu
aandacht en dat kan niet alleen door HR
gebeuren. De lijn bepaalt, HR faciliteert.
Dit is immers primair een zaak van het
management. De kwaliteiten van het
leiderschap moeten ervoor zorgen dat het
optimale uit de mensen wordt gehaald.

“

De afstemming
tussen deze
kwadranten
is interessante
materie voor
commissarissen

“

Het geven van
vertrouwen is een
positieve driver
Als je eenmaal (met een grote groep
mensen!) hebt gedefinieerd hoe de cultuur
eruit moet zien, dan weet je ook wie de
‘vuurtorens’ in de organisatie zijn: de
mensen die graag een bijdrage leveren,
die helder zien wat hun rol kan zijn en die
andere mensen daarin mee willen nemen.
Het geven van vertrouwen is hierbij een
positieve driver. Mensen moeten het
gevoel hebben dat ze autonomie hebben
en dat ze ook fouten mogen maken.
Deze aanpak maakt het eenvoudiger om
het gevoel te hebben ergens bij te horen
en dat ze aandacht en waardering krijgen.
Het aardige is dat het voor de leiders
zelf ook veel meer voldoening geeft als
de mensen in de lijn vanuit hun eigen
waarden en overtuiging gaan handelen
en de ruimte krijgen en nemen.
De commissaris heeft hierbij een belang
rijke rol. Ook al is cultuur ‘soft’, er kunnen
wel degelijk kpi’s worden afgesproken.
De commissaris toetst regelmatig hoe
het proces verloopt en wat de resultaten
zijn, en of dit conform afspraken gaat.
Bovendien blijkt dit bij uitstek een onder
werp waarbij ook de adviserende taak
van de commissaris aan bod kan komen.

Vind de juiste balans
Voor veel organisaties zijn hier nog stap
pen te zetten. Ook raden van commissa
rissen zijn soms nog een beetje op zoek
naar hoe je dat goed vormgeeft. Het is
mooi als bestuurders en commissarissen
samen optrekken om de juiste balans
tussen de diverse dimensies te vinden.
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Interview Margreeth Kloppenburg

De rvc moet onafhankelijkheid
aanmoedigen
Margreeth Kloppenburg heeft als belangrijk doel in haar leven het bijdragen aan
een eerlijke (financiële) dienstverlening. Volgens haar moet een integere houding
daarvoor de hoogste prioriteit zijn. Sinds een jaar of tien begeeft zij zich vooral op
het terrein van de accountantsprofessie. Hoe komt zij daar terecht als ‘vreemde
eend in de bijt? En hoe werken haar boodschappen aan accountants door voor
commissarissen? Een gesprek met een bevlogen Groningse.

Eerlijk scoren

Margreeth Kloppenburg is zelfstandig adviseur, spreker en
publicist en heeft een aanstelling als onderzoeker aan de
Hogeschool Utrecht. Zij verzorgt onder andere lezingen en
colleges op het gebied van ethiek en professionele vaardig
heden. Zij is daarnaast vaste columnist van Accountant.nl,
lid van de redactieraad Commissie Eindtermen Accountancy
Opleidingen (CEA) en lid van het pilot-faculty-bestuur Ethiek,
Cultuur en Gedrag van de Nederlandse Beroepsorganisatie
van Accountants (NBA). Zij schreef meerdere management
boeken. Haar meest recente boek is Artikel 5: de beroepseer
van de accountant. Kloppenburg studeerde toegepaste
taalkunde.
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Kloppenburg schreef tien jaar geleden een boek met
de titel Eerlijk scoren: de professionele balans tussen
target en integriteit. Het boek ging niet per se over het
accountantsberoep, maar het boek vond toch vooral
vruchtbare bodem in de accountancysector.
Kloppenburg: ‘Na de financiële crisis waren ook
accountants op zoek naar een nieuwe balans tussen
commercieel gedrag en de wettelijke taak. Ik heb mij
er altijd over verbaasd dat mensen vaak in de ver
onderstelling verkeren dat commercieel zijn betekent
dat iemand automatisch minder integer is en ‘in het pak
wordt genaaid’. Maar ook als je integer bent kun je een
prima boterham verdienen. Dat hoeft elkaar helemaal
niet te bijten. Die gedachte is nu wat meer mainstream,
maar dat was het tien jaar geleden zeker niet. Het was
fijn om positief bij te dragen aan die discussie.’

Vakbekwaamheid, integriteit en betrokkenheid
Zo kwam Kloppenburg in de wereld van de accountants
terecht. Op basis van haar schrijfwerk en presentaties
kwam zij enkele jaren geleden ook in contact met de
Stichting Beroepseer. Zowel de stichting als zij zagen
veel heil in de groot opgezette Harvard-studie van
Gardner, Csikszentmihalyi en Damon. Die studie staat
bekend als het ‘Good Work Project’. Dat project duurde
15 jaar en bestond uit diepte-interviews met 1200
toonaangevende professionals uit 9 professies.

