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In deze Toekomst van Toezicht ligt de 
focus op integrated thinking and acting, 
een beweging naar het gelijkwaardig en 
evenwichtig rekening houden met de 
belangen van alle stakeholders van een 
onderneming. 
We hebben onze gesprekspartners 
de volgende stelling voorgelegd: “Het 
vertrouwen van de maatschappij in het 
bedrijfsleven - the licence to operate - zal 
pas hersteld worden als het belang van 
diezelfde maatschappij prioriteit krijgt en 
niet ondergeschikt wordt gemaakt aan de 
financiële belangen van aandeelhouders 
en bestuurders.”

Integrated thinking and acting is een antwoord op 
deze stelling. Het is bovendien een ontwikkeling die 
zich aanwijsbaar voordoet, vindt ook Jan Zijderveld, 
president Europa van Unilever. “We realiseren ons dat je 
bedrijf geen succes kan zijn als de maatschappij om je 
heen onsuccesvol is. Dat is een simpele wet. Wij hebben 
geleerd dat je voor een gezonde, langdurige business 
moet bouwen aan een gezonde maatschappij.”

Er komt in brede kringen steeds meer aandacht voor 
de purpose van ondernemingen, dat wil zeggen voor 
het hogere doel dat bedrijven nastreven met hun 
waardecreatie. Waardecreatie, zo is het idee, dient de 
belangen van álle stakeholders van een organisatie. 
“Banken hebben te maken met heel diverse stakeholders, 
die niet alleen kijken naar onze maatschappelijke rol bij 
de verduurzaming van de maatschappij. Wij hebben te 
maken met klanten, aandeelhouders en toezichthouders, 
en die stellen verschillende eisen. Dat stelt ons voor 
uitdagingen. We moeten tegelijkertijd een groeimotor 
van de economie zijn, klanten krachtig ondersteunen, 
aan onze zorgplicht voldoen en dus ook duurzaam 
financieren”, zegt Koos Timmermans, vice-voorzitter van 
de management board van ING Bank.

Het succes van een organisatie wordt niet langer alleen 
afgemeten aan financiële prestaties, maar ook aan de 
mate waarin bijvoorbeeld de belangen van mens, milieu 
en maatschappij worden gediend. Een belangrijk aspect 
is daarbij dat de purpose van een onderneming lange 
termijn gericht is.

Innovatie gaat onvermijdelijk gepaard met integrated 
thinking, omdat er nieuwe oplossingen moeten 
worden gevonden voor nieuwe vragen. Dat denkt ook 
ondernemer Anne-Marie Rakhorst. “Het maakt niet uit 
in welke bedrijfstak je zit: er komen overal disruptieve 
nieuwelingen. Je moet innoveren om duurzaamheid in 
businessmodellen te integreren.”

Toekomst van Toezicht - 
Integrated thinking & acting
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DE ToEKoMsT vAN ToE Z IcHT Voorwoord

Opheffen van tegenstellingen
Integrated thinking and acting houdt in dat schijnbaar 
tegenstrijdige eisen met elkaar in overeenstemming 
worden gebracht. Dat kan gebeuren op het niveau van 
strategiebepaling, op organisatorisch niveau, op het 
gebied van cultuur, de stijl van leiderschap en reporting.
Wat leiderschap betreft pleit Frank swinkels, cfo van 
Bavaria voor openheid, zowel intern als extern, en voor 
werk maken van een vertrouwensrelatie. “veel bedrijven 
doen zichzelf mooier voor dan ze zijn. Daar kun je heel ver 
mee komen, maar een eerlijke relatie met mensen is een 
veel betere basis.”

Actuele ontwikkelingen
De afgelopen tijd zijn verschillende initiatieven gelanceerd 
om integrated thinking and acting te stimuleren. ook de 
monitoringcommissie corporate governance zet stevig 
in op waardecreatie op de lange termijn. volgens de 
commissie dienen bedrijven in hun strategie nadrukkelijk 
aandacht te besteden aan milieu, mensenrechten en de 
bestrijding van corruptie.

De commissie wordt ondersteund door minister van 
Financiën Dijsselbloem, die het Nederlandse bedrijfsleven 
onlangs opriep om hun horizon te verleggen naar de 
lange termijn. In zijn visie is de economie erbij gebaat 
als bedrijven zich bij hun investeringsbeslissingen op 
de lange termijn richten, en ook in hun verslaggeving 
vaker stilstaan bij hun toekomstperspectief. Dijsselbloem 
ziet hierin zelfs een voortrekkersrol weggelegd voor 
Nederland.

commissaris Henk scheffers zegt daarover: “De focus op 
de korte termijn is heel slecht voor bedrijven. Gelukkig 
zijn veel bedrijven wel doordrongen van het feit dat het 
gaat om waardecreatie op de lange termijn. Dat is veel 
belangrijker dan kwartaalcijfers. Je kunt best een jaar 
geen winst halen en toch waarde creëren. van de minister 
hoeven we geen kwartaalrapportages meer te maken en 
moeten we vooral naar de toekomst kijken.”
commissaris Pauline van der Meer Mohr is er bovendien 
van overtuigd dat het goed is om alle stakeholders 
aan bod te laten komen. “Juist daarmee dien je de 
aandeelhouders uiteindelijk het beste. Het is niet goed 
om de aandeelhouders voorop te stellen en alleen in de 
marge ook iets te betekenen voor andere stakeholders. 

Je kapitaalverschaffers zijn uiteraard zeer belangrijke 
stakeholders, maar je moet aan elke stakeholder kunnen 
uitleggen wat het verhaal is voor hen.”

Gelijkwaardige belangen
Integrated thinking and acting past in deze 
ontwikkelingen. Het staat voor een holistische aansturing 
van een organisatie, waarbij het streven is om waarde 
te creëren voor een brede groep van interne en externe 
belanghebbenden. Het is daarbij essentieel om een 
strategie te ontwikkelen die het doel van het bedrijf 
verbindt met de belangen van de stakeholders.

Dat geldt ook voor de eigen medewerkers, denkt 
commissaris carla smits-Nusteling. “Je kunt roofbouw 
plegen op je mensen, maar je kunt ze ook in hun 
waarde laten en zaken zodanig delegeren dat je 
medewerkers kunnen schitteren.” ook Willem van Duin, 
bestuursvoorzitter van Achmea is doordrongen van het 
belang van een goede verstandhouding op de werkvloer. 
“Ik wil graag weten wat iemand beweegt, en natuurlijk 
vertel ik ook hoe ik tegen ons bedrijf aankijk. Het is extra 
mooi als daarbij een persoonlijke klik ontstaat. Intuïtie en 
gevoel spelen een wezenlijke rol als je verandering in een 
bedrijf tot stand probeert te brengen. Je moet handelen 
op alle terreinen. Zowel structuur als besturing, houding 
en gedrag doen ertoe.”

Door die purpose centraal te stellen, kan een organisatie 
vervolgens goed zien op welke indicatoren gestuurd moet 
worden om elke stakeholder aangehaakt te houden.

Ik wens u veel leesplezier!

Peter Bommel
voorzitter Raad van Bestuur Deloitte
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de Toekoms T van Toe z ichT Frank Swinke ls

Bij het familiebedrijf Bavaria draait alles 
om vertrouwen en cfo Frank swinkels 
onderschrijft die visie met overtuiging. 
direct contact met alle betrokkenen levert 
in zijn ervaring meer op dan je voor elkaar 
krijgt met alleen regels en procedures. 
vertrouwen is bovendien niet alleen 
goed voor de mensen, het is ook zakelijk 
verstandig. “de kern is de relatie, dat is 
meteen de purpose van ons bedrijf.”

de regelgeving betreffende audit en accountancy 
wordt voortdurend uitgebreid en swinkels ziet dat met 
lede ogen aan. “sinds 1990 is er een hausse aan regels 
bijgekomen, maar de schandalen zijn alleen maar groter 
geworden. meer dwang vanuit de overheid werkt niet. 
alles heeft te maken met vertrouwen. in een echte relatie 
– in de boardroom, tussen directeuren en de mensen 
die je aanstuurt – gaat het heel anders dan op basis van 
regels.”

Wil je zaken voor elkaar krijgen, dan is vertrouwen 
ook een betere basis voor samenwerking. “veel 
grote bedrijven zijn heel goed in communicatie over 
duurzaamheid, maar ik zie daar weinig initiatieven uit 
voortkomen”, zegt swinkels. “zelf voer ik liever een 

experiment uit dan dat ik een plan maak. veel bedrijven 
maken plannen, maar als je vindt dat je duurzaam moet 
zijn, begin dan gewoon een gesprek met de mensen om 
je heen. shell staat elk jaar in de sustainable top-10 van 
de wereld en toch hebben ze in nigeria te maken met 
corruptie en vervuiling.”

Bavaria pakt het anders aan. swinkels: “Wij zijn 
bijvoorbeeld begonnen met het experiment ‘Boer Bier 
Water’. inmiddels is dit een vast onderdeel van onze 
strategie op het gebied van water en het inspireert veel 
partijen om ons heen. een bierbrouwerij heeft veel water 
nodig, niet alleen als grondstof, maar ook om te spoelen. 
dat water halen wij hier uit de grond. Wij zijn met de 
boeren uit onze omgeving in gesprek gegaan over de 
kwaliteit en kwantiteit van het water. onlangs hebben 
we een vijzel in gebruik genomen om op die manier 
ons gereinigde proceswater weer terug te geven aan de 
boeren in de omgeving. zoiets moet je gewoon doen. en 
je moet eerlijk zeggen wat je ergens van vindt.”

Initiatief nemen
het misbruiken van een vertrouwelijke relatie is het 
ergste wat swinkels zich kan voorstellen. “Je moet 
het respecteren als iemand je persoonlijke informatie 
verstrekt. dat vertrouwen moet je nooit misbruiken. 
mijn ervaring is echter dat zoiets ook maar weinig 
gebeurt. ik denk dat er uit het old boys network minder 
corruptie voortkomt dan uit allerlei regels. Bij de echt 

‘als wij succesvol willen 
zijn, moeten we dat met 
partners doen’

Colofon

‘We hebben het bedrijf in bruikleen van de 
volgende generatie en hebben de stakeholders 
juist daarom altijd belangrijk gevonden.’

Frank Swinkels
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de Toekoms T van Toe z ichT Jan Zijderveld

Waar gaat de wereld heen en hoe kan 
Unilever daaraan op een duurzame 
manier bijdragen? met die vraag houdt 
Jan zijderveld zich als europees president 
van Unilever dagelijks bezig. hoe maak 
je een bedrijf toekomstbestendig? Wat 
zijderveld betreft begint dat met het 
vaststellen van de doelstellingen, en die 
moeten gebaseerd zijn op wat hij noemt 
‘basic values’. Bij Unilever staat iedereen 
daar achter. “ik denk dat er niemand in het 
bedrijf is die niet in onze purpose en visie 
gelooft. hoogstens zijn er kritische noten 
dat het niet snel genoeg gaat.”

“Wij staan als bedrijf stevig in de wereld”, zegt zijderveld. 
“dat moet ook, omdat we heel normale producten 
verkopen die dagelijks door twee miljard mensen 
worden gebruikt. We staan dus dicht bij de mondiale 
markten, consumenten en burgers. Bovendien spelen 
onze producten een belangrijke maatschappelijke rol. 
of het nou gaat om zeep, waar honderd jaar geleden 
de basishygiëne voor mensen in engeland mee werd 
verbeterd, of margarine, omdat er een gezonder en 
goedkoper alternatief voor boter nodig was. dat waren 
producten die basisbehoeften vervulden.”

naarmate de tijd verstreek sloeg Unilever zijn vleugels 
uit, zonder zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 
uit het oog te verliezen, vertelt zijderveld. “We realiseren 
ons dat je bedrijf geen succes kan zijn als de maatschappij 
om je heen onsuccesvol is. dat is een simpele wet. Wij 
hebben geleerd dat je voor een gezonde, langdurige 
business moet bouwen aan een gezonde maatschappij. 
Uit dat inzicht hebben we twintig, dertig jaar geleden al 
een aantal simpele lessen getrokken. het is heel moeilijk 
om op langere termijn in de vis-business te zitten als er 
geen vis meer is. dus zijn we gaan werken aan duurzame 
visserij. dat soort discussies vinden nu plaats als het 
gaat om palmolie. in Frankrijk is een wet aan de orde, 
die waarschijnlijk wordt afgestemd, om een belasting 
op palmolie te heffen. het idee is om het gebruik ervan 
te ontmoedigen. Wij zeggen: gebruik alleen duurzame 
palmolie. als we helemaal geen palmolie meer mogen 
gebruiken, moeten we namelijk overstappen op andere 
plantaardige oliën. die leveren per hectare zes tot tien 
keer minder opbrengst op en hebben daardoor een 
slechtere milieu-voetafdruk.

Business heruitvinden
het nadenken over duurzaamheid is bij Unilever het 
gevolg van een evolutionaire ontwikkeling. “onze ceo 
Paul (Polman, red.) heeft zes à zeven jaar geleden ingezien 
dat de wereld enorm veranderde, en dat we daarom 
sommige zaken die al in het dna van ons bedrijf zaten 
veel meer centraal moesten stellen. om dat te doen moet 
je eerst uitleggen wat het probleem is: de economie ligt 
op zijn gat en we hebben innovatie, groei en technologie 

‘Je moet als bedrijf openstaan 
voor de samenleving’
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de Toekoms T van Toe z ichT Paul ine van der Meer Mohr en Car la Smit s-Nuste l ing

integrated thinking mag een buzzword 
zijn, maar het is zeker geen hype. Pauline 
van der meer mohr ziet een ontwikkeling 
in het denken. “Je kunt met z’n allen 
heel makkelijk je oordeel klaar hebben 
over integrated thinking. het is ook 
makkelijk weg te lachen. maar het is 
de moeite waard om ermee te blijven 
experimenteren. zolang we bereid zijn te 
leren wordt uiteindelijk ook het bedrijf 
er beter van.” carla smits-nusteling is 
ervan overtuigd dat integrated thinking 
aan een doorbraak bezig is. “als ik naar 
de bedrijven kijk die ik een beetje ken 
hebben ze allemaal wel iets, op het gebied 
van mensen, of van technologie, of van 
duurzaamheid, wat bijzonder is.”

van der meer mohr was twintig jaar geleden betrokken 
bij de eerste stappen op weg naar integrated thinking, al 
heette het toen anders. “ik zat toen bij shell in een ‘value 
creation team’, dat lastige problemen moest onderzoeken 
en oplossingen moest voorstellen. een van die vragen 
was hoe we als shell onze reputatie konden verbeteren. 
het was in de tijd van het boorplatform Brent spar, dus 

dat was een actueel probleem. Wij dachten er een half 
jaar hard over na, en concludeerden dat we niet alleen 
aan de buitenkant onze reputatie moesten verbeteren en 
doorgaan met het afzinken van de Brent spar, maar dat 
we de blik ook naar binnen moesten richten. We maakten 
een model dat onze ‘core purpose’ centraal stelde en de 
relatie aangaf met alle stakeholders en hun capabilities. 
dat hebben we gepresenteerd aan de toenmalige raad 
van bestuur, en ik zie nog de blikken in hun ogen: ‘het 
zal allemaal wel.’ Toch is shell daarna gaan nadenken 
over andere vormen van verslaglegging. niet alleen 
op financieel gebied, maar ook over maatschappelijke 
en milieuvraagstukken. er kwam voor het eerst een 
duurzaamheidsverslag. de volgende stap was dat 
die verslagen geïntegreerd werden. nu zijn ze zo ver 
dat ze echt nadenken over integrated thinking. het is 
mainstream geworden. ik ken geen bedrijven die er niet 
op de een of andere manier mee bezig zijn. dat wil niet 
zeggen dat het makkelijk is, maar het heeft me geleerd 
om te denken vanuit je purpose: wie zijn wij, wat is – 
afgezien van winst maken – onze rol in deze wereld?”

de beste manier om dat doel te bereiken is door op 
te komen voor de belangen van álle stakeholders, 
zegt van der meer mohr. “Juist daarmee dien je de 
aandeelhouders uiteindelijk het beste. het is niet goed 
om de aandeelhouders voorop te stellen en alleen in de 
marge ook iets te betekenen voor andere stakeholders. 
Je kapitaalverschaffers zijn uiteraard zeer belangrijke 
stakeholders, maar je moet aan elke stakeholder kunnen 
uitleggen wat het verhaal is voor hen.”