Volgens Kloppenburg zijn de uitkomsten van dat
onderzoek nog steeds zeer relevant.
‘De onderzoekers vonden dat de goede werkers in
de onderzochte professies drie principes tegelijkertijd
proberen te volgen. Ruwweg zijn dat vakbekwaamheid,
integriteit en betrokkenheid. Daarin zag ik een mooie
invalshoek voor de accountancysector. Mijn boodschap
van de afgelopen jaren was eigenlijk dat je altijd oog
moet hebben voor deze basisprincipes, zeker bij alle
sturing en beroepsregels die worden bedacht, bijvoor
beeld op het gebied van de controlekwaliteit. Als je
aansluit op principes dan heb je veel grotere kans dat
de beroepsgroep meegaat met wat je wilt, in plaats
van alleen maar met de knoet willen slaan. Je moet
ook een lonkend perspectief bieden. Je moet een
manier laten zien van hoe het wél kan. Mijn opa zei
altijd, in het Gronings, ‘als je de koeien op stal wil krijgen
dan moet je gaan lopen naast de koe die het goed doet,
dan volgt de rest wel’. Je moet niet gaan duwen tegen
de koeien die stilstaan. Dat heeft weinig zin. Dat is een
mooi beeld. In de accountancysector lag de nadruk
vooral op wat er fout ging en men probeerde dat te
herstellen met meer regels en afstraffing. Het werkt
denk ik veel beter als wordt aangegeven welk gedrag
in lijn ligt met de wezenlijke bedoeling van het vak.
Daarmee zijn we denk ik inmiddels een aardig eind op
weg, ook al zijn we er nog niet.’
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Interview Anna Gold

“

Ook als je integer
bent kun je een
prima boterham
verdienen’
Commissaris wil vooral conclusie begrijpen
Hoe kan een commissaris daar gebruik van maken?
Kloppenburg stelt dat commissarissen aan de accountant
duidelijk moeten maken dat hij ook is ingehuurd om het
bestuur en de rvc scherp te houden. ‘De accountant
moet worden aangemoedigd om zich kritisch en onaf
hankelijk op te stellen, ook al is dat niet altijd aangenaam.
Op die manier zet je de accountant in de positie waar
van uit het legitiem is om eerlijk te zijn over wat hij heeft
vastgesteld. Dat past prima in de genoemde trits van
vakbekwaamheid, integriteit en betrokkenheid.’
Volgens Kloppenburg zijn veel accountants echter
geneigd om vooral vakinhoudelijk te communiceren
richting de klant: ‘Alleen de commissarissen met een
accountantsachtergrond begrijpen dan goed waar de
accountant over praat. Ik zou commissarissen adviseren
om eerder contact te maken met de onderliggende
waarden bij hun accountant. Wat vindt de accountant
van belang voor hen en vooral ook waarom?
Welke afwegingen zijn werkelijke van belang als je
op een eerlijke manier verantwoording wilt afleggen
over de resultaten? Dat helpt de accountant om beter
in te zien dat de vakinhoudelijke kant van de zaak
moet zorgen voor de argumenten die de conclusie
onderbouwen. De commissarissen willen de conclusie
begrijpen vanuit hun eigen kennis en achtergrond.
De gedetailleerde beschrijving van de weg naar de
conclusie is minder interessant. De rvc kan de accountant
helpen zijn legitieme rol te pakken, door de onafhan
kelijke positie van de accountant te versterken en de
onderneming niet als klant te positioneren maar als
gecontroleerde onderneming.’
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Samen sterker staan
Kloppenburg geeft aan dat de accountant bij het begin
van de opdracht soms op zijn gemak moet worden
gesteld. ‘Het is goed om te verduidelijken dat rvc en
accountant een gezamenlijk doel hebben. Dat geeft
vertrouwen. De commissarissen hebben de nodige
afstand en de accountant heeft onder meer een goed
beeld van de financiële verantwoording en de AO/IC
van de organisatie. De accountant moet in staat zijn
om vanuit zijn vakinhoud de vertaling te maken naar
de wereld van de rvc en het bestuur. Iedereen praat
vanuit zijn eigen logica met eigen taal. De kunst is om
het overlappende deel groter te maken, en elkaar daar
vragen over te stellen. Hierbij is het begrip professionele
ruimte essentieel. Dat is de ruimte die iedere professional
nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Wat is,
naast het volgen van de regels, de interpretatie van de
accountant? In dat gebied bevindt zich intellectuele
arbeid voor de goede accountant. Juist die inzichten
zijn van extra toegevoegde waarde is voor een rvc.
Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om situaties waarbij
wet -en regelgeving achter de feiten aanlopen.
Maar vergis je trouwens niet: er zijn ook accountants
die zich graag verschuilen achter regels of de AFM.
Dat scheelt immers gedoe. Het gesprek met de gecon
troleerde onderneming heeft dan echter veel minder
waarde. Het goed doen van het accountantswerk is
vaak niet de makkelijkste weg. Integer zijn kan veel tijd
kosten en ook wel eens commercieel onaantrekkelijk
zijn. Ook hier speelt de commissaris een belangrijke rol.’

Vier wezenlijke vragen van commissaris
aan accountant:

1

	Welke zaken heeft de accountant tijdens
de controle gezien waarvan bestuurders
wakker zouden moeten liggen?

2
3
4

 elke thema’s moeten in het bestuurs
W
verslag worden uitgewerkt?

Auditcommissie
helpt de kritische
houding van
de accountant
Op dit moment gaat veel aandacht uit naar de
gehele verslaggevingsketen, en dus ook naar de rol
van de auditcommissie. Er zijn regelmatig geluiden
te horen dat bestuur en auditcommissie samen een
front vormen, waar de accountant tegenin moet
gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
De auditcommissie moet de accountant
juist ondersteunen. De vraag is hoe dat
in de praktijk werkt. Binnen het wetenschappelijk onderzoek is al wat langer
aandacht voor de relatie tussen auditcommissie en accountant. De meeste
studies kijken echter vooral hoe de
kwaliteit van de auditcommissie
samenhangt met de verslaggeving.
De interactie met de accountant
komt daarin niet expliciet uit de
verf. Toch is juist deze interactie
een hot topic. Anna Gold verricht
op dit moment onderzoek naar
deze relatie.

	Welke dilemma’s heeft de accountant
meegemaakt tijdens de controle?
	Wat gaat op termijn het bestuursverslag
of de jaarrekening raken?

Anna Gold is hoogleraar auditing aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Ze studeerde communicatiewetenschappen aan
de Jönköping University (Zweden) en aan de Universiteit van
Amsterdam. Ze heeft tevens een aanstelling aan de Norwegian
School of Economics in Bergen.
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Jullie kijken met name naar de invloed op de
professioneel-kritische houding van de accountant?

Hoeveel steun ervaren accountants op dit moment van
de auditcommissie?

‘Ik werk samen met Tammie Schaefer van de University of
Missouri en Joe Brazel van NC State University die al behoorlijk
wat onderzoek hebben gedaan naar de professioneel-kritische
houding van de accountant. Die houding is essentieel voor
een adequate controle. Zij hebben onder andere gekeken naar
de manier waarop accountants zich gedragen als ze weten
dat ze worden beoordeeld op basis van hun kritische houding.
De resultaten tonen aan dat accountants een negatieve
beoordeling krijgen als ze kritische werkzaamheden uitvoeren
maar daarmee geen problemen ontdekken. Dat doen reviewers
natuurlijk niet bewust. Er staat nergens in beoordelingsformu
lieren dat je dergelijke gevolgen moet afstraffen. Toch kan het
gevolg zijn dat accountants minder kritisch gaan optreden.
Dat is niet verstandig.’

‘Voor ons onderzoek hebben we zowel een experiment als een
survey gedaan. De survey vond plaats onder 150 auditcommissie
leden in Nederland en de Verenigde Staten. We zien behoorlijk
wat variatie in de mate van steun die accountants ervaren van
de auditcommissie. Het is een beetje 50-50.’

“

Maakt het iets uit of de
auditcommissie actief haar support
communiceert?
Hoe past jullie onderzoek in dit stramien?
‘Er wordt nog steeds snel geroepen: wat kunnen en moeten
accountants doen? Misschien moeten we veel breder kijken, in
de hele keten. Wat kunnen we daarvan eisen en verwachten?
De auditcommissie lijkt daarvoor een aangewezen kandidaat.
Als de accountant vooraf weet dat een cliënt een sterke audit
commissie heeft, die de accountant steunt bij eventuele menings
verschillen met de cliënt, dan leidt dat mogelijk tot een grotere
drive bij de accountant om kritisch op te treden. Dat zou een
heel effectief mechanisme kunnen zijn. Ik denk dat audit
commissies zelf op dit gebied ook een beetje zoekend zijn.
Wat kunnen ze doen om de kwaliteit van de accountantscontrole
te bevorderen? Welke rol moeten ze pakken? De accountant
moet indien nodig natuurlijk het conflict opzoeken, maar ik
denk dat de accountant daarin beter gefaciliteerd kan worden.
Het helpt voor de professioneel-kritische houding enorm als
de accountant steun ervaart van de auditcommissie als hij in
gesprek moet met het bestuur.’

34

Zicht op Toezicht

Verstaan jullie onder steun van de auditcommissie het
verbeteren van de controle door hulp van de audit
commissie, of puur dat de accountant kan doen wat
hij van plan is?
‘We zien het allebei. Het kunnen doen wat de accountant van
plan is, hangt vooral samen met het ervaren van steun van de
auditcommissie als er meningsverschillen zijn met het bestuur.
We hebben echter ook naar andere voorbeelden van steun
gevraagd. Accountants noemen daar vooral het beschikbaar
zijn van de auditcommissie voor vragen, het tonen van belang
stelling voor de rol van de accountant, maar ook het proactief
vragen stellen aan de accountant om goed te kijken naar bepaalde
zaken. Vooral dat laatste is belangrijk voor het versterkende
effect van de kwaliteit van de accountantscontrole. Als de audit
commissie iets belangrijk vindt, dan biedt dat ruimte voor de
accountant om de scope uit te breiden, iets wat zonder een
concrete vraag vanuit de auditcommissie misschien niet zou
gebeuren. De drie belangrijke manieren van support zijn dus
de onafhankelijke opstelling ten opzichte van het management,
het beschikbaar en benaderbaar zijn voor accountant en het
proactief vragen stellen aan de accountant.’
Een belangrijke invalshoek van jullie experiment is de
communicatie tussen auditcommissie en accountant?
‘We hebben onderzocht hoe je de communicatie met de audit
commissie in de praktijk zou moeten invullen. Een aandachtspunt
is dat de accountants onder het niveau van partner, director en
senior-manager eigenlijk niet in aanraking komen met de audit
commissie. We vroegen ons af of regelmatig contact tussen audit
commissie en auditteamleden op alle niveaus, en het communice
ren van het belang dat de auditcommissie hecht aan de
controle, kan bijdragen aan de professioneel-kritische houding
van de accountant. Als variant hierop hebben we onderzocht
hoe die positieve aandacht van de auditcommissie werkt als
die niet rechtstreeks door de auditcommissie maar via de

partner wordt gecommuniceerd. De hoofdvraag is dus of het iets
uitmaakt of de auditcommissie actief haar support
communiceert. En de tweede vraag is of de manier waarop dat
gebeurt - direct of indirect - invloed heeft.’