‘in een board kun je subtiel 
veranderingen tot stand 
brengen’
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de Toekoms T van Toe z ichT Henk Scheffers

“ik denk dat we altijd wel zullen blijven 
werken met financiële rapportages”, 
zegt henk scheffers. “mensen moeten 
verantwoording afleggen over het beleid, 
moeten salarissen betalen, aandeelhouders 
ontvangen graag dividend en er moet 
belasting betaald worden. al die zaken zijn 
gekoppeld aan de financiële rapportage 
en aan cijfers. en het voordeel van cijfers 
is dat je ze makkelijk kunt optellen. Toch 
vind ik het heel logisch dat het idee nu 
in opkomst is dat er ook andere dingen 
belangrijk zijn dan alleen cijfers.”

scheffers denkt overigens niet dat dat idee helemaal 
nieuw is. “het idee dat het alleen om geld zou draaien, 
klopte in het verleden al niet, maar het ondervindt 
nu steeds meer weerstand. het is belangrijk om vast 
te stellen dat er hele andere factoren in de vorm van 
‘capitals’ een rol spelen. de bewustwording daarvan in de 
maatschappij groeit. hoe creëer je waarde en hoe houd je 
je bedrijf gezond op de lange termijn? het is goed dat er 
meer aandacht komt voor de lange termijn en dat we 

niet alleen stilstaan bij de kortetermijnresultaten of de 
belangen van bestuurders en aandeelhouders. Financial 
reporting is geen gepasseerd station, maar het zal zich 
wel verder ontwikkelen.”

Een weg te gaan
integrated reporting is een goed idee, maar vereist nog 
veel werk, denkt scheffers. “er is  meer dan honderd jaar 
gesleuteld aan de ontwikkeling van financiële rapportage, 
waar veel experts aan hebben bijgedragen. Wat financiële 
data betreft is er dus een hele geschiedenis. We zijn 
nog maar net begonnen om de niet-financiële data te 
benoemen en te evalueren. in dit prille stadium kunnen 
we niet aan integrated reporting doen: dat past gewoon 
nog niet.”
scheffers schetst een aantal obstakels: “We moeten 
op uiteenlopende plaatsen data ophalen, we moeten 
bereiken dat mensen zich daar verantwoordelijk voor 
voelen, en we moeten die data op de lange termijn 
op een serieuze manier volgen en meten. als je wilt 
rapporteren over deze data, dan zul je ze meetbaar 
moeten maken – en dat is voor sommige capitals niet zo 
eenvoudig. Je kunt niet alle financiële data samen met die 
van de andere capitals in één rapport zetten en zeggen 
dat je dan een integrated report hebt. dat is te kort door 
de bocht.”

‘de focus op de korte termijn 
is heel slecht voor bedrijven’
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de Toekoms T van Toe z ichT Wil lem van Duin

als bestuursvoorzitter van achmea ziet 
Willem van duin het als zijn voornaamste 
taak om de continuïteit van het bedrijf 
te waarborgen. daarvoor is het nodig 
om transparant te zijn, helder te 
communiceren en als bestuur betrokken te 
zijn bij de business. achmea is er al ruim 
tweehonderd jaar voor zijn klanten als 
het nodig is, zegt van duin. “We moeten 
ervoor zorgen dat we ten minste nog 
eens tweehonderd jaar mee kunnen. als 
verzekeraar hebben we een coöperatieve 
identiteit. dat betekent dat we er primair 
zijn om de afspraken met onze klanten 
en andere stakeholders ook op de lange 
termijn na te komen.”

van duin werd in 2009, te midden van een financiële 
crisis en een kredietcrisis, aangesteld als voorzitter 
van achmea. na zijn aantreden werden een aantal 
maatregelen getroffen om achmea op de korte termijn 
beter weerbaar te maken tegen de crisis, herinnert van 
duin zich. “de eerste jaren hebben we in eigen huis 
orde op zaken gesteld. door efficiënter te werken en 
kosten omlaag te brengen hebben we onze performance 
verbeterd. ook is de strategie aangescherpt en hebben 
we heldere resultaatafspraken gemaakt. verder hebben 
we de coöperatieve identiteit van de groep gerevitaliseerd 
en ons bestaande vier-stakeholdermodel prominenter op 
de voorgrond gezet. als coöperatieve verzekeraar gaat 
het erom dat we een balans houden tussen de belangen 
van onze vier belangrijkste stakeholders: klanten, 
businesspartners, medewerkers en aandeelhouders. de 
wensen van onze klanten staan daarbij voorop.
Tot slot hebben we de gewenste leiderschapsstijl én 
het gewenst gedrag van medewerkers meer aandacht 
gegeven. met de honderd topmensen van het bedrijf 
voerden we een discussie over de identiteit van onze 
groep en wat dit betekent voor hoe we met elkaar 

samenwerken. We hebben de resultaten ook actief 
gedeeld met iedereen die bij achmea werkt.”

Zes perspectieven
deels was al dat werk nodig om van achmea, dat 
veel fusies en overnames achter de rug had, een 
hecht en geïntegreerd bedrijf te maken. “het is onze 
ambitie om de meest vertrouwde verzekeraar te 
worden. Woorden die daarbij horen zijn ‘betrokken’, 
‘klantgedreven’ en ‘resultaatgericht’. die kernwoorden 
zijn voortgekomen uit een proces dat we rigoureus en 
consequent hebben doorgevoerd. We hebben het goede 
uit onze coöperatieve identiteit behouden en er zes 
perspectieven aan toegevoegd. zo zijn we gekomen op 
een strategiekaart. Bij de besturing van ons bedrijf kijken 
we vanuit zes verschillende perspectieven. de eerste 
drie zijn die van klanten, medewerkers en (business)
partners. verder kijken we vanuit de maatschappelijke 
context en vanuit de invalshoek van de bedrijfsprocessen 
en de financiële resultaten. elk perspectief kent zijn 
eigen kritische succesfactoren. het perspectief van onze 
klanten staat bovenaan en is leidend voor de overige 
perspectieven. de strategiekaart vormt een concreet 
kompas en kan nog jaren mee.”

voor van duin is de vernieuwde strategiekaart dan ook 
van grote waarde. “Bij plannen die worden besproken 
in de raad van bestuur wordt ook gevraagd om aan 
te geven hoe deze aansluiten bij onze strategiekaart 
en welke afwegingen er zijn gemaakt. als expliciet 
aantoonbaar is langs welke lijnen we werken, kunnen 
we betere beslissingen nemen. Bij een complex besluit 
is ons strategisch kompas leidend. iedereen die bij 
achmea betrokken is, weet dat de continuïteit van onze 
dienstverlening aan onze klanten voorop staat. die 
continuïteit op de lange termijn is echter wel gebaat bij 
goede resultaten in het heden. alle zes de perspectieven 
van de strategiekaart zijn belangrijk, al kunnen sommige, 
afhankelijk van de situatie, tijdelijk meer gewicht krijgen.”

volgens van duin dragen het vier-stakeholdermodel en 
de zes perspectieven van de strategiekaart er veel aan bij 
om achmea gericht verder te ontwikkelen. “sinds drie jaar 
brengen we ook een jaarverslag uit waarbij we op een 
geïntegreerde manier verslag doen van onze prestaties. 

‘We zijn er om onze 
afspraken ook op de lange 
termijn na te komen’
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de Toekoms T van Toe z ichT Anne -Mar ie Rakhors t

“de rollen van toezichthouders, 
investeerders, ondernemers en filantropen 
lopen bij veel ondernemingen op dit 
moment door elkaar heen. ik vind het 
prachtig dat dat kan; het leidt tot echt 
holistisch ondernemen.” anne-marie 
Rakhorst is ervan overtuigd dat 
duurzaamheid de toekomst heeft, en dat 
het daarvoor vaak nodig is om nieuwe 
wegen in te slaan. ondernemers moeten 
niet in kosten denken, maar in kansen. 
“en dan moet je het vervolgens wel zelf 
doen, want klagen over de anderen heeft 
geen zin.”

“ik ben vanuit een persoonlijke drive gaan ondernemen 
en waarde gaan creëren”, zegt Rakhorst. “na mijn studie 
bedrijfskunde ben ik begonnen met werken voor een 
Belgisch laboratorium op het gebied van onderzoek naar 
veiligheid en milieu. ik zit ook nu nog in de strategische 
adviesraad van Tno. Tno doet onder meer onderzoek 
naar de leefomgeving en de directe reactie van mensen 
op bepaalde stoffen.”

Rakhorst is altijd actief geweest op het gebied van 
duurzaamheid; het was één van de doelen waarvoor ze 
in 1994 search oprichtte. “negen jaar geleden heb ik met 
mijn eerste boek geprobeerd om ondernemers bij het 
duurzaamheidsdebat te betrekken. ik zag dat ecologie en 

economie gescheiden werelden bleven, en dat raakte me. 
ik zoek altijd naar overeenkomsten, omdat die er meer 
toe doen dan verschillen. Waarde creëren is belangrijker 
dan wat er allemaal niet kan. dat zie je bijvoorbeeld ook 
in het gender-debat. het perspectief waarmee je naar iets 
kijkt stuurt je al naar een bepaalde uitkomst. via andere 
invalshoeken kun je zo’n uitkomst beïnvloeden.”

Disruptieve innovaties
het toevoegen van waarde is een ander centraal idee bij 
alles wat Rakhorst onderneemt. “als ondernemer heb je 
een bepaald idee je ziet een bepaalde vraag en je creëert 
iets dat daaraan tegemoet komt. veel organisaties sturen 
vanuit de kosten, en vanuit een probleemgerichte aanpak. 
ze hechten aan beheersing en controle. ik heb daar niets 
op tegen, maar echte waarde creëer je niet door auditing, 
maar door in kansen te denken.”
 “de manier waarop wij met onroerend goed omgaan 
is eigenlijk raar, want dat staat vernieuwing in de 
weg. in amsterdam is de leegstand van panden met 
een kantoorbestemming 1,5 miljoen vierkante meter, 
waarvan een miljoen een sloopbestemming heeft. als dat 
allemaal wordt gesloopt is de waarde van de gebruikte 
grondstoffen helemaal weg. in een circulaire economie is 
het heel logisch om zulke grondstoffen te hergebruiken.
op andere gebieden gaat het sneller. Uber en Fintech 
ontstaan niet voor niets. een bank is lokaal altijd 
belangrijk geweest. maar nu is het vertrouwen geschaad, 
de lokale verankering is opgeheven en er ontstaat een 
trek naar gecentraliseerde systemen waarin individuen 
niet echt tot hun recht komen. dat is een ideale 
voedingsbodem voor disruptieve innovaties die opnieuw 
waarde creëren voor individuele mensen.”

‘Besturen is iets anders 
dan ondernemen’

14  15

de Toekoms T van Toe z ichT Ronald Meijers

‘integrated thinking brengt 
consistentie aan tussen 
denken en doen, en verhoogt 
daarmee de integriteit van 
bedrijven’

“elke organisatie wil gewenst gedrag stimuleren. dat gedrag kan de consequentie 
zijn van externe eisen, maar het weerspiegelt ook de mate waarin een organisatie 
zijn sterke punten (de capabilities – zie kader) benut en de eigen waarden naleeft. 
externe middelen en kaders om dat gedrag te beïnvloeden zijn bijvoorbeeld integrated 
Reporting-eisen en in het algemeen wetgeving. Bedrijven kunnen blijven hangen in ‘tick 
the box compliance’, maar hebben er in onze overtuiging baat bij strategische kwesties 
op een meer geïntegreerde manier aan te pakken. een van de centrale opgaven daarbij 
is het nevenschikken van stakeholders, ofwel het erkennen van de belangen van álle 
stakeholders in plaats van alleen de aandeelhouders centraal te stellen. dat is deels een 
kwestie van de juiste capabilities ontwikkelen en benutten. Bestuurders en medewerkers 
moeten het vertrouwen hebben op die integratie-taak berekend te zijn. zolang vooral 
externe prikkels gelden en afhankelijkheid van anderen domineert, worden bestuurders 
risico-avers, en dat past bijzonder slecht bij de openheid die nodig is voor integrated 
thinking en acting. integrated thinking en acting is bepaald nog geen kerncompetentie 
van de gemiddelde bestuurder en dat werkt vertragend op het tempo van de 
verandering.”

24  25

de Toekoms T van Toe z ichT Inter v iew Koos T immermans

koos Timmermans is sinds 2011 vice-
voorzitter van de management board van 
inG Bank. hij is ook verantwoordelijk voor 
de activiteiten in de Benelux en voor inG’s 
duurzaamheidsstrategie. “als bank die 
wereldwijd opereert vinden we het onze 
verantwoordelijkheid, maar ook een kans 
om de overgang te financieren naar een 
duurzamere maatschappij.“

inG denkt na over de mogelijkheden om over een paar 
jaar een zekere hoeveelheid ‘duurzame assets’ te hebben, 
legt Timmermans uit. “duurzame assets zijn leningen aan 
bedrijven met een relatief hoog duurzaamheidsprofiel, of 
leningen aan projecten die gericht zijn op verduurzaming. 
We zijn als board nu zo ver dat we daar een doelstelling 
voor willen formuleren. het is alleen niet altijd duidelijk 
wanneer iets duurzaam is. het goede nieuws is in elk 
geval dat iedereen aandacht heeft voor het onderwerp.”

Green bond
inG gaf onlangs circa 1,3 miljard euro uit aan green 
bonds. “als investeerders hun geld in duurzame bedrijven 
en projecten willen steken en daarvoor, zoals bij onze 
green bonds, een kwart procent rendement minder 

accepteren, dan gaan de financieringskosten naar 
beneden”, zegt Timmermans. “dan kan het vliegwiel gaan 
werken. maar wanneer is iets een green asset?” volgens 
hem is er behoefte aan duidelijke afspraken in de sector 
om meer groei te laten zien. “standaardisatie is nodig.”

de groeiende aandacht voor het financieren van 
duurzame projecten en bedrijven, en de uitgifte 
van een green bonds, geven de richting aan waarin 
inG zich wil bewegen. maar wat is het uiteindelijke 
duurzaamheidseffect van een bank als inG? voor andere 
sectoren is het eenduidiger, stelt Timmermans. “een 
bedrijf als dsm zou over hun winstbegrip kunnen zeggen 
‘ik maak iets, maar ik vervuil ook en die effecten wil ik 
meenemen.’ de relatie tussen beleid en vervuiling is in 
dit geval duidelijk. het lastige bij een bank is dat er nog 
een laag tussen zit: wat financieren wij? ik kan min of 
meer aangeven wat duurzame assets zijn, maar het is al 
veel moeilijker om aan te geven hoeveel co2-uitstoot 
ik financier.” de impact die door inG gefinancierde 
bedrijven op het milieu hebben is lastig te meten, zegt 
Timmermans. “ik hoop wel dat we tot een berekening 
kunnen komen waarbij dat per bedrijf mogelijk is, 
bijvoorbeeld met een internationale standaard voor het 
meten van co2-uitstoot. dan kunnen we vervolgens de 
vraag beantwoorden of ons krediet aan dat bedrijf daarbij 
een rol speelt.”

‘de transparantie is vele 
malen groter geworden’

32  33

Belangrijke inzichten
“<iR> hangt nauw samen met het fenomeen 
waardecreatie. het gaat er niet alleen om hoe het in het 
verleden is gegaan; bij <iR> geef je tevens aan hoe je 
op middellange en langere termijn waarde wilt creëren. 
het is dus een blik op de toekomst. het verschaft je een 
belangrijk inzicht: financial capital is maar één van de 
capitals om waarde te creëren. het laat je beseffen dat je 
klanten en de maatschappij ook capitals zijn, dat natural 
capital iets is dat je gebruikt en waarvan je afhankelijk 
bent, en dat ook werknemers capital zijn dat je gebruikt 
en vormt en dat impact heeft. dat voedt het bewustzijn 
dat je als organisatie niet losstaat van de maatschappij. 
het feit dat je daarover moet schrijven, dat je een 
waardemodel maakt, stimuleert organisaties om iets 
met dat gedachtengoed te doen. dat zal uiteindelijk tot 
veranderingen leiden.

dit optimisme is gebaseerd op de interviews die wij 
houden voor ons jaarlijkse onderzoek over <iR>. in 
integrated Reporting: a driver for integrated Thinking 
vertellen veel reporters ons dat het productief is om meer 
mensen, vanuit verschillende hoeken van de organisatie, 
bij het reportingproces te betrekken. ook veel besturen en 
Rvc’s zien tegenwoordig in dat het belangrijk is om over 
verschillende aspecten te rapporteren. die rapportages 
maken op hun beurt weer duidelijk dat veel organisaties 
nog steeds alleen maar sturen op financieel kapitaal en 
niet op de andere capitals. dat is een belangrijk inzicht, 
want dat tekent de noodzaak om de huidige dashboards 
van bedrijven ook aan te passen.”

Versnelling is gewenst
“een integrated report zou meer kunnen inspireren, 
en daarbij is een taak weggelegd voor het bestuur. 
inG heeft bijvoorbeeld een inspirerend rapport waarin 
het duidelijk laat zien hoe inG zijn bijdrage ziet en op 
welke ontwikkelingen het wil inspelen. ik denk dat 
de ceo van inG daarbij een grote rol speelt. net zoals 
bijvoorbeeld de ceo van Unilever belangrijk is geweest om 
de onderneming verder in duurzame richting te sturen 
door middel van het Unilever sustainable Living Plan. 
daarmee is hij een inspiratiebron voor al die honderden 
managers bij Unilever. de rol van het middenmanagement 
is ook belangrijk: juist zij zijn degenen die duurzaamheid 
integreren in de dagelijkse management processen en 
besluiten.”