Wat waren de uitkomsten?
‘Het professioneel-kritische gedrag neemt toe als de auditcommis
sie aangeeft support te verlenen. Vreemd genoeg is er een sterker
effect als de partner dat communiceert dan bij directe communi
catie door de auditcommissie. Deze uitkomsten zijn echter nog
pril. We hebben daarnaast nog een tweede fenomeen onderzocht.
We hebben gekeken naar de attitude van het management en de
staf bij de klant. Daarvan hebben we twee versies onderzocht.
In het eerste geval bestond de klant uit vriendelijke behulpzame
mensen. In de tweede conditie waren het vooral vervelende on
vriendelijke types. Hoe beïnvloedt dat het werk van de accountant?
Leidt tegenwerking tot een meer kritische houding of juist niet?
De voorlopige resultaten laten zien dat accountants de confron
tatie met de onvriendelijke mensen vermijden. De accountants
zijn zich daarvan echter niet bewust. Dat is heel interessant,
want wat doet dat met de controlekwaliteit? Het is overigens
wel goed om te zien dat support vanuit de auditcommissie de
invloed van een onvriendelijke klant vermindert.’

“

Ik denk dat auditcommissies zelf
ook een beetje zoekend zijn
Wat zou u auditcommissies willen meegeven op basis
van uw onderzoek?
‘Accountants ervaren het als productief als de auditcommissie
betrokkenheid toont en zich onafhankelijk opstelt ten opzichte
van het management. Ons experiment toont bovendien aan dat
ondersteuning vanuit de auditcommissie een positieve invloed
heeft op de controlekwaliteit. Ook ziet de auditcommissie mogelijk
zaken die de accountant niet ziet, maar die wel belangrijk kunnen
zijn. Al deze zaken vormen belangrijke aandachtspunten voor de
auditcommissie die een plek verdienen op de agenda.
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SRD2: meer transparantie
over beloning
Jan van Duren en Cees van Geffen
In 2017 verscheen de aangepaste EU-richtlijn
Aandeelhoudersbetrokkenheid (EU Shareholders
Rights Directive II), of kortweg: SRD2.
De bepalingen van SRD2 zijn vanaf 1 december
2019 opgenomen in de Nederlands wetgeving.
Een van de doelstellingen van de nieuwe wet
geving is het vergroten van de transparantie van
beursvennootschappen, vermogensbeheerders
en institutionele beleggers. Bovendien krijgen
aandeelhouders meer invloed op de beloning van
bestuurders (en commissarissen).

Veel elementen uit SRD2 die betrekking hebben op beloning
waren in Nederland al in meer of mindere mate onderdeel van
de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code’).
Nederlandse beursvennootschappen waren dus al enige tijd,
relatief gezien, behoorlijk transparant over de beloning van
bestuurders. In een aantal lidstaten zijn de Nederlandse
remuneratierapporten over het jaar 2018 daarom gebruikt
als voorbeeld hoe er in de geest van SRD2 kan worden
gerapporteerd.
In dit artikel gaan wij in op de nieuwe wetgeving en hoe die tot
op heden van invloed is geweest op transparantie over beloning.
We zullen zien dat SRD2 ook voor Nederlandse ondernemingen
nog voldoende uitdagingen biedt. In dit artikel zullen wij drie
uitdagingen expliciet benoemen en uitwerken.

Achtergrond: beloningen spreken tot
de verbeelding
De beloning van bestuurders en commissarissen
spreekt politiek (en media) al jaren bijzonder aan.
Het Burgerlijk Wetboek geeft sinds 2002 voor
schriften voor vermelding in de jaarrekening over
bezoldiging en aandelenbezit per individuele
bestuurder en commissaris van beursvennoot
schappen. Deze bepalingen (art. 2:383b t/m 383e BW)
zijn niet gebaseerd op EU-richtlijnen. Ook de eerste
Nederlandse Corporate Governance Code uit 2003
bevatte bepalingen over remuneratie, die daarna in
de herziene Code verder zijn uitgebreid.
De implementatie van SRD2 in de Nederlandse wet was
lastig omdat de bepalingen in de Code en het jaar
rekeningenrecht (art. 2:383b t/m 383e BW) gedeeltelijk
een andere (doel)groep betreffen dan de beursvennoot
schappen die onder SRD2 vallen en ook een andere
doelstelling hebben. Dat leverde voor de verslag
gevingspraktijk in Nederland begin dit jaar soms nog wat
onduidelijkheden op die vragen om enige gewenning
en aanpassing. Een voorbeeld hiervan is dat de beloning
vanuit het jaarrekeningrecht specifieke toerekenregels
kent (zoals IFRS 2 voor optie- en aandelenregelingen
met een focus op de waarde op het toekennings
moment), terwijl onder SRD2 in het algemeen meer
gekeken wordt naar de waarde hiervan op het daad
werkelijke uitoefenmoment. Hierbij ligt de achtergrond
van SRD2 in het bevorderen van langetermijnbetrokken
heid van aandeelhouders, ter voorkoming van het
ongewenst geachte kortetermijndenken.
SDR2 bevat diverse regels, waarvan die over het
bezoldigingsbeleid en het bezoldigingsverslag (in
de praktijk vaak remuneratierapport genaamd) bij
beursvennootschappen het meest direct aan de orde
zijn. Dat komt met name omdat op de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders in 2020
gestemd gaat worden over het bezoldigingsbeleid
2020 en het bezoldigingsverslag 2019, net zoals er
ook over de jaarrekening en (het voorstel tot al dan
niet) dividenduitkering wordt gestemd.
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“

Nederlandse beurs
vennootschappen waren
al enige tijd
behoorlijk transparant
2019 is een schakeljaar
Door de invoering van de wetgeving voor SRD2 per
1 december 2019 is het verslagjaar 2019 een bij
zonder rapportagejaar. Het nieuwe wetsartikel over
het bezoldigingsverslag (art. 2:135b BW) is van
toepassing op het verslagjaar 2019. Daar staat
tegenover dat de inhoud van SRD2 sinds 2017 al
grotendeels bekend was en dat ondernemingen zich
hierop hebben kunnen voorbereiden. Het is met
name opvallend dat veel ondernemingen er moeite
mee lijken te hebben om hun remuneratierapport te
laten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Dat heeft
enerzijds te maken met onduidelijkheden qua regel
geving – de door de Europese Commissie hiervoor
ontwikkelde richtsnoeren zijn nog steeds in concept! en anderzijds heeft het te maken met gewenning
aan toenemende transparantie over bestuurders- en
commissarissenbeloning.
Naar verwachting geldt dit ook voor situaties waarbij
in 2020 een bijgesteld beloningsbeleid is (of wordt)
voorgelegd aan de algemene vergadering. Ondanks de
Nederlandse voorsprong ten opzichte van Europa, zijn
ook wij dus nog niet helemaal klaar met de
implementatie van SRD2.

SRD2 en externe accountant
SRD2 raakt ook de werkzaamheden van de externe
accountant. In artikel 2:135b lid 7 BW is de rol van
de externe accountant bij het bezoldigingsverslag uit
SRD2 opgenomen: de accountant controleert of het
bezoldigingsverslag de wettelijk vereiste informatie
bevat. De externe accountant controleert de jaarrekening
en betrekt daarbij de daaraan toegevoegde informatie,
zoals het bestuursverslag en overige onderdelen van
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“

Uitdaging 1: maak het beloningsbeleid goed
uitlegbaar en uitvoerbaar

Het comply or explain-principe
uit de Code is hier
niet meer aan de orde

De eerste uitdaging voor de raad van commissarissen,
en met name voor de remuneratiecommissie, ligt in het
formuleren van een beloningsbeleid voor de raad van
bestuur dat voldoet aan artikel 2:135a lid 6 BW. Dit is
een wettelijk voorschrift. Het comply or explain-principe
uit de Code is hier dus niet (meer) aan de orde.

de jaarstukken. De accountant beschrijft de controle
werkzaamheden vervolgens in de controleverklaring.
Het bezoldigingsverslag is echter een apart verslag dat
geen onderdeel is van de jaarrekening of verplicht moet
worden opgenomen in de jaarstukken. Bovendien regelt
het Burgerlijk Wetboek niet op welke wijze de accountant
behoort te rapporteren over diens werkzaamheden ten
aanzien van het bezoldigingsverslag.

Drie uitdagingen voor de commissaris
Maar wat zijn nu de specifieke aandachtspunten voor
de commissaris? Allereerst moet worden benadrukt dat
remuneratie bij een beursfonds, alsmede het afleggen
van verantwoording daarover in het bezoldigingsverslag,
tot de verantwoordelijkheid behoort van de raad van
commissarissen (c.q. de remuneratiecommissie).
Kijkend naar de remuneratierapporten over het boek
jaar 2019 en de aangedragen veranderingen voor het
beloningsbeleid voor de jaren 2020 en verder, lijken
de drie volgende zaken de grootste uitdagingen voor
commissarissen te zijn.

Zoals gezegd zijn veel SRD2-eisen aan het belonings
beleid ook al benoemd in de Code. Er moet worden uit
gelegd hoe met diverse factoren rekening is gehouden,
zoals de beloningsverhoudingen binnen de onderneming,
de bijdrage aan het langetermijnbelang en het maat
schappelijk draagvlak. Een interessant aandachtspunt
voor een commissaris is wie hiertoe het initiatief moet
nemen: de bestuurder of de commissaris?

Uitdaging 2: creëer vertrouwen door
transparantie over variabele beloning
Terughoudendheid in transparantie over de vormgeving,
toepassing en resultaten van variabele beloning blijkt
in de praktijk een belemmering voor de rapportage
over bestuurdersbeloning. Voor veel (institutionele)
beleggers is transparantie echter een blijk van ver
trouwen. Daarbij gaat het niet zo zeer om de hoogte
van de variabele beloning, maar meer over de recht
vaardiging ervan. Meer transparantie over de variabele
beloning zou het vertrouwen ten goede komen.