“ik denk dat het de goede kant op gaat. veel bedrijven 
hebben de behoefte om iets met <iR> te doen. de vraag 
is alleen of het snel genoeg gaat. Begrijpen we dat 
we aan bepaalde grenzen komen die dringend vragen 
om innovatieve oplossingen? hoeveel rapporten over 
klimaatverandering moeten er nog komen? zijn bedrijven 
inmiddels doordrongen van hun maatschappelijke rol? 
zoals zijderveld van Unilever zegt: je kunt als bedrijf niet 
succesvol zijn in een maatschappij die faalt.”

de Toekoms T van Toe z ichT Anneke Sipkens

‘ik zou elke organisatie 
gunnen dat ze ambitieuze, 
inspirerende doelen stellen’

“steeds meer bedrijven, en zeker de 
grote corporates, willen werk maken 
van integrated Reporting, ofwel <iR>1. 
veel daarvan maken rapportages waarin 
ze zowel financiële als niet-financiële 
gegevens opnemen. Bedrijven proberen 
steeds meer aan te geven hoe zij waarde 
creëren met financiële en niet-financiële 
capitals. het is in elk geval duidelijk dat 
rapportages meer in balans komen, en 
dat het niet alleen maar gaat over de 
financiële cijfers.
helaas zit er vaak nog onvoldoende 
samenhang in de verhaallijnen. meestal 
is er een paragraaf over trends, een 
paragraaf over corporate risks en een 
paragraaf over materiality, maar ze zijn niet 
eenduidig en niet met elkaar verbonden. 
in de paragraaf over risico’s zitten 
bijvoorbeeld vaak niet de onderwerpen 
die terugkomen in de sustainability/
materiality-matrix. ik zie liever een 
geïntegreerde materiality-matrix voor het 
hele bedrijf.”

Stel ambitieuze doelen
“doorgaans zijn er duidelijke doelen gesteld voor de 
financiële aspecten. Bedrijven streven naar x% groei en 
x% rendement. er zijn over het algemeen weinig targets 
voor de niet-financiële cijfers. dan staat er bijvoorbeeld 
alleen: ‘We nemen als bedrijf onze verantwoordelijkheid 
voor het milieu’. veel bedrijven laten nu wel zien hoe 
groot hun  co2-uitstoot is, maar hebben geen doelen 
om deze significant te verlagen. ik denk dat bedrijven 
problemen hebben om hun visie te definiëren vanuit 
de purpose: wat willen we betekenen? Wat willen we 
bereiken? dat is jammer, want daardoor is het lastig om 
richting te geven aan het bedrijf en duidelijke doelen 
te stellen, zowel financieel als voor niet-financiële 
onderwerpen.

het is belangrijk dat een bedrijf weet wat voor rol het 
speelt in de maatschappij en dat het vanuit die purpose 
een duidelijke visie ontwikkelt. Welke bijdrage levert 
het bedrijf aan de samenleving, wat is de essentie van 
de diensten en of producten? Welke klanten worden 
bediend? Wat is de rol van innovatie en daarmee van het 
intellectueel capital? hoe ga je als bedrijf met mensen 
om? hoe zie je je rol inzake environmental sustainability? 
er zijn bedrijven die bijvoorbeeld helemaal co2-neutraal 
willen worden. op het moment dat je zo’n doel eenmaal 
hebt geformuleerd, gaat het lopen. dan gaat er iets 
veranderen. ik zou elke organisatie gunnen dat ze 
ambitieuze, inspirerende doelen stellen.”

‘zijn bedrijven inmiddels 
doordrongen van hun 
maatschappelijke rol en 
de innovatieve bijdrage 
die zij kunnen leveren aan 
maatschappelijke vraagstukken?’

1)  volgens de guidelines van het international integrated Reporting 

Framework, www.integratedreporting.org
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DE ToEKoMsT vAN ToE Z IcHT Frank Swinke ls

Bij het familiebedrijf Bavaria draait alles 
om vertrouwen en cfo Frank swinkels 
onderschrijft die visie met overtuiging. 
Direct contact met alle betrokkenen levert 
in zijn ervaring meer op dan je voor elkaar 
krijgt met alleen regels en procedures. 
vertrouwen is bovendien niet alleen 
goed voor de mensen, het is ook zakelijk 
verstandig. “De kern is de relatie, dat is 
meteen de purpose van ons bedrijf.”

De regelgeving betreffende audit en accountancy 
wordt voortdurend uitgebreid en swinkels ziet dat met 
lede ogen aan. “sinds 1990 is er een hausse aan regels 
bijgekomen, maar de schandalen zijn alleen maar groter 
geworden. Meer dwang vanuit de overheid werkt niet. 
Alles heeft te maken met vertrouwen. In een echte relatie 
– in de boardroom, tussen directeuren en de mensen 
die je aanstuurt – gaat het heel anders dan op basis van 
regels.”

Wil je zaken voor elkaar krijgen, dan is vertrouwen 
ook een betere basis voor samenwerking. “veel 
grote bedrijven zijn heel goed in communicatie over 
duurzaamheid, maar ik zie daar weinig initiatieven uit 
voortkomen”, zegt swinkels. “Zelf voer ik liever een 

experiment uit dan dat ik een plan maak. veel bedrijven 
maken plannen, maar als je vindt dat je duurzaam moet 
zijn, begin dan gewoon een gesprek met de mensen om 
je heen. shell staat elk jaar in de sustainable top-10 van 
de wereld en toch hebben ze in Nigeria te maken met 
corruptie en vervuiling.”

Bavaria pakt het anders aan. swinkels: “Wij zijn 
bijvoorbeeld begonnen met het experiment ‘Boer Bier 
Water’. Inmiddels is dit een vast onderdeel van onze 
strategie op het gebied van water en het inspireert veel 
partijen om ons heen. Een bierbrouwerij heeft veel water 
nodig, niet alleen als grondstof, maar ook om te spoelen. 
Dat water halen wij hier uit de grond. Wij zijn met de 
boeren uit onze omgeving in gesprek gegaan over de 
kwaliteit en kwantiteit van het water. onlangs hebben 
we een vijzel in gebruik genomen om op die manier 
ons gereinigde proceswater weer terug te geven aan de 
boeren in de omgeving. Zoiets moet je gewoon doen. En 
je moet eerlijk zeggen wat je ergens van vindt.”

Initiatief nemen
Het misbruiken van een vertrouwelijke relatie is het 
ergste wat swinkels zich kan voorstellen. “Je moet 
het respecteren als iemand je persoonlijke informatie 
verstrekt. Dat vertrouwen moet je nooit misbruiken. 
Mijn ervaring is echter dat zoiets ook maar weinig 
gebeurt. Ik denk dat er uit het old boys network minder 
corruptie voortkomt dan uit allerlei regels. Bij de echt 

‘Als wij succesvol willen 
zijn, moeten we dat met 
partners doen’
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grote corruptieschandalen was geen old boys network 
betrokken; daar hebben mensen alleen niet alles aan de 
accountant verteld. De regels hebben die incidenten niet 
voorkomen. Als die mensen een goede relatie met de 
accountant hadden gehad, dan zou dat misschien wel 
hebben geholpen.”

Angst is een slechte raadgever, weet swinkels. “Angst 
is vaak onterecht. Je kunt bang zijn om te worden 
afgewezen, maar dat risico moet je dan maar nemen. Je 
moet handelen ondanks de angst. Neem het initiatief. 
Het begint met vertrouwen. Ik hanteer vier principes: 
communiceer, luister, wees persoonlijk geïnteresseerd en 
stel je kwetsbaar op. Als ik naar jou luister, wil ik dat ook 
met volle aandacht doen. Dan is de kans groot dat we 
samen tot iets beters komen.”

‘We hebben 
het bedrijf in 
bruikleen van 
de volgende 
generatie en 
hebben de 
stakeholders 
juist daarom 
altijd belangrijk 
gevonden.’

Samen tot iets komen
swinkels vertelt dat de directie 2004 een manifest schreef 
over de kernwaarden van het bedrijf. “Het komt erop 
neer dat Bavaria meer is dan bier in een flesje. Wij willen 
verbinding maken. De kern is de relatie, dat is meteen de 
purpose van ons bedrijf. Mensen zijn de enigen met wie 
je een relatie hebt. De planet hebben we, die gebruiken 
we en die blijven we gebruiken, maar laten we dat doen 
op een manier die voor alle stakeholders zo duurzaam 
mogelijk is. Daarvoor moet je een ander gesprek aangaan 
dan nu tussen voor- en tegenstanders gebruikelijk is. Zij 
willen niet met elkaar praten en komen dus tot niets. 
veel bedrijven doen zichzelf mooier voor dan ze zijn. 
Daar kun je heel ver mee komen, maar een eerlijke relatie 
met mensen is een veel betere basis. Je hoeft niet met 
iedereen een relatie te hebben, maar wel met de mensen 
die je nodig hebt. Prosperity is de resultante; profit is een 
keuze.”

Wat de familie swinkels betreft is ‘shareholders’ 
altijd al een vies woord geweest. “Wij spreken 
op aandeelhoudersvergaderingen nooit over 
shareholdervalue. Het gaat ons veel meer om 
‘continuïteit’. We hebben het bedrijf in bruikleen van 
de volgende generatie en hebben de stakeholders juist 
daarom altijd belangrijk gevonden. Winst is maar een 
opinie. In ons manifest hebben we het ook over ‘met 
iedereen die erbij hoort’. Met onze 550 miljoen omzet 
zijn we nummer twee in Nederland, maar wereldwijd 
zijn we in de bierwereld niet zo’n grote partij. Als wij 
succesvol willen zijn, moeten we dat dus met partners 
doen. We moeten samenwerken met distributeurs, 
leveranciers, afnemers en de oR. Wij kunnen geen dingen 
doorduwen.”

Coöperatieve crowdfunding
Bavaria zoekt als het kan ook de samenwerking met 
lokale partijen, vertelt swinkels. En dat levert opvallende 
successen op. “In Ethiopië hebben we een partnership in 
mout. We hoorden dat daar een brouwerij gebouwd zou 
worden en dat inwoners uit Ethiopië konden inschrijven 
op aandelen. Alleen hadden ze nog geen goede brouwer 
gevonden die dat technisch allemaal kon doen. Ik ben er 
met twee neven heen gereisd om ons verhaal te houden; 
er waren inmiddels 8.000 lokale shareholders die hadden 

Bierbrouwer Bavaria is een van de oudste familiebedrijven in Nederland, met in totaal ongeveer 1000 
werknemers. Onder leiding van de familie Swinkels wordt in de brouwerij van Bavaria al zeven generaties 
bier gebrouwen. Bavaria produceert jaarlijks meer dan 6 miljoen hectoliter bier, waarvan 65% wordt 
geëxporteerd. Naast het biermerk omvat Bavaria ook Brand Direct, dat voor bekende A-merken bieren, soft- 
en energydrinks produceert, de mouterij Holland Malt en CereX, dat zich bezighoudt met de productie en 
verkoop van een natuurlijk extract van granen.
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DE ToEKoMsT vAN ToE Z IcHT Frank Swinke ls

ingeschreven op het plan. Wij  zij n er in eerste instantie 
ingestapt met een minderheidsbelang van 35%. Dat 
was een echt experiment: coöperatieve crowdfunding 
in een land waar democratie en marktwerking pas 
opkomen. Het heeft goed uitgepakt. De brouwerij  is 
in juni vorig jaar geopend, de omzet verdubbelt in dit 
tweede jaar en we hebben nu een belang van 61%. 
Aandeelhoudersvergaderingen houden we in het 
hoofdkwartier van de African Union in Ethiopië, anders 
passen die 8.000 shareholders er niet in.”

Betrokken zijn en blijven
ook een cfo moet bij  de business betrokken blij ven, vindt 
swinkels. “Een cfo kan alles blokkeren en kapot rekenen. 
Juist daarom moet ook een cfo deel uitmaken van de 
relatie en naar goede ideeën blij ven luisteren.
Erkenning, bevestiging en waardering staan bij  ons 
centraal. Erkennen is zien wat mensen doen; bevestigen 
is zéggen dat je het ziet, waarderen heeft betrekking op 
de mate waarin je dat doet. Dat is extreem belangrij k. Een 
bonus telt totaal niet mee en werkt ook niet.”
om betrokken te zij n moet je volgens swinkels gefocust 
zij n op het moment. “continuïteit kan alleen maar tot 
stand komen als je nú de juiste dingen doet. Dat zit ook 
in onze cultuur. Ik vind het enorm storend als mensen 
met hun telefoon bezig zij n tij dens meetings. Daar zeg ik 
ook wat van. Ik ben met volle aandacht bij  gesprekken 
aanwezig en dat verwacht ik ook van anderen.”

“Het woord ‘samen’ komt steeds terug in ons manifest. 
We werken ook niet meer in afdelingen, maar in teams. 
We geloven heel erg in de cel-theorie: een cel kan alles. 
Zo’n cel kan bij voorbeeld bestaan uit een aantal hoofden 
van dienst. Mensen werken helemaal niet zo graag bij  één 
afdeling; ze zitten liever in een team dat consumenten 
blij  probeert te maken. Mensen van marketing moeten 
ook erkenning kunnen geven aan iemand van productie 
en andersom. Dat gaat niet als je in zuilen werkt. cellen 
komen en gaan; ze organiseren zichzelf op momenten 
dat het nodig is. Een soort levend organisme. Je moet het 
wel continu monitoren. In ons manifest staat ook dat we 
de wereld ingaan. Je moet naar buiten. Doe iets, probeer 
iets!”

Veranderen moet
swinkels maakt deel uit van een collegiaal bestuur, 
zegt hij  zelf. “De rollen in de directie veranderen om de 
zoveel tij d. Ik heb zelf jarenlang export en commercie 
aangestuurd, nu houd ik me vooral bezig met M&A. We 
zij n bereid om te veranderen. onze primus inter pares is 
de directievoorzitter. consensus is het enige dat werkt. 
We weten dat we het samen moeten doen.”

Frank swinkels begon zij n carrière bij  de bank HsBc Düsseldorf, waar hij  een aantal internationale functies 

vervulde en opklom tot directeur corporate fi nance. In 2002 maakt hij  de overstap naar Bavaria als 

directeur export. sinds 2004 is swinkels lid van de directie van Bavaria. Als cfo is hij  tevens verantwoordelij k 

voor M&A en business intelligence.

De missie van Bavaria is de wereld te laten genieten van het bier dat de 
onderneming maakt, vanuit de visie dat Bavaria een wereldwijde brouwer 
is die lokaal is geworteld.

Daarbij hanteert Bavaria zeven zogeheten guiding principles:
- consumer above all
- decision at the lowest level possible
- a deal is a deal
- execute fast
- do your own job well
- keep it simple
- improve continuously
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Waar gaat de wereld heen en hoe kan 
Unilever daaraan op een duurzame 
manier bijdragen? Met die vraag houdt 
Jan Zijderveld zich als Europees president 
van Unilever dagelijks bezig. Hoe maak 
je een bedrijf toekomstbestendig? Wat 
Zijderveld betreft begint dat met het 
vaststellen van de doelstellingen, en die 
moeten gebaseerd zijn op wat hij noemt 
‘basic values’. Bij Unilever staat iedereen 
daar achter. “Ik denk dat er niemand in het 
bedrijf is die niet in onze purpose en visie 
gelooft. Hoogstens zijn er kritische noten 
dat het niet snel genoeg gaat.”

“Wij staan als bedrijf stevig in de wereld”, zegt Zijderveld. 
“Dat moet ook, omdat we heel normale producten 
verkopen die dagelijks door twee miljard mensen 
worden gebruikt. We staan dus dicht bij de mondiale 
markten, consumenten en burgers. Bovendien spelen 
onze producten een belangrijke maatschappelijke rol. 
of het nou gaat om zeep, waar honderd jaar geleden 
de basishygiëne voor mensen in Engeland mee werd 
verbeterd, of margarine, omdat er een gezonder en 
goedkoper alternatief voor boter nodig was. Dat waren 
producten die basisbehoeften vervulden.”

Naarmate de tijd verstreek sloeg Unilever zijn vleugels 
uit, zonder zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 
uit het oog te verliezen, vertelt Zijderveld. “We realiseren 
ons dat je bedrijf geen succes kan zijn als de maatschappij 
om je heen onsuccesvol is. Dat is een simpele wet. Wij 
hebben geleerd dat je voor een gezonde, langdurige 
business moet bouwen aan een gezonde maatschappij. 
Uit dat inzicht hebben we twintig, dertig jaar geleden al 
een aantal simpele lessen getrokken. Het is heel moeilijk 
om op langere termijn in de vis-business te zitten als er 
geen vis meer is. Dus zijn we gaan werken aan duurzame 
visserij. Dat soort discussies vinden nu plaats als het 
gaat om palmolie. In Frankrijk is een wet aan de orde, 
die waarschijnlijk wordt afgestemd, om een belasting 
op palmolie te heffen. Het idee is om het gebruik ervan 
te ontmoedigen. Wij zeggen: gebruik alleen duurzame 
palmolie. Als we helemaal geen palmolie meer mogen 
gebruiken, moeten we namelijk overstappen op andere 
plantaardige oliën. Die leveren per hectare zes tot tien 
keer minder opbrengst op en hebben daardoor een 
slechtere milieu-voetafdruk.