Weighting

Threshold
performance

Target
performance

Maximum
performance

Realized
performance

Resulting payout
as % of target

Comparable
Sales Growth1

37.5%

2.5%

4.5%

6.5%

100.0%

37.5%

EBITA1

37.5%

10.5%

12.5%

14.5%

67.5%

25.3%

Free Cash Flow1

25.0%

672

1,050

1,428

70.9%

17.7%

Metric definition

Total

80.5%

Non-IFRS financial measure. For the definition and reconciliation of the most directly comparable IFRS measure, refer to Reconciliation of non-IFRS information, starting on page 176.
bron: Philips Annual Report 2019, pagina 70

1. 
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Er zijn ondernemingen die met hun 2019-rapport
duidelijk laten zien dat ze de weg naar transparantie
met betrekking tot variabele beloning bewandelen.
Het remuneratierapport van Philips is volgens ons een
voorbeeld van transparantie over variabele beloning
zoals dat in de nieuwe wetgeving is bedoeld.
Philips rapporteert vrijwel volledig in lijn met de concept
richtsnoeren van de Europese Commissie, en geeft
duidelijk de weging aan van de betreffende doelstel
lingen, de gestelde targets en de mate waarin deze
zijn behaald.

Uitdaging 3: Houd toezicht op duidelijke en
begrijpelijke rapportage over alle belonings
elementen
Het eerste lid van artikel 2:135b BW vraagt om duidelijk
heid en begrijpelijkheid in remuneratierapporten.
De commissaris moet hierop toezicht houden en de
organisatie, indien nodig, aanzetten tot actie. Dit is
niet alleen wenselijk vanuit het oogpunt van ver
antwoording aan aandeelhouders, maar ook om als
commissaris daadwerkelijk inzicht te krijgen in het
hoe en waarom van de beloning van bestuurders.
Wellicht heeft de Europese Commissie in de geest daar
van al op 1 maart 2019 zogeheten ‘niet-verplichte
concept-richtsnoeren’ opgesteld met daarin onder
meer tabellen met voorbeelden. Die tabellen geven
de benodigde (kwantitatieve) informatie die nodig is
om aan SRD2 te voldoen. Naast het scheppen van
duidelijkheid helpen deze voorbeelden ook in de
discussie over de begrijpelijkheid van alle belonings
elementen, zoals bijvoorbeeld de vaste onkosten
vergoeding (is die wel of geen onderdeel van de
beloning?) of de compensatiebetalingen voor pensioen
premies boven een bepaald bedrag (hoe hoog moeten
die compensatiebedragen zijn, hoe lang ga je daar
nog mee door, geldt dat ook voor nieuwe board
leden?). Het is wenselijk dat deze richtsnoeren
worden gefinaliseerd – met mogelijk nog een aantal
verbeteringen of verduidelijkingen ten opzichte van
de huidige concepten – en als primaire leidraad worden

“

Wie moet het
initiatief nemen:
de bestuurder of de
commissaris?
gehanteerd in Nederland. Als voor specifiek Nederlandse
beloningsaspecten nog nadere afstemming nodig is
om tot een consistente rapportage te komen, zijn er in
Nederland diverse gremia die hierbij een rol zouden
kunnen spelen.

Hoe nu verder?
SRD2 is nu wetgeving in Nederland en in de rest van
de EU. De behoefte aan transparantie over beloningen
bij beursvennootschappen is in Nederland al zeker
25 jaar een feit en die behoefte blijft groeien, niet
alleen bij aandeelhouders. De commissaris is de ver
bindende schakel om die transparantie vorm te (laten)
geven. Het maatschappelijk belang van duidelijke en
begrijpelijke bezoldigingsinformatie is daarbij leidend.

Meer informatie
Jan van Duren
Associate Partner
People Advisory Services Reward
jan.van.duren@nl.ey.com
Cees van Geffen
Senior Manager
Professional Practice Group
cees.van.geffen@nl.ey.com
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(Toe)zicht op
mensenrechten
Jan Niewold en Gina Schuurman

We zien meer en meer dat in de maatschappij aandacht wordt gevraagd
voor de bijdrage van bedrijven aan het thema mensenrechten. Dit vormt
een wezenlijk onderdeel van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (IMVO). En het ligt in lijn met al langer bestaande kaders
zoals de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP).
Het lopende project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’ van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken onderstreept het belang van naleving van deze
richtlijnen. Het project zal het kader schetsen van het toekomstige IMVObeleid van Nederland en zal daarmee perspectief geven aan het inter
nationaal zakendoen.
In dit artikel gaan wij dieper in op de plaats van mensenrechten binnen
ondernemingen en besteden wij aandacht aan de verantwoordelijkheid
van de raad van commissarissen.
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Mensenrechten

Wetgeving en richtlijnen

Waar hebben wij het over als we spreken over mensenrechten?
Eigenlijk zegt het eerste artikel uit de Universal Declaration of
Human Rights (1948) genoeg:

De reikwijdte van het onderwerp mensenrechten maakt het
complex om het in één wet of richtlijn te vatten. Dat uit zich dan
ook in het zich ontwikkelende landschap van wet- en regelgeving.
Naast de overkoepelende Universal Declaration of Human Rights
en OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn
belangrijke richtinggevende richtlijnen de UN Global Compact
(2000) en de UNGP (2011). Vanuit internationale wetgeving
zien we onder andere de California Transparancy in Supply Chains
Act (2010) in de USA, de Modern Slavery Act van het Verenigd
Koninkrijk (2015) en Le devoir de vigilance (2017) in Frankrijk.
Hierbij is een duidelijke trend waarneembaar in het toepasbaar
maken van het brede begrip mensenrechten naar kleinere en
beter hanteerbare en meetbare onderdelen. Een voorbeeld hier
van is de verantwoordelijkheid van een onderneming naar de
economische, ecologische en sociale impact van haar bedrijfs
activiteiten in de supply chain, zoals productieomstandigheden
van ingekochte producten of materialen in ontwikkelingslanden.

‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid

en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand
en geweten, en behoren zich jegens elkander in een
geest van broederschap te gedragen.’

Dit artikel bestrijkt een zeer breed gebied. We denken hierbij
vaak aan arbeidsomstandigheden, al dan niet in overige delen
in de waardeketen, maar ook ‘dichter bij huis’ hebben we ermee
te maken. Hierbij kunnen we denken aan privacy, gegevens
bescherming en discriminatie. Daarnaast is het onderwerp niet
los te koppelen van andere thema’s zoals milieu, financiële en
sociale aangelegenheden.
Hoe cruciaal het respect voor mensenrechten is (en hoe moeilijk
dit kan zijn) blijkt duidelijk uit de huidige COVID-19 crisis. In deze
situatie voert recht op gezondheid de boventoon en is solidariteit
van eminent belang, terwijl daarmee individuele belangen zwaar
kunnen worden geraakt.
Het is belangrijk om vast te stellen dat mensenrechten geen
separaat onderdeel zijn van de maatschappij, maar integraal
onderdeel uitmaken van deze maatschappij, in alle geledingen
en perspectieven.

“

Communicatie over
het risicomanagement
en de uitkomsten
van beleid is voor
verbetering vatbaar

Ook de Nederlandse Staat heeft zich gecommitteerd aan de
Universal Declaration of Human Rights en OESO-richtlijnen
voor multinationale ondernemingen. Naar aanleiding hiervan
zijn vanaf 2014 IMVO-convenanten gesloten waarbij afspraken
zijn gemaakt voor onder andere de sector kleding & textiel,
de sector voedingsmiddelen en de bancaire sector. Daarnaast
is in Nederland inmiddels ook een start gemaakt met de Wet
Zorgplicht Kinderarbeid en heeft de Sociaal-Economische Raad
(SER) in 2019 het kabinet geadviseerd om haar beleid te ver
binden op het terrein van IMVO en de Sustainable Development
Goals (SDGs).
De SDGs sluiten aan op de aanjagende rol van rapportage
verplichtingen en -aanbevelingen, zoals het Besluit Bekend
making Niet-financiële Informatie (Besluit NFI). Tevens zien we
een duidelijke link met de Nederlandse Corporate Governance
Code. Daarin staat langetermijnwaardecreatie centraal die ook
inhoudt dat eerbiediging van mensenrechten een aan
dachtspunt moet vormen in de strategie.
Samenvattend zien we een toename in wetgeving en richt
lijnen met een (steeds meer) verplicht karakter. De contouren
van deze wetgeving en richtlijnen op het gebied van mensen
rechten worden ook concreter, waarbij aandacht wordt gevraagd
voor de gehele keten van bedrijfsactiviteiten, verslaggeving
en toezicht.
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“

Identificeren van aandachtsgebieden
Zoals eerder aangegeven is het lastig om
mensenrechten als een op zichzelf staand
onderwerp te beschouwen en is duidelijk
dat de relevantie van het onderwerp voor
organisaties groeit.
Maatschappelijke acceptatie en het af
leggen van verantwoording door onder
nemingen met externe verslaggeving
liggen in elkaars verlengde. Een leidende
praktijkhandreiking om verantwoording
af te leggen over mensenrechten, is het
Guiding Principles Reporting Framework
van de Verenigde Naties. Dit raamwerk
bestaat uit drie onderdelen:
A: Governance of respect for
human rights
B: Defining the focus of reporting
C: Management of salient human
rights issues
In het raamwerk wordt gesproken over
‘salient human rights issues’. Dat zijn de
gebieden waar het risico op misstanden
op het gebied van mensenrechten het
grootst is en de meeste impact heeft.
Salient human rights issues kunnen
ontstaan als gevolg van eigen bedrijfs
activiteiten, producten en diensten, maar
ook op andere plekken in de waarde
keten. Hierbij zijn diverse gradaties van
betrokkenheid van de onderneming
mogelijk. Ook kunnen er juist misstanden
ontstaan door gebrek aan betrokkenheid
en inspanning. De inspanningsverplichting
met betrekking tot de supply chain krijgt
bijvoorbeeld steeds meer aandacht.
Hierbij ontstaat dan wel gelijk de vraag
hoever deze inspanningsverplichting
moet gaan om te kunnen spreken van
zorgvuldig handelen.
Voorbeelden van salient human rights
issues die in de praktijk voorkomen zijn
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We zien een toename in
wetgeving en richtlijnen met
een verplicht karakter
onder andere ‘leefbaar loon’ en gezond
heid & veiligheid, maar ook milieugerelateerde onderwerpen zoals grond
vervuiling met directe impact op mensen
en hun rechten.