Business heruitvinden
Het nadenken over duurzaamheid is bij Unilever het 
gevolg van een evolutionaire ontwikkeling. “onze ceo 
Paul (Polman, red.) heeft zes à zeven jaar geleden ingezien 
dat de wereld enorm veranderde, en dat we daarom 
sommige zaken die al in het DNA van ons bedrijf zaten 
veel meer centraal moesten stellen. om dat te doen moet 
je eerst uitleggen wat het probleem is: de economie ligt 
op zijn gat en we hebben innovatie, groei en technologie 

‘Je moet als bedrijf openstaan 
voor de samenleving’
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nodig. De bevolking maakt zich zorgen over inkomen 
en banen en dat zorgt voor polarisatie in de politiek. 
Daarbovenop heb je een wereld die sinds de Tweede 
Wereldoorlog veel welvaart heeft gegenereerd, maar 
waarin grondstoffen ook sneller zijn opgebruikt dan ze 
kunnen worden aangevuld. Burgers zijn teleurgesteld 
in wat de wereld hun brengt en we staan voor grote 
klimaatproblemen. Er is dus een nieuw model nodig 
dat duurzaam is op het gebied van milieu, maar dat de 
consumenten wel voorziet van inkomen en goederen. Dat 
betekent dat we de ‘role of business’ opnieuw moeten 
uitvinden.”

Drie duurzaamheidsdoelstellingen
Het antwoord van Unilever is het sustainable Living 
Plan, legt Zijderveld uit. “Het briljante van dat plan is dat 
het die twee aspecten probeert samen te voegen. De 
onderliggende ambitie is groei, maar dan op een heel 
andere manier. We hebben drie grote doelstellingen. Ten 
eerste willen we de voetafdruk die het bedrijf als geheel 
op het milieu heeft verminderen. Ten tweede willen we 
een miljard mensen helpen om hun gezondheid en welzijn 
te verbeteren. Ten derde willen we al onze gewassen uit 
duurzame landbouw betrekken.”

‘Het is heel moeilijk 
om op langere 
termijn in de vis-
business te zitten als 
er geen vis meer is.’

Dat sustainable Living Plan doe je er niet op de 
vrijdagmiddag even bij, zegt Zijderveld. “Het is bedoeld 
om groei te bereiken, om onze supply te waarborgen 
en onze risico’s te verlagen, én om jonge mensen aan te 
trekken die voor goede bedrijven willen werken. Het plan 
heeft Unilever veel gewilder gemaakt bij nieuw talent. 
Een wereldwijd onderzoek van LinkedIn naar de bedrijven 
waar mensen wereldwijd het liefst willen werken leverde 
een top 3 op met Apple, Google en Unilever. Die eerste 
twee zijn misschien geen verrassing, maar wij verkopen 
zeep en soep!”

‘Je wilt de consument 
en de burger centraal 
stellen in je bedrijf.
Niet de ngo’s, niet 
de politiek, niet de 
vakbonden.’

Nieuwe ideeën
op een nieuwe manier nadenken levert ook nieuwe 
ideeën op, zegt Zijderveld. “Briljante dingen zijn in wezen 
vaak eenvoudig. Dat wil overigens niet zeggen dat ze 
altijd makkelijk zijn te verwezenlijken. Een van de klassieke 
maatregelen die je kunt nemen om minder impact te 
hebben op het milieu is bijvoorbeeld het concentreren 
van producten, zodat je minder wasmiddel nodig hebt om 
evenveel was mee te doen. Maar de consument moet je 
wel geloven als er een grote fles naast jouw kleinere fles 
staat. Meestal accepteert een derde van de consumenten 
het wel, een derde gelooft je echt niet en een derde 
twijfelt.”
En de consumenten zijn niet de enige partij die overtuigd 
moet worden, zegt Zijderveld. “Je klanten, zoals Albert 
Heijn en Jumbo, moeten er ook met je in meegaan en je 
moet maar hopen dat je concurrent geen ‘spoiling tactics’ 
toepast. Dat is lastig. Maar dan komt het neer op de 
vraag: waar sta je voor?”

Het imago van Unilever is de basis van het succes en 
Zijderveld doet zijn best om dat veilig te stellen. “Een 
goed bedrijf denkt eerst aan de consument, dan aan de 
klant en dan aan het talent. Als je de consument goed 
bedient met mooie producten waar mensen bereid zijn 
voor te betalen, dan creëer je stakeholdervalue. Die 
waarde is het resultaat van een goede business; niet 
andersom. overigens vind ik ‘stakeholders’ een wat 
achterhaalde term. Het klinkt heel democratisch, maar 
het gaat over mensen op deze planeet, en over producten 
en hoe je die maakt. Je wilt de consument en de burger 
centraal stellen in je bedrijf. Niet de ngo’s, niet de politiek, 
niet de vakbonden.”

Bewuste consument
Het probleem is om de consument op één lijn te krijgen 
met de bewuste burger. “Iedereen zegt dat hij geen 
plofkip wil, maar koopt die vervolgens toch”, zegt 
Zijderveld. “Maar als ik zeg dat die andere kip sappiger 
is, en lekkerder, en gezonder, dan werkt het wel. Dat is 
marketing, maar het is ook waar.”
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Natuurlijk moet het bedrijf daarnaast ook gewoon winst 
maken. “Profit is een dimensie van succes. Je hebt winst 
nodig om te herinvesteren en er nieuwe dingen mee te 
doen. Je moet niet doen alsof winst vies is. Je wilt ook 
dat je aandeelhouders en investeerders elke keer een 
beetje meer aan je verdienen. Dat is normaal. Maar je 
moet de zaken wel in evenwicht houden. Investeren in 
duurzaamheid kost ons tientallen miljoenen. Als we alleen 
winstmaximalisatie zouden nastreven, zouden we er 
niet eens aan beginnen. Maar het is ook een investering 
waardoor we weer kunnen doorgroeien.”
Zijderveld heeft daar voorbeelden van paraat. “Door een 
betere logistiek kunnen we onze vrachtwagens met meer 
lading laten rijden. Daardoor hebben we in 2014 28.445 
trucks van de weg gekregen. Dat is niet alleen goed voor 
het milieu, maar ook goedkoper. Datzelfde geldt voor het 
verlagen van ons water- en energieverbruik. Er zijn veel 
gebieden waar het goedkoper en duurzamer wordt, en 
er zijn andere waar de kosten wat toenemen. Daar moet 
je de balans in zoeken. Je gelooft in iets, dus ga je ervoor. 
Ik denk dat er niemand in het bedrijf is die niet in onze 
purpose en visie gelooft. Hoogstens zijn er kritische noten 
dat het niet snel genoeg gaat.”

Hart en hoofd
onder de drie hoofddoelstellingen van Unilever hangen 
nog zo’n vijftig subdoelstellingen, vertelt Zijderveld. 
“Aan die doelstellingen hebben we ons publiekelijk 
gecommitteerd. We meten ze en houden ze bij, en elk 
jaar publiceren we hoe we ervoor staan. Natuurlijk is er 
ook controle door externe auditors. Wat de hoofddoelen 
betreft: op doel één zitten we een derde onder de 
co2-uitstoot per ton productie (vergeleken met 2008), bij 
doel twee hebben we inmiddels meer dan 400 miljoen 
mensen geholpen en bij doel drie betrekken we nu 55% 
van onze landbouwgrondstoffen uit duurzame landbouw. 
Toen we begonnen was dat 14%.”
Hoe belangrijk het ook is om de voortgang te meten en 
de cijfers te kunnen onderbouwen, het is niet waar het 
voor Zijderveld begint. “Je moet altijd uitgaan van het 
einddoel dat je wilt bereiken. Je moet doelen vaststellen 
met je hart en met je hoofd bedenken hoe je die gaat 
bereiken.”

Samen doen
Zelfs een bedrijf als Unilever kan veel dingen niet 
meer alleen doen. “Daar is de wereld te complex voor 
geworden”, aldus Zijderveld. “Als je grote, ambitieuze 
doelen hebt, dan heb je andere mensen, bedrijven en 
organisaties nodig om die te bereiken. Als je snel veel 
geld wilt verdienen, dan moet je lekker in je eentje achter 
je computer je bedrijf gaan runnen. Maar als je palmolie 
duurzaam wilt maken, dan kun je dat niet alleen. Je moet 
als bedrijf openstaan voor de samenleving. Je moet om 

de tafel gaan zitten met leveranciers, boeren, regeringen, 
andere palmoliekopers en maatschappelijke organisaties. 
Je moet het samen doen. Als wij producten concentreren, 
zoals Robijn Klein en Krachtig, dan moet dat sámen met 
de consument. En je hoopt echt dat de rest van de markt 
volgt. Dan maak je de wereld beter en ga je concurreren 
op een betere manier.”

Jan Zijderveld kwam in 1987 bij Unilever werken als brand manager. Hij vervulde daarna een groot aantal 

functies in oceanië, Azië, Europa en het Midden-oosten, voor hij in 2011 werd benoemd tot president 

Europa en lid van het executive committee van Unilever.
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‘Integrated thinking brengt 
consistentie aan tussen 
denken en doen, en verhoogt 
daarmee de integriteit van 
bedrijven’

“Elke organisatie wil gewenst gedrag stimuleren. Dat gedrag kan de consequentie 
zijn van externe eisen, maar het weerspiegelt ook de mate waarin een organisatie 
zijn sterke punten (de capabilities – zie kader) benut en de eigen waarden naleeft. 
Externe middelen en kaders om dat gedrag te beïnvloeden zijn bijvoorbeeld Integrated 
Reporting-eisen en in het algemeen wetgeving. Bedrijven kunnen blijven hangen in ‘tick 
the box compliance’, maar hebben er in onze overtuiging baat bij strategische kwesties 
op een meer geïntegreerde manier aan te pakken. Een van de centrale opgaven daarbij 
is het nevenschikken van stakeholders, ofwel het erkennen van de belangen van álle 
stakeholders in plaats van alleen de aandeelhouders centraal te stellen. Dat is deels een 
kwestie van de juiste capabilities ontwikkelen en benutten. Bestuurders en medewerkers 
moeten het vertrouwen hebben op die integratie-taak berekend te zijn. Zolang vooral 
externe prikkels gelden en afhankelijkheid van anderen domineert, worden bestuurders 
risico-avers, en dat past bijzonder slecht bij de openheid die nodig is voor integrated 
thinking en acting. Integrated thinking en acting is bepaald nog geen kerncompetentie 
van de gemiddelde bestuurder en dat werkt vertragend op het tempo van de 
verandering.”
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Harde eis aan leiderschap
“Bedrijven zijn capability-building aan het (her)ontdekken. 
slechts 21% van de bedrijven is tevreden over de kwaliteit 
van het leiderschap dat ze ontwikkelen en slechts 18% 
van de leidinggevenden houdt echt van leiding geven. 
om te beginnen is een scherpere definitie nodig van wat 
je moet kunnen om effectief te leiden. Integrated thinking 
en acting hoort daarbij. Iemand die niet bewezen heeft 
daartoe in staat te zijn, kan niet de scepter zwaaien over 
zo’n complex geheel als een onderneming. Dat moet 
gewoon een harde eis worden. Zijn bestuurders in staat 
met nieuwe, creatieve oplossingen te komen als ze lastige 
afwegingen moeten maken? of laten ze het bij simpele, 
eenzijdige recepten die al bedacht zijn en veelal slechts 
kortetermijneffecten sorteren? Met kostenbeheersing, de 
klant centraal stellen, ‘product-leadership’ of een andere 
generieke strategie blijft een onderneming op de lange 
termijn niet gezond.”

Beloningssysteem
“De top van organisaties bestaat vrijwel nooit uit 
teams. Een bestuur is vaak een groep individuen die 
alleen op hun eigen onderdeel worden aangesproken 
en afgerekend. Dat is dus juist disintegrated 
thinking en acting. De reden waarom gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het hogere collectieve doel 
ontbreekt, is dat de KPI’s en het beloningssysteem primair 
individualistisch zijn ingericht. Integrated thinking en 
acting wordt daardoor vaak niet zichtbaar en ook niet 
beloond. Geen wonder dat aandacht voor de financiële 
prestaties van de eigen silo overheerst.”
Zelfkennis is schaars, zeker in de boardroom, omdat 
bestuurders weinig tot geen eerlijke feedback krijgen over 
wat ze wel en niet goed doen, zeker vergeleken met de 
eerste fase van hun carrière. De root-cause: hoeveel ceo’s 
reageren dankbaar op kritiek? Hoe goed zijn ze doorgaans 
in het in ontvangst nemen van hun onwelgevallige 
informatie? Als je niet kunt omgaan met tegenspraak, 
kun je niet integraal denken en ben je dus ongeschikt als 
bestuurder.”

Opposable mind
“Een integrated thinker heeft een ‘opposable mind’: een 
brein waar oppositie tegen mogelijk is. De voorzitter van 
een board moet uitblinken in integrated thinking en acting. 
Die moet begrijpen dat je alleen meer uit het geheel haalt 
als je de som der delen intact laat. Als board ben je in 
eerste instantie verantwoordelijk voor het totaal, het hele 
ecosysteem. Zolang dat niet de eerste prioriteit is, kan de 
omgeving het bestuur niet vertrouwen. Daarnaast heeft 
elke bestuurder logischerwijs een eigen specialisme.
Helaas is het meestal andersom. Daarom is het niet alleen 
belangrijk om de diversiteit in de boardroom te vergroten, 
maar vooral om erop te letten dat de voorzitter daar 
daadwerkelijk gebruik van kan en wil maken. Anders is alle 
moeite voor niks.”

Integrated is integer
“Uit onderzoek van de verenigde Naties blijkt dat er 
vrijwel geen industrie is die nog geld zou verdienen als ze 
kosten van de milieu-impact en de sociale impact zouden 
meenemen. Maar bedrijven kunnen uiteindelijk niet 
geïsoleerd van hun omgeving opereren. Dit schept een 
dilemma. Deels komt dat voort uit het zogeheten ‘verticale 
denken’, het idee dat er één stakeholder de belangrijkste 
moet zijn, en dat is dan de aandeelhouder. Die manier 
van denken is misschien wel de kern van het probleem. 
Integraal denken kan alleen bestaan bij de gratie van 
nevenschikking. Decision makers moeten er niet alleen van 
doordrongen zijn dat hun organisatie een systeem is van 
stakeholders en soorten kapitalen, ze moeten er vooral 
ook naar gaan handelen. Als het spel op de goede manier 
gespeeld wordt, houden die capitals elkaar in evenwicht en 
creëren ze een virtuous circle. Doen ze niet aan integrated 
thinking, dan is het resultaat een vicious circle met enkele 
winnaars en veel verliezers. 

De afrekensnelheid gaat gelukkig omhoog en dat 
heeft te maken met de toegenomen transparantie. 
Die transparantie is van belang, omdat ze de vereiste 
verandering een duw in de rug geeft. Integrated leadership 
brengt consistentie aan tussen denken en doen en 
verhoogt daarmee de integriteit van bedrijven. Het vereist 
moed om volgens je overtuigingen te blijven handelen 
als het tegenzit, als fouten zichtbaar worden en kritiek 
aanzwelt. Juist nu hebben we moedige bestuurders nodig 
die hun organisaties klaarstomen voor de toekomst.”
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‘Integrated thinking en acting is nog geen 
kerncompetentie van de gemiddelde 
bestuurder, en dat vertraagt het tempo van 
verandering.’

Wat is een capability?
Een capability is een in een organisatie verankerde discipline of routine, opgebouwd uit competenties, 
processen, ondersteunende technologie en robuuste capaciteit. Competenties zijn een combinatie van 
specifieke vaardigheden, relevante kennis en overtuigingen die geschikt zijn om bepaalde vraagstukken op 
te lossen. De term ‘proces’ omvat alle stappen die van een zekere input naar een gewenst resultaat leiden en 
‘robuust’ wil zeggen dat een capaciteit niet afhangt van bepaalde personen of losse applicaties. Verankering 
veronderstelt daarnaast dat de governance en andere voorwaarden zodanig zijn dat de capability kan 
worden ontwikkeld en onderhouden.

Drie soorten capabilities
Wij onderscheiden drie verschillende soorten capabilities: distinctive capabilities, foundational capabilities 
en core capabilities.
Distinctive capabilities worden ook wel strategische capabilities genoemd. Ze houden rechtstreeks verband 
met de purpose van de organisatie en zijn daarom ‘mission-critical’. Foundational zijn die capabilities 
die nodig zijn om de dagelijkse business op een efficiënte manier in de lucht te houden, terwijl de core 
capabilities er voor zorgen dat de organisatie effectief genoeg opereert om een serieuze speler te zijn.

Een voorbeeld in het kader van integrated thinking & acting
Het verschil tussen de capabilities heeft praktisch belang. Zo beschikt het gemiddelde beursfonds wel over 
een financiële budgetterings- en rapportagecapability (een foundational capability) maar doorgaans niet over 
een capability die betrekking heeft op bijvoorbeeld de tevredenheid van medewerkers of de impact op de 
maatschappij. Het is dus ook niet vreemd dat succes vooral in financiële termen wordt gedefinieerd: over de 
andere soorten ‘capital’ is simpelweg te weinig goed onderbouwde informatie beschikbaar.
Het capability-perspectief omvat ook de oplossing voor de discrepantie. Finance zou zich in dit voorbeeld 
moeten ontwikkelen tot een value department en zou purpose als maatstaf voor waarde moeten gebruiken, 
in plaats van de eendimensionale shareholder value. HR zou bijvoorbeeld strategische personeelsplanning als 
een core-capability moeten opbouwen om eenzelfde business-relevantie als finance te kunnen claimen.
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Integrated thinking mag een buzzword 
zijn, maar het is zeker geen hype. Pauline 
van der Meer Mohr ziet een ontwikkeling 
in het denken. “Je kunt met z’n allen 
heel makkelijk je oordeel klaar hebben 
over integrated thinking. Het is ook 
makkelijk weg te lachen. Maar het is 
de moeite waard om ermee te blijven 
experimenteren. Zolang we bereid zijn te 
leren wordt uiteindelijk ook het bedrijf 
er beter van.” carla smits-Nusteling is 
ervan overtuigd dat integrated thinking 
aan een doorbraak bezig is. “Als ik naar 
de bedrijven kijk die ik een beetje ken 
hebben ze allemaal wel iets, op het gebied 
van mensen, of van technologie, of van 
duurzaamheid, wat bijzonder is.”

van der Meer Mohr was twintig jaar geleden betrokken 
bij de eerste stappen op weg naar integrated thinking, al 
heette het toen anders. “Ik zat toen bij shell in een ‘value 
creation team’, dat lastige problemen moest onderzoeken 
en oplossingen moest voorstellen. Een van die vragen 
was hoe we als shell onze reputatie konden verbeteren. 
Het was in de tijd van het boorplatform Brent spar, dus 

dat was een actueel probleem. Wij dachten er een half 
jaar hard over na, en concludeerden dat we niet alleen 
aan de buitenkant onze reputatie moesten verbeteren en 
doorgaan met het afzinken van de Brent spar, maar dat 
we de blik ook naar binnen moesten richten. We maakten 
een model dat onze ‘core purpose’ centraal stelde en de 
relatie aangaf met alle stakeholders en hun capabilities. 
Dat hebben we gepresenteerd aan de toenmalige raad 
van bestuur, en ik zie nog de blikken in hun ogen: ‘Het 
zal allemaal wel.’ Toch is shell daarna gaan nadenken 
over andere vormen van verslaglegging. Niet alleen 
op financieel gebied, maar ook over maatschappelijke 
en milieuvraagstukken. Er kwam voor het eerst een 
duurzaamheidsverslag. De volgende stap was dat 
die verslagen geïntegreerd werden. Nu zijn ze zo ver 
dat ze echt nadenken over integrated thinking. Het is 
mainstream geworden. Ik ken geen bedrijven die er niet 
op de een of andere manier mee bezig zijn. Dat wil niet 
zeggen dat het makkelijk is, maar het heeft me geleerd 
om te denken vanuit je purpose: wie zijn wij, wat is – 
afgezien van winst maken – onze rol in deze wereld?”

De beste manier om dat doel te bereiken is door op 
te komen voor de belangen van álle stakeholders, 
zegt van der Meer Mohr. “Juist daarmee dien je de 
aandeelhouders uiteindelijk het beste. Het is niet goed 
om de aandeelhouders voorop te stellen en alleen in de 
marge ook iets te betekenen voor andere stakeholders. 
Je kapitaalverschaffers zijn uiteraard zeer belangrijke 
stakeholders, maar je moet aan elke stakeholder kunnen 
uitleggen wat het verhaal is voor hen.”

‘In een board kun je subtiel 
veranderingen tot stand 
brengen’
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Bereidheid om te veranderen
smits-Nusteling is het daar mee eens, maar ziet ook dat 
het in de praktijk nog niet zo makkelijk is om bedrijven 
‘om’ te krijgen. “Ik heb in organisaties gewerkt die 
geloofden dat, als de aandeelhouder tevreden is – en 
die zou alleen tevreden zijn als het met het bedrijf op 
de lange termijn goed gaat – het met de rest van de 
stakeholders ook wel goed zou zitten.”

smits-Nusteling wil niet zeggen dat dat de beste 
benadering is, maar het is lastig om grote bedrijven warm 
te laten lopen voor veel verschillende doelen, zegt ze. 
“Het is al moeilijk genoeg om 30.000 mensen achter een, 
twee of drie doelstellingen aan te laten rennen, laat staan 
als we er zeven hebben. Dat model heeft de afgelopen 
honderd jaar wel gewerkt, maar het werd op een 
gegeven moment niet meer geaccepteerd. Er kwam een 
tegenbeweging op gang, met name in de manier waarop 
bedrijven aandeelhouderswaarde creëerden. Bedrijven 
zijn met hun hoofd heel hard tegen de muur aan gelopen. 
Dan ga je wel nadenken.”

‘Zolang de 
stakeholders, en 
met name de 
aandeelhouders, 
blij zijn, is er weinig 
bereidheid om te 
veranderen.’

smits-Nusteling legt uit dat bedrijven zich eerst allemaal 
specialiseerden. “We wilden de wereldtop bereiken op de 
sprint. Dat zie je nu veranderen: de maatschappij verwacht 
dat je de zevenkamp doet. Maar voor het ene bedrijf is 
het gemakkelijker om te veranderen dan voor het andere. 
Als je bedrijf bestaat om wereldwijd zoete drankjes of 
tabaksproducten te leveren, dan is dat niet makkelijk.

Zolang de stakeholders, en met name de aandeelhouders, 
blij zijn, is er weinig bereidheid om te veranderen. Ik denk dat 
we nu in een fase zitten dat ook bij bedrijven waar de sense 
of urgency niet zo groot is het intrinsiek bij iedereen gaat 
knagen. Ik zie een worsteling van het wel willen, maar van het 
opgevoed zijn in ‘wij gaan sprinten’, zeker bij beursgenoteerde 
bedrijven. Ik geloof dat je het ook moet zoeken in 
remuneratie. Ik kan me niet heugen dat ik bij een van de 
bedrijven waar ik heb gewerkt een bonus heb gezien voor als 
we nou eens duizend banen zouden weten te redden.”

Criteria op waarde schatten
Medewerkers zijn als stakeholders een belangrijke 
categorie, vindt van der Meer Mohr. “Die komen niet 
uit bed om voor de baas een kwart procentpunt meer 
rendement te halen; die vinden het veel interessanter om 
iets zinvols te doen met hun leven. Ze geven de beste 
jaren van hun leven aan een organisatie. Dan wil je ook 
het idee hebben dat wat je doet ergens over gaat. Wij 
gingen er twintig jaar geleden al van uit dat je al je assets 
professioneel moet managen, of het bij die assets nou 
gaat om kapitaal, mensen, goederen of je reputatie. Dat 
zijn allemaal verschillende vormen van kapitaal waar je 
bewust mee moet omgaan. En die je moet beheren op 
een manier die bij elk asset past. Het instrumentarium dat 
je hebt ontwikkeld voor het managen van aandeelhouders 
kun je bijvoorbeeld niet zonder meer toepassen op je 
medewerkers.”

Duurzaamheid is een criterium dat in opkomst is, heeft 
van der Meer Mohr gemerkt, zeker bij pensioenfondsen. 
“Pensioenfondsen kijken allemaal naar gebalanceerde 
langetermijndoelstellingen in de scorecards. Ik ben ervan 
overtuigd dat bijna alle beursgenoteerde bedrijven in 
Nederland op een of andere manier bezig zijn met het 
inbouwen van duurzaamheidsdoelstellingen. We zouden 
performance niet alleen in financiële termen moeten 
definiëren. veel assetmanagers bekijken momenteel hoe 
we dat het beste kunnen doen. De vraag is wel of je in 
je aandelenkoers terugziet of de aandeelhouders al het 
duurzame dat je doet ook waarderen.”
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‘In de oudere 
generatie zie je af en 
toe dappere mensen 
die dingen durven te 
doorbreken waarmee 
ze zelf groot zijn 
geworden.’

Op weg naar de drempelwaarde
De manier waarop je je doelen haalt moet ook duurzaam 
zijn, vindt smits-Nusteling. “Je kunt roofbouw plegen op 
je mensen, maar je kunt ze ook in hun waarde laten en 
zaken zodanig delegeren dat je medewerkers kunnen 
schitteren. Wat voor organisatiecultuur je bouwt hangt 
voor een deel af van de ceo, de tone at the top en de 
raad van commissarissen. In een Rvc zitten altijd wel 
een paar mensen die specifiek naar de werknemerskant 
kijken, al wordt er soms wat lacherig over gedaan als die 
commissarissen wat inbrengen.”
“Maar dat gebeurt andersom ook”, zegt van der 
Meer Mohr. “Ik heb wel eens gezien dat een ceo heel 
gepassioneerd was om het duurzaamheidsdenken uit 
te dragen en teruggefloten werd door de Rvc. Het 
onderwerp moet groeien, net als diversiteit. De eerste 
vrouwen werden nog gezien als excuustruus. Maar 
op een gegeven moment komt er toch een tweede 
excuustruus, en dan nog een. 25% vrouwen aan de 
top wordt normaal, en je ziet dat de cultuur nu echt 
verandert. Met veiligheid is precies hetzelfde gebeurd. 
organisaties moeten zich daarin ontwikkelen.”

volgens smits-Nusteling is duidelijk te zien dat de 
huidige generatie bestuurders carrière maakte toen 
duurzaamheid er niet toe deed. “Dat is een groot verschil 
met de generatie die nu opgroeit. In de oudere generatie 
zie je af en toe dappere mensen als Paul Polman, die 
dingen durven te doorbreken waarmee ze zelf groot zijn 
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geworden. In familiebedrijven waait vaak weer een totaal 
andere wind.”
“In familiebedrijven heerst ook een totaal andere 
dynamiek”, voegt van der Meer Mohr eraan toe. “Zij 
kunnen zich veroorloven om minder transparant en 
open naar de markt te zijn. Er zijn familiebedrijven die de 
telefoon niet opnemen als er een journalist belt, en ze 
komen er nog mee weg ook. Dat moet je als beursbedrijf 
eens proberen.”

Headhunters
Bij de samenstelling van het bestuur gaat het om het 
vinden van een goede balans, zegt van der Meer Mohr. 
“Dat geldt zowel voor executives als voor non-executives. 
Diversiteit is belangrijk omdat je daarmee verschillende 
perspectieven en temperamenten in huis haalt. Je hebt 
zowel dwarse denkers nodig als reflecterende types die 
boven de materie kunnen hangen. Ik vind dat er in de 
profielen die we nu opstellen te veel wordt gekeken naar 
specifieke expertises. Ik zou liever zoeken naar mensen 
met specifieke vaardigheden. Wat hebben we op dit 
moment rond de tafel zitten en wat missen we?”
“In de profielschetsen die ik zie staat altijd een ex-cfo 
die lid kan worden van de audit-commissie”, zegt 
smits-Nusteling. “Er staat nooit: wij zoeken iemand die 
financieel geschoold is, maar vooral onafhankelijk denkt. 
Bij boards van AEX-bedrijven zit steevast een oud-ceo uit 
de industrie, één of twee oud-cfo’s, en een wild card. En 
van die ene wild card verwachten we dan een wonder.”
Headhunters hebben hier een belangrijke taak, denkt 
van der Meer Mohr. “vaak bedenkt een headhunter wie 
de wild card wordt, tenzij de board introspectief genoeg 
is om zelf te weten wat ze missen. soms ontbreekt er 
geografische kennis, en dan moet er opeens een Aziaat 
bij. Er ligt een behoorlijke taak op de schouders van 
headhunters; dat wordt vaak onderschat. Zij moeten 
kijken waar ze het bedrijf de grootste dienst mee 
bewijzen. Een goede commissaris kan disruptief zijn 
zonder dat hij de boel onderuit schopt. Je moet in een 
board passen, anders wordt je niets gegund, maar je kunt 
op een subtiele manier veranderingen tot stand brengen.”

carla smits-Nusteling is commissaris bij AsML en Tele2 AB, bestuurslid van de stichting 
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‘We moeten 
nieuwsgierig blijven 
en integrated 
thinking niet afdoen 
als een modegril.’

Machtsverhoudingen
veranderingen tot stand brengen is een kwestie van 
prioriteiten stellen en soms van geduld hebben, vinden 
zowel smits-Nusteling als van der Meer Mohr. “Het kan 
effectief zijn om voorlopig op de oude voet door te gaan 
en vernieuwend gedachtengoed verder te ontwikkelen”, 
zegt smits-Nusteling. “Aandeelhouders moeten daar 
druk op blijven uitoefenen, net als commissarissen en 
medewerkers. Die laatsten mogen trouwens wel wat 
mondiger zijn. vrijwel niemand durft hardop kritiek te 
uiten.”
van der Meer Mohr wijst erop dat dat niet altijd zo 
makkelijk is als het lijkt. “Als je een afhankelijke positie 
hebt, in een cultuur waarin het niet geapprecieerd wordt 
dat je assertief bent, dan neem je grote persoonlijke 
risico’s als je kritiek hebt. Zelfs met de oR, een orgaan 
waar betrokken mensen in zitten die wettelijk als 
gesprekspartner dienen van de bestuurder, kan een 
machtsverhouding ontstaan die het lastig maakt om 
moeilijke zaken aan te kaarten. Dat komt in de beste 
families voor.”

Maar het is een ongezonde dynamiek, benadrukt van 
der Meer Mohr. “Het bestuur en de oR zouden op gelijke 
voet moeten staan. Het is aan het bestuur om de boel 
in evenwicht te brengen. Als een bestuurder niet eerst 
de hand reikt, kun je van werknemers niet verwachten 
dat ze de barricaden op gaan. Je wilt volwassen 
arbeidsverhoudingen in je bedrijf.”

“Natuurlijk is de baas heel bepalend”, zegt smits-
Nusteling, “maar ik vind dat medewerkers te passief zijn.” 
Als je als stakeholder serieus genomen wilt worden, moet 
je ook het veld zien waarin je concurreert. Er liggen meer 
mogelijkheden. Je hebt nu eenmaal niet 5.000 briljante 
leiders die dit allemaal gaan regelen.”

Volwassen verhoudingen
“Je hebt ook niet 5.000 briljante medewerkers”, vindt 
van der Meer Mohr. “sommige zitten er gewoon 
omdat ze hun baan willen houden. Er is nu eenmaal 
een hiërarchie, en die kan verlammend werken. veel 
bedrijven denken helemaal niet na over de mensgerichte 
cultuur die ze willen hebben. Als een van je kernwaarden 
is dat je respect hebt voor de mensen om je heen, 
dan bouw je ondanks die hiërarchie aan volwassen 
arbeidsverhoudingen. Als er feedback komt moet je die 
ook serieus nemen. Dat zie ik veel te weinig gebeuren in 
organisaties.”

‘We moeten 
nieuwsgierig blijven”, 
zegt smits-Nusteling, 
“en integrated 
thinking niet afdoen 
als een modegril. Dat 
risico is aanwezig.’
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Koos Timmermans is sinds 2011 vice-
voorzitter van de management board van 
ING Bank. Hij is ook verantwoordelijk voor 
de activiteiten in de Benelux en voor ING’s 
duurzaamheidsstrategie. “Als bank die 
wereldwijd opereert vinden we het onze 
verantwoordelijkheid, maar ook een kans 
om de overgang te financieren naar een 
duurzamere maatschappij.“

ING denkt na over de mogelijkheden om over een paar 
jaar een zekere hoeveelheid ‘duurzame assets’ te hebben, 
legt Timmermans uit. “Duurzame assets zijn leningen aan 
bedrijven met een relatief hoog duurzaamheidsprofiel, of 
leningen aan projecten die gericht zijn op verduurzaming. 
We zijn als board nu zo ver dat we daar een doelstelling 
voor willen formuleren. Het is alleen niet altijd duidelijk 
wanneer iets duurzaam is. Het goede nieuws is in elk 
geval dat iedereen aandacht heeft voor het onderwerp.”

Green bond
ING gaf onlangs circa 1,3 miljard euro uit aan green 
bonds. “Als investeerders hun geld in duurzame bedrijven 
en projecten willen steken en daarvoor, zoals bij onze 
green bonds, een kwart procent rendement minder 

accepteren, dan gaan de financieringskosten naar 
beneden”, zegt Timmermans. “Dan kan het vliegwiel gaan 
werken. Maar wanneer is iets een green asset?” volgens 
hem is er behoefte aan duidelijke afspraken in de sector 
om meer groei te laten zien. “standaardisatie is nodig.”

De groeiende aandacht voor het financieren van 
duurzame projecten en bedrijven, en de uitgifte 
van een green bonds, geven de richting aan waarin 
ING zich wil bewegen. Maar wat is het uiteindelijke 
duurzaamheidseffect van een bank als ING? voor andere 
sectoren is het eenduidiger, stelt Timmermans. “Een 
bedrijf als DsM zou over hun winstbegrip kunnen zeggen 
‘ik maak iets, maar ik vervuil ook en die effecten wil ik 
meenemen.’ De relatie tussen beleid en vervuiling is in 
dit geval duidelijk. Het lastige bij een bank is dat er nog 
een laag tussen zit: wat financieren wij? Ik kan min of 
meer aangeven wat duurzame assets zijn, maar het is al 
veel moeilijker om aan te geven hoeveel co2-uitstoot 
ik financier.” De impact die door ING gefinancierde 
bedrijven op het milieu hebben is lastig te meten, zegt 
Timmermans. “Ik hoop wel dat we tot een berekening 
kunnen komen waarbij dat per bedrijf mogelijk is, 
bijvoorbeeld met een internationale standaard voor het 
meten van co2-uitstoot. Dan kunnen we vervolgens de 
vraag beantwoorden of ons krediet aan dat bedrijf daarbij 
een rol speelt.”