Observaties in de praktijk
Met ingang van 2017 moeten onder
nemingen vanaf een bepaalde omvang
en die kwalificeren als een organisatie
van openbaar belang (OOB), voldoen
aan het eerdergenoemde Besluit NFI.
Op grond van dit besluit moeten OOB’s
ook rapporteren over mensenrechten.
Deze informatie heeft betrekking op het
mensenrechtenbeleid, de uitkomsten
van dit beleid, relevante risico’s, het
management van de risico’s en kritieke
prestatie-indicatoren.
In de praktijk blijkt dat nog onvoldoende
wordt gerapporteerd in de bestuurs
verslagen. Dat blijkt uit het thema
onderzoek Niet-financiële Informatie van
de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
90 procent van de beursgenoteerde
ondernemingen rapporteerde in het
bestuursverslag 2017 over het beleid.
De vertaling van dit beleid naar risico’s,
KPI’s en resultaten laat echter nog te
wensen over. Slechts een derde van de
ondernemingen vermeldt de resultaten
van het beleid en minder dan 20 procent
rapporteert een KPI die is gekoppeld aan
mensenrechten. De uitkomsten van het

follow-up onderzoek van de AFM over de
bestuursverslagen 2018 laten weinig
verbetering zien. Praktijkhandreikingen
zoals besproken in de vorige paragraaf
en de mogelijkheid om te focussen op
‘salient issues’ bieden hier vooralsnog
geen soelaas.
De waarnemingen van de AFM worden
bevestigd door een recent onderzoeks
rapport van Alliance for Corporate
Transparency, waarbij duizend Europese
bedrijven zijn geanalyseerd op naleving
van de EU-richtlijn Niet-financiële infor
matie (in Nederland geïmplementeerd als
het Besluit NFI). Ook hier blijkt datconcrete
rapportage over uitkomsten van het beleid
inzake mensenrechten achterblijft.
Tegelijkertijd zien we dat steeds meer
ondernemingen specifieke thema
rapportages uitbrengen rondom het
onderwerp mensenrechten. Met name
de bancaire sector loopt hierin voorop.

De rol van de interne
toezichthouder
De verantwoordelijkheid ten aanzien van
mensenrechten en de rapportage hierover
ligt in eerste instantie bij het bestuur van
de onderneming. Vanwege de relevantie
van het onderwerp voor de legitimiteit van
een onderneming en de langetermijn
waardecreatie zien we echter ook een
duidelijke verantwoordelijkheid voor de
raad van commissarissen.

De onderstaande tabel biedt handvatten om de vorm te geven aan
het interne toezicht. De primaire pijler is gericht op het creëren
van bewustzijn in de organisatie en de externe omgeving en
stakeholders. Vervolgens vindt prioritering plaats door middel
van het identificeren, beoordelen en implementeren van
beheersingsmaatregelen van en rondom salient human rights
issues. De derde pijler betreft het integreren van mensen
rechten in de bedrijfsactiviteiten, onder andere door het
meten van resultaten. Dit kan zowel kwantitatief (met KPI’s) als
kwalitatief (door het aantonen van geleverde inspanning). Een
voorbeeld is het aantal uitgevoerde supplier audits en acties
die zijn ondernomen op basis van de uitkomsten van deze
audits. De tabel geeft houvast voor zowel het vaststellen als
het beheersen van de risico’s. Dit kan resulteren in baten voor
zowel de onderneming als de maatschappij, zoals verbeterde
(werk)omstandigheden qua gezondheid en veiligheid maar ook
meer werkgeluk voor de werknemer.

Bewustzijn creëren

Regulering & standaarden

Reputatie
(media consumenten, werk
nemers, leveranciers, etc.)

Conclusie
Mensenrechten zijn een integraal onderdeel van de maatschappij
en dus ook van de ondernemingen die daar deel van uitmaken.
Mensenrechten krijgen steeds nadrukkelijker aandacht. Deze
nadruk wordt tot uiting gebracht door middel van media, wet
geving en richtlijnen. Ondanks wetgeving en beschikbare hand
reikingen zien we dat externe rapportage vaak beperkt blijft tot
een beschrijving van het mensenrechtenbeleid. Communicatie
over het risicomanagement en de uitkomsten van het beleid is
voor verbetering vatbaar.
Commissarissen kunnen een belangrijke rol spelen bij het
ondersteunen en uitdagen van het bestuur. De uitdaging
is om risico’s en mogelijkheden die voor een onderneming
voortvloeien uit het thema mensenrechten te integreren in
de bedrijfsvoering en daarmee zowel het goede te doen voor
de onderneming als voor de maatschappij.

Prioriteiten stellen

Mensenrechten:
salient issues
(kinderarbeid
corruptie, oneerlijke beloning,
gezondheid- & veiligheids
rechten discriminatie,
mensenhandel,
gedwongen arbeid, etc.)

Aandeelhouders &
investeerders

Integreren

Identificeren

Opleiding & training

(omvang, scope)

(corporate, operationeel)

Beoordelen

Resultaten meten
(KPI's, geleverde
inspanning)

Adresseren

Monitoren & evalueren
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