‘De transparantie is vele 
malen groter geworden’
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Stakeholders
voor ING maakt duurzaamheid een steeds belangrijker 
deel uit van de maatschappelijke functie van de 
bank. “De purpose is breder geworden, namelijk 
‘Empowering people to stay a step ahead in life and 
in business’. Uiteindelijk draait het erom dat we een 
onderscheidende klantervaring bieden, dat we klanten 
met financiële diensten en producten ondersteunen”, 
aldus Timmermans. “Banken hebben te maken met 
heel diverse stakeholders, die niet alleen kijken naar 
onze maatschappelijke rol bij de verduurzaming van 
de maatschappij. Wij hebben te maken met klanten, 
aandeelhouders en toezichthouders, en die stellen 
verschillende eisen. Dat stelt ons voor uitdagingen. 
We moeten tegelijkertijd een groeimotor van de 
economie zijn, klanten krachtig ondersteunen, aan onze 
zorgplicht voldoen en dus ook duurzaam financieren. 
Daarnaast moeten wij qua kapitaal sterker worden. De 
toezichthouder zal zeggen dat de kapitaalgroei nog niet 
genoeg is en de overheid ziet graag meer kredieten. Kies 
je voor het eerste, dan betekent dat minder kredietruimte 
voor klanten. Daarin moeten wij een balans zien te 
vinden. Banken moeten nog wel wat meer doen om alle 
stakeholders op één lijn te krijgen.”

‘Banken moeten nog 
wel wat meer doen 
om alle stakeholders 
op één lijn te krijgen.’

Vertrouwen is ongrijpbaar fenomeen
Daarmee komt het imago van banken in beeld. Er wordt 
veel gesproken over het gebrek aan vertrouwen in 
banken. Maar met dat vertrouwen is iets raars aan de 
hand, legt Timmermans uit. “Als je mensen vraagt of ze 
banken in het algemeen vertrouwen, zegt iedereen ‘nee’. 
Toch kijkt ook niemand op zijn eigen bankafschrift of alles 
wel klopt. Een basisvorm van vertrouwen is er dus wel 
degelijk. Mensen wantrouwen het systeem, maar tegelijk 
betwijfelt vrijwel niemand dat de bank de juiste dingen 
doet met hun geld. Daaruit blijkt een wat abstractere 
vorm van vertrouwen, die lastig te definiëren is.” 

ook de zorgplicht is af en toe het onderwerp van 
tegengestelde gevoelens. “Banken moeten efficiënter 
werken. Dat betekent dat wij keuzes moeten maken, 
zoals met onze hypotheekportefeuille in Nederland. 
Daarom hebben wij bijvoorbeeld aangekondigd dat 
we geen woonboothypotheken meer verstrekken. Dat 
leidde tot vragen over zorgplicht. Tegenover bestaande 

klanten hebben we een zorgplicht. Wie nu al een 
woonboothypotheek heeft hoeft die echt niet meteen 
terug te betalen. Maar nieuwe woonbootklanten 
bedienen, past niet meer in ons beleid.”

De kritische beeldvorming is een feit, erkent Timmermans. 
“Die verandert alleen als we bewijzen dat onze diensten 
en producten meerwaarde voor de klanten bieden. 
Daarin zet ING stappen, in Nederland én daarbuiten. Het 
afgelopen jaar hebben we wereldwijd 1,3 miljoen klanten 
erbij gekregen, juist door diensten en producten aan te 
bieden die aantrekkelijk zijn.”

Bankierseed
ING steekt veel energie in de purpose, zegt Timmermans. 
“De bankierseed is daar een belangrijk onderdeel van. 
Iedereen moet een programma doorlopen en uiteraard 
de eed afleggen. Het helpt zeker om collega’s bewust te 
maken van onze rol in de samenleving. Maar er is nog 
wel scepsis bij de buitenwereld – deels begrijpelijk, maar 
soms ook onterecht. Laatst kwam er een onderzoek in het 
nieuws waarin stond dat 30% van de bankiers die hele 
bankierseed niks zou vinden. Maar die studie was gedaan 
vóórdat de eed was ingevoerd en er waren naast bankiers 
ook intermediairs in meegenomen. Dat geeft dus een 
vertekend beeld en dat is jammer.”

Naar aanleiding van de bankierseed heeft ING een heel 
programma ontwikkeld, vertelt Timmermans. “Je kunt dat 
ook integrated thinking noemen. We willen producten 
verkopen, diensten verlenen, concurrerend zijn, maar 
ook aan onze zorgplicht voldoen. Dat laatste wil onder 
meer zeggen dat je met dilemma’s leert omgaan. stel dat 
je bij ons komt voor een hypotheek en wij weten dat je 
werkgever over drie maanden failliet gaat. Gaan we je dan 
een hypotheek geven of niet? over je werkgever mogen 
we namelijk niets zeggen. op dat soort vragen wil je 
mensen trainen en dan niet met mooie PowerPoints over 
holistisch denken. De praktijk is weerbarstiger.”

‘De perceptie van 
ING is over de grens 
heel anders.’

Over de grens kijken
Het is opvallend dat het imago van ING per land grote 
verschillen vertoont, vindt Timmermans. “In Nederland 
zijn wij een van de drie grootste banken met veel klanten, 
zowel particulier als zakelijk. Het ligt voor de hand dat 
er dan veel zaken spelen, ook negatieve kwesties. Maar 
over de grens is het beeld anders. In Duitsland zijn we 
nog steeds een ‘love brand’. In België zijn we de enige 



 27

DE ToEKoMsT vAN ToE Z IcHT Inter v iew Koos T immermans

bank die geen staatssteun had. Dus de perceptie van 
ING in andere landen is heel verschillend. Wij waren in 
Nederland de enige bank met een beursnotering, dus in 
2009 kon je haarscherp zien dat ING hard naar beneden 
ging. De reflectie van al het banknieuws kwam samen in 
onze koers. En dat blijft aan je plakken, al zijn we deze 
fase voorbij. ”

‘Als klanten de 
waarde van een 
advies niet tastbaar 
terugzien, betalen  
ze er liever niet voor.’

Vooruitgang
Inmiddels introduceerde ING nieuwe, vaak digitale, 
diensten en ondersteunt de bank de ontwikkeling van 
financiële kennis via het Financieel-Fit-programma. 
Maar er is volgens Timmermans op nog meer fronten 
vooruitgang geboekt. “De AFM heeft de laatste jaren 
een aantal verbeterpunten aangegeven die we in onze 
dienstverlening willen doorvoeren. Bijvoorbeeld wat 
betreft het onderscheid maken tussen professionele 
en niet-professionele klanten en de vraag hoe om te 
gaan met commissie-inkomsten. Het feit dat we van 
alle verborgen commissies af zijn, vind ik een goede 
ontwikkeling. De transparantie is vele malen groter 
geworden. Dat wil niet zeggen dat we van alle zorgen 
af zijn. Kun je onderscheid maken tussen advies waar je 
voor betaalt en execution only? Zit daar niks tussen? Kan 
de wereld zo zwart-wit in elkaar zitten? Als klanten de 
waarde van een advies niet tastbaar terugzien, betalen 
ze er liever niet voor. En hoe bepaal je de  productkeuze? 
Je moet helder en transparant zijn over producten, maar 
klanten moeten wel een keuze hebben. Private-wealth-
managementklanten moeten toch risicovolle producten 
kunnen kiezen, mits ze transparant zijn.”

Koos Timmermans begon zijn loopbaan bij ING in 1996. Hij was vanaf 2007 lid van de raad van bestuur van 

ING Groep en chief risk officer, tot hij in 2011 werd benoemd tot vicevoorzitter van het Bestuur Bank. In 
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“Ik denk dat we altijd wel zullen blijven 
werken met financiële rapportages”, 
zegt Henk scheffers. “Mensen moeten 
verantwoording afleggen over het beleid, 
moeten salarissen betalen, aandeelhouders 
ontvangen graag dividend en er moet 
belasting betaald worden. Al die zaken zijn 
gekoppeld aan de financiële rapportage 
en aan cijfers. En het voordeel van cijfers 
is dat je ze makkelijk kunt optellen. Toch 
vind ik het heel logisch dat het idee nu 
in opkomst is dat er ook andere dingen 
belangrijk zijn dan alleen cijfers.”

scheffers denkt overigens niet dat dat idee helemaal 
nieuw is. “Het idee dat het alleen om geld zou draaien, 
klopte in het verleden al niet, maar het ondervindt 
nu steeds meer weerstand. Het is belangrijk om vast 
te stellen dat er hele andere factoren in de vorm van 
‘capitals’ een rol spelen. De bewustwording daarvan in de 
maatschappij groeit. Hoe creëer je waarde en hoe houd je 
je bedrijf gezond op de lange termijn? Het is goed dat er 
meer aandacht komt voor de lange termijn en dat we 

niet alleen stilstaan bij de kortetermijnresultaten of de 
belangen van bestuurders en aandeelhouders. Financial 
reporting is geen gepasseerd station, maar het zal zich 
wel verder ontwikkelen.”

Een weg te gaan
Integrated reporting is een goed idee, maar vereist nog 
veel werk, denkt scheffers. “Er is  meer dan honderd jaar 
gesleuteld aan de ontwikkeling van financiële rapportage, 
waar veel experts aan hebben bijgedragen. Wat financiële 
data betreft is er dus een hele geschiedenis. We zijn 
nog maar net begonnen om de niet-financiële data te 
benoemen en te evalueren. In dit prille stadium kunnen 
we niet aan integrated reporting doen: dat past gewoon 
nog niet.”
scheffers schetst een aantal obstakels: “We moeten 
op uiteenlopende plaatsen data ophalen, we moeten 
bereiken dat mensen zich daar verantwoordelijk voor 
voelen, en we moeten die data op de lange termijn 
op een serieuze manier volgen en meten. Als je wilt 
rapporteren over deze data, dan zul je ze meetbaar 
moeten maken – en dat is voor sommige capitals niet zo 
eenvoudig. Je kunt niet alle financiële data samen met die 
van de andere capitals in één rapport zetten en zeggen 
dat je dan een integrated report hebt. Dat is te kort door 
de bocht.”

‘De focus op de korte termijn 
is heel slecht voor bedrijven’
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scheffers legt uit hoe veelomvattend het proces bij 
Heineken is. “Je moet eerst de dingen benoemen die 
bij Heineken van belang zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld 
over watergebruik; het is duidelijk dat we zonder goed 
water geen goed bier kunnen maken. Je moet dan 
meten of we dat water op een verantwoorde manier 
verwerken en terugbrengen in de maatschappij. Daar is 
Heineken wereldwijd mee bezig. verder heb je het over 
de grondstoffen die je nodig hebt. We bekijken kritisch 
hoe we aan die producten komen en waar ze vandaan 
komen, maar het is niet gemakkelijk om dat te meten. En 
dat geldt ook voor andere capitals. We proberen wel te 
rapporteren over een aantal aspecten, maar het is heel 
lastig voor een cfo of ceo om daar verantwoording over 
af te leggen. voorlopig zitten we op het niveau van een 
combined reporting over financiële én andere zaken. 
Maar we hebben nog een weg te gaan als we die twee 
echt willen integreren.”

Uitkristalliseren
Toch worden er wel stappen gezet, benadrukt 
scheffers. “In de auditcommissie vragen we niet 
alleen naar de financiële rapportage, maar ook naar 
de duurzaamheidsrapportage. We hebben op dat 
gebied nu doelstellingen vastgelegd tot 2020, maar in 
onze toezichthoudende functie komt het onderwerp 
beperkt aan de orde. ook in de auditcommissie krijgt 
de duurzaamheidsrapportage minder aandacht dan de 
financiële rapportage en wordt het ook minder diepgaand 
onderzocht. Er wordt natuurlijk over gesproken in de 
algemene Rvc, maar de auditcommissie is nu eenmaal 
voor een groot deel gericht op de financiële gegevens en 
op de risico’s in het bedrijf. sustainability is als thema nog 
niet uitgekristalliseerd.”

Andere capitals bevinden zich ook op het werkterrein van 
de raad van commissarissen, zegt scheffers. “Een van de 
belangrijkste is human capital. We weten allemaal dat 
organisaties nergens komen zonder mensen. Wij hebben 
een hele staf die de ontwikkeling van onze talenten volgt 
en carrièreplanningen doet. De Rvc krijgt daar jaarlijks 
een overzicht van.”

‘Mensen die briljant 
zijn, laten zich niet 
gemakkelijk sturen.’

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Maatschappelijke overwegingen spelen inmiddels 
wel degelijk een serieuze rol bij het vaststellen van 
de strategie, zegt scheffers. “Heineken wil op een 
verantwoorde manier bier verkopen, dus niet aan 
minderjarigen en niet op plekken waar het niet 
hoort. Het aandeel niet-alcoholische dranken stijgt 
enorm bij Heineken. Heineken is niet van plan om de 
alcoholproductie vaarwel te zeggen, zo ligt het zeker niet. 
Maar we moeten wel de vraag beantwoorden hoe de 
productie van bier zich op termijn moet verhouden ten 
opzichte van niet-alcoholische drankjes. Een bedrijf als 
Heineken moet een kwalitatief goed product neerzetten 
dat de mensen appreciëren, anders word je vrij snel door 
de consument afgestraft. De markt doet ook zijn werk. 
Heineken probeert kwaliteitsproducten te verkopen tegen 
een acceptabele prijs. Als je een goed bedrijf bent, hoort 
daar ook bij dat je goed omgaat met je grondstoffen en je 
afvalstoffen. Een gezond bedrijf dat op een nette manier 
zaken wil doen moet ook dat soort zaken goed regelen. 
Alleen het rapporteren erover is nog moeilijk.”

Nieuwe richtingen
Welke voordelen integrated thinking ook mag hebben, 
scheffers weet niet zeker of het automatisch leidt tot 
meer innovatie. “Ik denk dat innovatie vaak meer een 
kwestie is van het stimuleren van individuen. Mensen die 
briljant zijn, laten zich niet gemakkelijk sturen. Innovators 
treden nu eenmaal per definitie buiten de gebaande 
paden.”
Dat neemt niet weg dat er behoefte is aan nieuwe 
oplossingen, omdat de maatschappij verandert. “Denk 
bijvoorbeeld aan nieuwe, energiearme producten of 
producten die minder co2-uitstoot veroorzaken. De 
maatschappij realiseert zich immers terdege dat we zo 
niet verder kunnen. Daar kun je innovatie op loslaten. 
BAM, waar ik ook in de Rvc zit, ontwikkelt huizen die 
qua energie self-supporting zijn. om dat te kunnen doen 
heb je apparatuur en middelen nodig die dat mogelijk 
maken en die de resultaten kunnen meten. Iedereen is 
zich ervan bewust dat we als maatschappij die kant op 
moeten. Dus er wordt zeker gezocht naar alternatieve 
energieaanwending. BAM heeft, als grootste bouwbedrijf 
in Nederland, in mijn ogen ook de taak om voorop te 
lopen met innovatieve ontwikkelingen. om het voorbeeld 
te geven.”

Maatschappelijk doel
Als commissaris bij BAM is scheffers voorzitter van de 
auditcommissie en uit dien hoofde sterk gericht op 
de financiële resultaten. “Ingenieurs bij BAM voelen 
zich ook verantwoordelijk voor het maken van goede 
wegen en mooie kunstwerken, maar er moet ook marge 
gemaakt worden. Ze zijn vooral trots, omdat ze helpen 
de maatschappij veiliger te maken. Dat geldt ook voor 
Aalberts (waar scheffers voorzitter is van de Rvc, red.): 
de producten die ze maken, zorgen voor veiligheid en 
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meetbaarheid. Aalberts wil nieuwe producten maken die 
de maatschappij vooruit helpen. Natuurlijk wordt er geld 
mee verdiend, maar dat moet ook om het vol te kunnen 
houden. Bij Heineken ligt het natuurlijk weer wat anders: 
dat bedrijf moet op een verantwoorde manier tegemoet 
te komen aan een behoefte die leeft in de maatschappij.”

‘Je kunt best een  
jaar geen winst halen 
en toch waarde 
creëren.’

Het gaat om de lange termijn
ondernemingen hebben een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, daarvan is scheffers overtuigd. “Dat 
uit zich bijvoorbeeld in het creëren van werkgelegenheid 
voor de mensen, en door diensten en producten te leveren 
waar behoefte aan is. We hebben in de afgelopen decennia 
heel veel aandacht gehad voor winst, voor resultaat, voor 
cijfers. Ik verbaas me er altijd over dat ik ’s avonds op het 
nieuws hoor wat de AEX heeft gedaan. Dat is totaal niet 
belangrijk, de volgende dag is het weer anders. We hebben 
blijkbaar een maatschappij die ontzettend is gefocust op 
financiële data. Er is veel aandacht voor geld. Maar de focus 
op de korte termijn is heel slecht voor bedrijven. Gelukkig 
zijn veel bedrijven wel doordrongen van het feit dat het 
gaat om waardecreatie op de lange termijn. Dat is veel 
belangrijker dan kwartaalcijfers. Je kunt best een jaar geen 
winst halen en toch waarde creëren. van de minister hoeven 
we geen kwartaalrapportages meer te maken en moeten 
we naar de toekomst kijken. Ik heb veel bij familiebedrijven 
gewerkt. Daar voel je veel sterker dat de mensen die 
daar werken en die daar leiding geven, gericht zijn op de 
toekomst. Die willen hun bedrijf verantwoord achterlaten 
voor de volgende generatie. Dat spreekt mij aan.”

Natuurlijk zijn er gevaren die het voortbestaan bedreigen, 
weet scheffers. “Er zijn allerlei disruptieve ontwikkelingen, 
die ertoe kunnen leiden dat sommige bedrijven morgen niet 
meer bestaan. Aan die marktontwikkelingen kun je weinig 
doen. Je kunt je wel afvragen hoe je ze kunt pareren. Wat je 
in elk geval niet moet doen, is je uitsluitend laten leiden door 
financiële overwegingen. Dan neem je alleen beslissingen 
op de korte termijn, omdat je binnen vier tot zes jaar 
allerlei targets moet halen om de winst te maximaliseren. 
Bestuurders doen dat, omdat ze daarna zelf toch weg zijn. 
Ze maken die toekomst in het bedrijf dus nooit zelf mee. Dat 
zie je nooit bij familiebedrijven. Als toezichthouder heb je de 
verantwoordelijkheid om te kijken of er waardecreatie is en 
of bestuurders op een duurzame werkwijze hanteren.” 

Henk scheffers is accountant, controller, cfo, bestuurder en commissaris geweest bij verschillende 

bedrijven, waaronder LeasePlan, AoN Nederland, sHv Holding, Wolters Kluwer en Frieslandcampina. Hij 

heeft zitting in een aantal raden van commissarissen: als vice-voorzitter bij Koninklijke BAM Groep en Flint 

Holding, als voorzitter bij Aalberts Industries en als commissaris bij Heineken. Daarnaast is scheffers lid van 

de Monitoring commissie Accountancy.
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‘Ik zou elke organisatie 
gunnen dat ze ambitieuze, 
inspirerende doelen stellen’

“steeds meer bedrijven, en zeker de 
grote corporates, willen werk maken 
van Integrated Reporting, ofwel <IR>1. 
veel daarvan maken rapportages waarin 
ze zowel financiële als niet-financiële 
gegevens opnemen. Bedrijven proberen 
steeds meer aan te geven hoe zij waarde 
creëren met financiële en niet-financiële 
capitals. Het is in elk geval duidelijk dat 
rapportages meer in balans komen, en 
dat het niet alleen maar gaat over de 
financiële cijfers.
Helaas zit er vaak nog onvoldoende 
samenhang in de verhaallijnen. Meestal 
is er een paragraaf over trends, een 
paragraaf over corporate risks en een 
paragraaf over materiality, maar ze zijn niet 
eenduidig en niet met elkaar verbonden. 
In de paragraaf over risico’s zitten 
bijvoorbeeld vaak niet de onderwerpen 
die terugkomen in de sustainability/
materiality-matrix. Ik zie liever een 
geïntegreerde materiality-matrix voor het 
hele bedrijf.”

Stel ambitieuze doelen
“Doorgaans zijn er duidelijke doelen gesteld voor de 
financiële aspecten. Bedrijven streven naar x% groei en 
x% rendement. Er zijn over het algemeen weinig targets 
voor de niet-financiële cijfers. Dan staat er bijvoorbeeld 
alleen: ‘We nemen als bedrijf onze verantwoordelijkheid 
voor het milieu’. veel bedrijven laten nu wel zien hoe 
groot hun  co2-uitstoot is, maar hebben geen doelen 
om deze significant te verlagen. Ik denk dat bedrijven 
problemen hebben om hun visie te definiëren vanuit 
de purpose: wat willen we betekenen? Wat willen we 
bereiken? Dat is jammer, want daardoor is het lastig om 
richting te geven aan het bedrijf en duidelijke doelen 
te stellen, zowel financieel als voor niet-financiële 
onderwerpen.

Het is belangrijk dat een bedrijf weet wat voor rol het 
speelt in de maatschappij en dat het vanuit die purpose 
een duidelijke visie ontwikkelt. Welke bijdrage levert 
het bedrijf aan de samenleving, wat is de essentie van 
de diensten en of producten? Welke klanten worden 
bediend? Wat is de rol van innovatie en daarmee van het 
intellectueel capital? Hoe ga je als bedrijf met mensen 
om? Hoe zie je je rol inzake environmental sustainability? 
Er zijn bedrijven die bijvoorbeeld helemaal co2-neutraal 
willen worden. op het moment dat je zo’n doel eenmaal 
hebt geformuleerd, gaat het lopen. Dan gaat er iets 
veranderen. Ik zou elke organisatie gunnen dat ze 
ambitieuze, inspirerende doelen stellen.”

1)  volgens de guidelines van het International Integrated Reporting 

Framework, www.integratedreporting.org
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Belangrijke inzichten
“<IR> hangt nauw samen met het fenomeen 
waardecreatie. Het gaat er niet alleen om hoe het in het 
verleden is gegaan; bij <IR> geef je tevens aan hoe je 
op middellange en langere termijn waarde wilt creëren. 
Het is dus een blik op de toekomst. Het verschaft je een 
belangrijk inzicht: financial capital is maar één van de 
capitals om waarde te creëren. Het laat je beseffen dat je 
klanten en de maatschappij ook capitals zijn, dat natural 
capital iets is dat je gebruikt en waarvan je afhankelijk 
bent, en dat ook werknemers capital zijn dat je gebruikt 
en vormt en dat impact heeft. Dat voedt het bewustzijn 
dat je als organisatie niet losstaat van de maatschappij. 
Het feit dat je daarover moet schrijven, dat je een 
waardemodel maakt, stimuleert organisaties om iets 
met dat gedachtengoed te doen. Dat zal uiteindelijk tot 
veranderingen leiden.

Dit optimisme is gebaseerd op de interviews die wij 
houden voor ons jaarlijkse onderzoek over <IR>. In 
Integrated Reporting: a driver for Integrated Thinking 
vertellen veel reporters ons dat het productief is om meer 
mensen, vanuit verschillende hoeken van de organisatie, 
bij het reportingproces te betrekken. ook veel besturen en 
Rvc’s zien tegenwoordig in dat het belangrijk is om over 
verschillende aspecten te rapporteren. Die rapportages 
maken op hun beurt weer duidelijk dat veel organisaties 
nog steeds alleen maar sturen op financieel kapitaal en 
niet op de andere capitals. Dat is een belangrijk inzicht, 
want dat tekent de noodzaak om de huidige dashboards 
van bedrijven ook aan te passen.”

Versnelling is gewenst
“Een integrated report zou meer kunnen inspireren, 
en daarbij is een taak weggelegd voor het bestuur. 
ING heeft bijvoorbeeld een inspirerend rapport waarin 
het duidelijk laat zien hoe ING zijn bijdrage ziet en op 
welke ontwikkelingen het wil inspelen. Ik denk dat 
de ceo van ING daarbij een grote rol speelt. Net zoals 
bijvoorbeeld de ceo van Unilever belangrijk is geweest om 
de onderneming verder in duurzame richting te sturen 
door middel van het Unilever sustainable Living Plan. 
Daarmee is hij een inspiratiebron voor al die honderden 
managers bij Unilever. De rol van het middenmanagement 
is ook belangrijk: juist zij zijn degenen die duurzaamheid 
integreren in de dagelijkse management processen en 
besluiten.”

“Ik denk dat het de goede kant op gaat. veel bedrijven 
hebben de behoefte om iets met <IR> te doen. De vraag 
is alleen of het snel genoeg gaat. Begrijpen we dat 
we aan bepaalde grenzen komen die dringend vragen 
om innovatieve oplossingen? Hoeveel rapporten over 
klimaatverandering moeten er nog komen? Zijn bedrijven 
inmiddels doordrongen van hun maatschappelijke rol? 
Zoals Zijderveld van Unilever zegt: je kunt als bedrijf niet 
succesvol zijn in een maatschappij die faalt.”

DE ToEKoMsT vAN ToE Z IcHT Anneke Sipkens

‘Zijn bedrijven inmiddels 
doordrongen van hun 
maatschappelijke rol en 
de innovatieve bijdrage 
die zij kunnen leveren aan 
maatschappelijke vraagstukken?’
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Als bestuursvoorzitter van Achmea ziet 
Willem van Duin het als zijn voornaamste 
taak om de continuïteit van het bedrijf 
te waarborgen. Daarvoor is het nodig 
om transparant te zijn, helder te 
communiceren en als bestuur betrokken te 
zijn bij de business. Achmea is er al ruim 
tweehonderd jaar voor zijn klanten als 
het nodig is, zegt van Duin. “We moeten 
ervoor zorgen dat we ten minste nog 
eens tweehonderd jaar mee kunnen. Als 
verzekeraar hebben we een coöperatieve 
identiteit. Dat betekent dat we er primair 
zijn om de afspraken met onze klanten 
en andere stakeholders ook op de lange 
termijn na te komen.”

van Duin werd in 2009, te midden van een financiële 
crisis en een kredietcrisis, aangesteld als voorzitter 
van Achmea. Na zijn aantreden werden een aantal 
maatregelen getroffen om Achmea op de korte termijn 
beter weerbaar te maken tegen de crisis, herinnert van 
Duin zich. “De eerste jaren hebben we in eigen huis 
orde op zaken gesteld. Door efficiënter te werken en 
kosten omlaag te brengen hebben we onze performance 
verbeterd. ook is de strategie aangescherpt en hebben 
we heldere resultaatafspraken gemaakt. verder hebben 
we de coöperatieve identiteit van de groep gerevitaliseerd 
en ons bestaande vier-stakeholdermodel prominenter op 
de voorgrond gezet. Als coöperatieve verzekeraar gaat 
het erom dat we een balans houden tussen de belangen 
van onze vier belangrijkste stakeholders: klanten, 
businesspartners, medewerkers en aandeelhouders. De 
wensen van onze klanten staan daarbij voorop.
Tot slot hebben we de gewenste leiderschapsstijl én 
het gewenst gedrag van medewerkers meer aandacht 
gegeven. Met de honderd topmensen van het bedrijf 
voerden we een discussie over de identiteit van onze 
groep en wat dit betekent voor hoe we met elkaar 

samenwerken. We hebben de resultaten ook actief 
gedeeld met iedereen die bij Achmea werkt.”

Zes perspectieven
Deels was al dat werk nodig om van Achmea, dat 
veel fusies en overnames achter de rug had, een 
hecht en geïntegreerd bedrijf te maken. “Het is onze 
ambitie om de meest vertrouwde verzekeraar te 
worden. Woorden die daarbij horen zijn ‘betrokken’, 
‘klantgedreven’ en ‘resultaatgericht’. Die kernwoorden 
zijn voortgekomen uit een proces dat we rigoureus en 
consequent hebben doorgevoerd. We hebben het goede 
uit onze coöperatieve identiteit behouden en er zes 
perspectieven aan toegevoegd. Zo zijn we gekomen op 
een strategiekaart. Bij de besturing van ons bedrijf kijken 
we vanuit zes verschillende perspectieven. De eerste 
drie zijn die van klanten, medewerkers en (business)
partners. verder kijken we vanuit de maatschappelijke 
context en vanuit de invalshoek van de bedrijfsprocessen 
en de financiële resultaten. Elk perspectief kent zijn 
eigen kritische succesfactoren. Het perspectief van onze 
klanten staat bovenaan en is leidend voor de overige 
perspectieven. De strategiekaart vormt een concreet 
kompas en kan nog jaren mee.”

voor van Duin is de vernieuwde strategiekaart dan ook 
van grote waarde. “Bij plannen die worden besproken 
in de raad van bestuur wordt ook gevraagd om aan 
te geven hoe deze aansluiten bij onze strategiekaart 
en welke afwegingen er zijn gemaakt. Als expliciet 
aantoonbaar is langs welke lijnen we werken, kunnen 
we betere beslissingen nemen. Bij een complex besluit 
is ons strategisch kompas leidend. Iedereen die bij 
Achmea betrokken is, weet dat de continuïteit van onze 
dienstverlening aan onze klanten voorop staat. Die 
continuïteit op de lange termijn is echter wel gebaat bij 
goede resultaten in het heden. Alle zes de perspectieven 
van de strategiekaart zijn belangrijk, al kunnen sommige, 
afhankelijk van de situatie, tijdelijk meer gewicht krijgen.”

volgens van Duin dragen het vier-stakeholdermodel en 
de zes perspectieven van de strategiekaart er veel aan bij 
om Achmea gericht verder te ontwikkelen. “sinds drie jaar 
brengen we ook een jaarverslag uit waarbij we op een 
geïntegreerde manier verslag doen van onze prestaties. 

‘We zijn er om onze 
afspraken ook op de lange 
termijn na te komen’
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veel van deze informatie hadden we al beschikbaar. Als 
coöperatieve verzekeraar keken we altijd al breder dan 
alleen de financiële cijfers. En met integrated reporting 
verbinden we deze aspecten nog beter. Het helpt om 
beter zichtbaar te maken dat we als verzekeraar midden 
in de samenleving staan en echt betrokken zijn bij de 
maatschappij.”

‘onze medewerkers 
vertellen vooral 
zelf vol trots over 
de vernieuwing bij 
ons bedrijf. Dat is 
een veel krachtiger 
signaal dan dat 
iemand uit de raad 
van bestuur dit 
vertelt.’

Besturing
De raad van bestuur van Achmea heeft regelmatig 
contact met divisie- en groepsdirecteuren, vertelt van 
Duin. “De raad van bestuur vormt samen met deze 
directeuren het zogeheten Groepscomité, dat in totaal 
veertien mensen telt. Wij zien elkaar eens in de twee 
weken. Het Groepscomité werkt transparant samen met 
andere onderdelen van het bedrijf. We communiceren 
intensief en leggen breed verantwoording af. Het is een 
illusie te denken dat een raad van bestuur met zes mensen 
in staat is om dit bedrijf met circa 15.000 medewerkers 
in Nederland tot in detail te leiden. Dus hebben we, in 
aanvulling op de bijeenkomsten van het Groepscomité, 
een aantal momenten in het jaar gecreëerd waarop onze 
leidinggevenden bij elkaar komen. Met de top honderd 
beleggen we eens per jaar een 24-uurs-sessie, waarin 
we onze belangrijkste stakeholders ontmoeten. De top 
vierhonderd van het bedrijf ziet elkaar daarnaast eens 
per jaar fysiek. Een jaar of vijf geleden zijn we begonnen 
om met de raad van bestuur onze kernlocaties in heel 
Nederland te bezoeken. Zo kunnen we op locatie het 
gesprek aangaan met onze collega’s. Bij deze ‘Achmea in 
gesprek-sessies’ spreken we over de koers en de strategie 
van ons bedrijf. Daarna kunnen mensen meer in detail 
verder praten met mij of één van de andere leden van de 
raad van bestuur. In die gesprekken komt veel aan bod en 

kan iedereen alles vragen. We hebben bewust gekozen 
voor die hoge mate van transparantie, want dat draagt bij 
aan het vertrouwen in de koers van het bedrijf.”

Nieuwe episode in de geschiedenis van Achmea
Na een periode waarin Achmea het ‘huis op orde 
bracht’, is Achmea in 2014 de volgende episode in 
de geschiedenis van het bedrijf ingegaan. Met het 
veranderprogramma versnellen & vernieuwen brengt 
Achmea de vernieuwing van de dienstverlening aan 
klanten in een stroomversnelling. De klantgerichtheid 
neemt hierdoor toe. ook worden de kosten met 450 
miljoen euro teruggebracht. Door een andere manier van 
werken vervalt een groot aantal arbeidsplaatsen. van 
Duin: “We treffen ingrijpende maatregelen, zeker voor 
collega’s die er direct door worden geraakt. Intern is er 
veel begrip voor onze plannen. De aanleiding destijds 
was glashelder: we spelen in op de snel veranderende 
wensen van onze klanten. onze klanten doen steeds 
meer online en willen zo ook hun verzekeringen regelen. 
Technologische ontwikkelingen bieden bovendien veel 
nieuwe mogelijkheden. Innovatie staat daarom bij ons 
hoog op de agenda. Door efficiënter te werken gaan onze 
kosten omlaag. Zo creëren we ook weer ruimte om te 
investeren in nieuwe oplossingen voor onze klanten.”

Met versnellen & vernieuwen speelt Achmea ook in op 
bredere veranderingen in de samenleving en de markt 
voor verzekeraars. van Duin is optimistisch over de 
slagingskans van de plannen. “Ik ben ervan overtuigd 
dat we die plannen kunnen realiseren en dat we het 
bedrijf goed kunnen voorbereiden op de toekomst. Er zijn 
absoluut bedreigingen van spelers buiten de sector. Maar 
de beste manier om je voor te bereiden op het onbekende 
is alles op orde te brengen wat je op orde kunt brengen. 
Als dan de omstandigheden veranderen, kunnen we al 
onze energie en denkkracht richten op die verandering.”

onder versnellen & vernieuwen ligt een concrete 
managementagenda. Daarop staan niet alleen financiële 
onderwerpen, zegt van Duin. “In 2009 keken we 
aanvankelijk alleen naar harde parameters, zoals kosten en 
aantallen fte’s. In de bijbehorende managementagenda 
van 2014 wordt niet alleen uitgebreid gerapporteerd over 
wat er wel en niet goed gaat aan de hand van cijfers, 
maar kijken we ook naar houding en gedrag. structuur 
en de besturing zijn relevant. Maar als we echt meer 
klantgericht willen werken, is beter samenwerken dat 
zeker ook.”

Strategische koers
De uitvoering van alle vernieuwingen past binnen de 
ingezette strategische koers, aldus van Duin. “Bij dit soort 
processen is het van belang koers te houden. Natuurlijk 
hebben we ons in de vroege besluitvormingsfase wel 
eens afgevraagd of we op het goede spoor zaten. Maar 
inmiddels twijfel ik daar niet meer aan, want versnellen & 
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vernieuwen levert concrete resultaten op. Achmea is een 
modernere, meer klantgedreven organisatie geworden en 
de kosten zijn verlaagd. We vertalen dit door in scherpere 
premies voor onze klanten. En de vernieuwing van de 
dienstverlening door onze merken is over de volle breedte 
van ons bedrijf in een stroomversnelling gekomen. ”

van Duin weet dat ook zijn medewerkers daar zo over 
denken. “onze eigen mensen vertellen zelf vaak vol 
trots over de vernieuwing bij ons bedrijf. Dat is een 
veel krachtiger signaal dan dat de raad van bestuur dit 
vertelt. Het geeft veel energie om de direct betrokkenen 
enthousiast aan de slag te zien gaan.”

van Duin is zich ervan bewust dat een bestuurder altijd 
scherp moet zijn. “Als bestuursvoorzitter streef ik er naar 
om altijd zo zorgvuldig mogelijk te werken. Een goede 
voorbereiding en voortdurende alertheid horen daarbij. 
Bij een coöperatieve verzekeraar is het bewaken van de 
balans tussen al onze stakeholders extra van belang. We 
wegen de verschillende – op het eerste gezicht soms 
tegengestelde – belangen nauwkeurig af en houden 
oog voor de continuïteit op de lange termijn. Ik heb de 
afgelopen jaren veel geleerd, vooral dat je, ook binnen 
je eigen team, zaken expliciet moet benoemen. Dat kan 
alleen als je respectvol met elkaar omgaat.”

Grote betrokkenheid
organisaties worden krachtiger als de juiste mensen 
op de juiste plaats worden ingezet. van Duin is daar bij 
Achmea nauw bij betrokken. “Het is belangrijk welke 
mensen de verantwoordelijke posities bekleden. Ik 
spreek  alle collega’s die op eindverantwoordelijke posities 
terechtkomen. Hoewel ik niet de sollicitatiegesprekken 
voer, heb ik kort na benoeming altijd een persoonlijk 
gesprek. Ik wil graag weten wat iemand beweegt, en 
natuurlijk vertel ik ook hoe ik tegen ons bedrijf aankijk. 
Het is extra mooi als daarbij een persoonlijke klik 
ontstaat. Intuïtie en gevoel spelen een wezenlijke rol als je 
verandering in een bedrijf tot stand probeert te brengen. 
Je moet handelen op alle terreinen. Zowel structuur als 
besturing, houding en gedrag doen ertoe.”

Dat heeft effect. De jaarlijkse interne onderzoeken geven 
aan dat 89% van de collega’s zich betrokken voelt bij het 
bedrijf en bij de strategie. van Duin weet wat hieraan 
bijdraagt. “Grote veranderingsprocessen vergen geduld. 
Maar ze leveren ook veel op, vooral als je de goede 
mensen om je heen hebt. Als tegelijkertijd de strategische 
koers duidelijk is, verhoogt dat het plezier in het werk. We 
bewijzen elke dag dat we doen wat we beloven. Als dat 
zichtbaar wordt, ook voor de buitenwereld, dan wordt 
het werk alleen maar leuker.”

Willem van Duin is bestuursvoorzitter bij Achmea, waar hij in 1987 in dienst kwam en diverse posities 

bekleedde voordat hij in 2004 in de raad van bestuur werd benoemd. sinds 2009 is hij voorzitter van 

de raad van bestuur. Naast zijn functie bij Achmea is van Duin voorzitter van de raad van bestuur van 

Eurapco, een Europese alliantie van coöperatieve verzekeraars. verder is hij bestuurslid van het verbond 

van verzekeraars, van het dagelijks bestuur van vNo-NcW en van de Nationale coöperatieve Raad. 

Internationaal is hij lid van de International Federation of Health Plans (IFHP) en van de strategic Board van 

Insurance Europe, de Europese federatie van (her)verzekeraars.

Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van een aantal 
verzekeringsmerken, waaronder Centraal Beheer, Zilveren Kruis, Interpolis, 
OZF, De Friesland Zorgverzekeraar, Avéro, Inshared, Woonfonds en 
FBTO. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland 
met circa 15.000 medewerkers. Achmea streeft ernaar de belangen van 
klanten, business-partners, medewerkers en aandeelhouders in balans 
te houden. Klanten van Achmea legden in 2015 circa 20 miljard euro 
aan premiegelden in ter dekking van hun zorgkosten, schades en voor 
inkomensverzekeringen, pensioenen en levensverzekeringen. Behalve op de 
thuismarkt Nederland is Achmea actief in vijf andere landen.
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“De rollen van toezichthouders, 
investeerders, ondernemers en filantropen 
lopen bij veel ondernemingen op dit 
moment door elkaar heen. Ik vind het 
prachtig dat dat kan; het leidt tot echt 
holistisch ondernemen.” Anne-Marie 
Rakhorst is ervan overtuigd dat 
duurzaamheid de toekomst heeft, en dat 
het daarvoor vaak nodig is om nieuwe 
wegen in te slaan. ondernemers moeten 
niet in kosten denken, maar in kansen. 
“En dan moet je het vervolgens wel zelf 
doen, want klagen over de anderen heeft 
geen zin.”

“Ik ben vanuit een persoonlijke drive gaan ondernemen 
en waarde gaan creëren”, zegt Rakhorst. “Na mijn studie 
bedrijfskunde ben ik begonnen met werken voor een 
Belgisch laboratorium op het gebied van onderzoek naar 
veiligheid en milieu. Ik zit ook nu nog in de strategische 
adviesraad van TNo. TNo doet onder meer onderzoek 
naar de leefomgeving en de directe reactie van mensen 
op bepaalde stoffen.”

Rakhorst is altijd actief geweest op het gebied van 
duurzaamheid; het was één van de doelen waarvoor ze 
in 1994 search oprichtte. “Negen jaar geleden heb ik met 
mijn eerste boek geprobeerd om ondernemers bij het 
duurzaamheidsdebat te betrekken. Ik zag dat ecologie en 

economie gescheiden werelden bleven, en dat raakte me. 
Ik zoek altijd naar overeenkomsten, omdat die er meer 
toe doen dan verschillen. Waarde creëren is belangrijker 
dan wat er allemaal niet kan. Dat zie je bijvoorbeeld ook 
in het gender-debat. Het perspectief waarmee je naar iets 
kijkt stuurt je al naar een bepaalde uitkomst. via andere 
invalshoeken kun je zo’n uitkomst beïnvloeden.”

Disruptieve innovaties
Het toevoegen van waarde is een ander centraal idee bij 
alles wat Rakhorst onderneemt. “Als ondernemer heb je 
een bepaald idee je ziet een bepaalde vraag en je creëert 
iets dat daaraan tegemoet komt. veel organisaties sturen 
vanuit de kosten, en vanuit een probleemgerichte aanpak. 
Ze hechten aan beheersing en controle. Ik heb daar niets 
op tegen, maar echte waarde creëer je niet door auditing, 
maar door in kansen te denken.”
 “De manier waarop wij met onroerend goed omgaan 
is eigenlijk raar, want dat staat vernieuwing in de 
weg. In Amsterdam is de leegstand van panden met 
een kantoorbestemming 1,5 miljoen vierkante meter, 
waarvan een miljoen een sloopbestemming heeft. Als dat 
allemaal wordt gesloopt is de waarde van de gebruikte 
grondstoffen helemaal weg. In een circulaire economie is 
het heel logisch om zulke grondstoffen te hergebruiken.
op andere gebieden gaat het sneller. Uber en Fintech 
ontstaan niet voor niets. Een bank is lokaal altijd 
belangrijk geweest. Maar nu is het vertrouwen geschaad, 
de lokale verankering is opgeheven en er ontstaat een 
trek naar gecentraliseerde systemen waarin individuen 
niet echt tot hun recht komen. Dat is een ideale 
voedingsbodem voor disruptieve innovaties die opnieuw 
waarde creëren voor individuele mensen.”

‘Besturen is iets anders 
dan ondernemen’
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Daar is wel een fundamentele systeemverandering voor 
nodig, betoogt Rakhorst. “En dan moet je het vervolgens 
wel zelf doen, want klagen over de anderen heeft geen 
zin. Er ontstaan natuurlijk dilemma’s, omdat je geen 
garanties hebt aan de voorkant. Als je andere diensten of 
producten wilt aanbieden moet je kijken hoe de keten de 
komende jaren gaat veranderen en hoe je die verandering 
kunt beïnvloeden. Dat is een ander spelletje dan het zo 
efficiënt mogelijk uitvoeren van wat je tot op dat moment 
hebt gedaan.”

‘Ik denk dat in de 
cultuurbeïnvloeding 
vooral de kansen 
benoemd moeten 
worden. Dat er 
feest gevierd moet 
worden.’

Langetermijndenken
“Dijsselbloem wil van het kortetermijndenken naar het 
langetermijndenken”, zegt Rakhorst. “Hij overweegt zelfs 
een verbod op de kwartaalrapportage. Zelf ben ik er niet 
zo voor om zulke dingen bij wet te regelen, maar ik was 
wel blij met het statement van Paul Polman dat Unilever 
zou stoppen met kwartaalrapportages. De vraag is waar 
de echte innovatie plaatsvindt. DsM is een voorbeeld 
van een bedrijf dat zichzelf steeds opnieuw uitvindt. 
Dat vind ik heel knap. In het aansturen van een bedrijf 
hoort lef en ondernemerschap te zitten. ontwikkelingen 
als de deeleconomie, de circulaire economie en de trek 
naar de steden brengen enorme kansen met zich mee. 
Alleen: je hoort meestal de problemen. Ik denk dat in de 
cultuurbeïnvloeding vooral de kansen benoemd moeten 
worden. Dat er feest gevierd moet worden.”

Wat onze kijk op duurzaamheid betreft moet er het 
nodige veranderen denkt Rakhorst. “Als je ziet hoe veel 
geld er wordt uitgegeven aan het opleiden van mensen 
voor veiligheid en je vergelijkt dat met opleidingen met 
betrekking tot duurzaamheid: dat gaat om miljoenen per 
jaar versus bijna niks. veiligheid is heel belangrijk, maar 
duurzaamheid is onze toekomst. Hoe veel organisaties 
hebben duurzaamheid echt in hun strategie verankerd? 
Hoe veel organisaties werken aan sMART doelstellingen 
op dat gebied? Elke zichzelf respecterende organisatie 

moet bijvoorbeeld ook mensen met een IcT-achtergrond 
in de board hebben zitten, anders zie je de hele 
technologische ontwikkeling niet.”

Mensen inspireren
Een goede bedrijfscultuur stimuleert dat mensen continu 
op zoek zijn naar vernieuwing, zonder alle oude waarden 
meteen overboord te gooien. “In mijn boek ‘De kracht 
van duurzaam veranderen’ staat het Avastone-model 
voor duurzaamheid. Dat bestaat uit vijf fases, van fase 1 
‘compliance’ tot fase 5 : ‘Ik vind mezelf opnieuw uit’. Het 
is een fijn model om je aan te spiegelen.” 
Aan innovatie is namelijk overal behoefte volgens 
Rakhorst. “Het maakt niet uit in welke bedrijfstak je 
zit: er komen overal disruptieve nieuwelingen. Je moet 
innoveren om duurzaamheid in businessmodellen te 
integreren. Je moet een setting creëren waarin radicaal 
anders en groot gedacht kan worden. verder moet je 
de juiste competenties aan tafel hebben. Als je vanuit de 
maak-kant kijkt naar disruptive innovation en de wijze 
waarop het proces wordt georganiseerd, en je past dat 
toe in bestaande bedrijven met langzame cycli, dan kun 
je waarde creëren. Maar je moet de oude waarden, die 
er altijd al waren, ook op waarde schatten. vaak denk 
ik dat het niet lukt omdat het allemaal zo chagrijnig is. 
Een initiatief als de verspillingsfabriek, daar spat de lol 
en de blijdschap vanaf. Mensen inspireren is ook waarde 
creëren.”

Niemand uitsluiten
soms is veranderen lastig, merkt Rakhorst. “shell zit 
bijvoorbeeld in een moeilijk dilemma: ze hebben kapitaal 
geïnvesteerd in fossiele brandstoffen en kunnen daar 
niet uitstappen. Maar in een wereld die faalt om onder 
de 1,5 graad opwarming te blijven, kun je geen olie 
blijven oppompen. Je moet om te beginnen een goed 
beeld hebben van de toekomst en van de rol die je 
daarin als organisatie kunt spelen. Je moet weten welke 
competenties je daarvoor nodig hebt en hoe je die 
gaat mobiliseren. Misschien moeten we ook ophouden 
met elkaar negatief te bejegenen. shell is niet in z’n 
eentje verantwoordelijk voor de opwarming: dat zijn we 
allemaal. Als je daarvan uitgaat duw je niemand in een 
hoek en kunnen we samen verder.”

Wat zou er dan moeten gebeuren? “Die vraag zou meer 
aandacht moeten krijgen”, zegt Rakhorst. “Ik weet niet of 
shell de aangewezen partij is om de discussie te leiden. Er 
zijn partijen die veel verder zijn: DsM, Unilever, PGGM. Er 
zijn een heleboel initiatieven in sharing: Wikipedia, skype, 
The Meetplant. Het is interessanter om te kijken waar de 
koplopers zitten, waar de verandering plaatsvindt, hoe je 
die kunt repliceren en hoe je successen kunt opschalen.”
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‘Misschien moeten 
we ook ophouden 
met elkaar negatief 
te bejegenen. shell 
is niet in z’n eentje 
verantwoordelijk 
voor de opwarming: 
dat zijn we allemaal.’

Meer integratie
Elke verandering moet goed doordacht zijn, aldus 
Rakhorst. “verankering in de strategie is belangrijk; 
het sMART maken van de stip op de horizon. Weet 
wie je stakeholders zijn. En vraag je continu af wat 
de toegevoegde waarde is. Zelf heb ik bij search de 
verschillende afdelingen geprobeerd te verbinden en te 
integreren. Financiële mensen hebben bijvoorbeeld de 
toegevoegde waarde dat ze kunnen omgaan met data 
en dat ze van data informatie kunnen maken. Dat is een 
kwaliteit die op andere afdelingen vaak ontbreekt. Zo 
kun je ook de waarde van marketing en communicatie 
toevoegen aan financiën.”

steeds meer bedrijven zien in dat geld niet de enige 
factor is waarop ze moeten sturen, constateert Rakhorst. 
“vroeger vond 70% van de waardering van de organisatie 
plaats op basis van financiën. Nu is dat 30%, en 70% is 
de bestaansrecht van het bedrijf. In zo’n situatie moet 
je heel goed kunnen beschrijven welke toegevoegde 
waarde een bedrijf levert, en aan wie. Publicaties van een 
bedrijf gaan negen van de tien keer over de financiën. 
Wil je naar meer integratie toe, dan moet je naast profit 
ook planet en people belangrijk maken, in samenwerking 
met de financiële afdeling. Het leggen van verbanden, 
wat controllers goed kunnen, kun je ook goed inzetten 
in andere deelgebieden. Maar dat wordt lang niet altijd 
gedaan.” 

De bestaande structuren moeten worden aangepast aan 
de eisen van een nieuwe tijd, vindt Rakhorst. “We kennen 
allemaal de randvoorwaarden voor de tijd waarin we 
leven en werken. Daarbinnen hebben we ondernemingen 
nodig die op een andere manier functioneren: van lineair 
naar circulair, van bezit naar gebruik en van systemen die 
leidend zijn naar mensen die leidend zijn. Mensen zijn niet 
alleen maar consumenten. 

We zijn ongelooflijk rijk in Nederland, en we hebben een 
hoogopgeleide beroepsbevolking. Als je in zo’n land zo 
veel angst tegenkomt, zo veel kostprijssturing, dan heeft 
dat niets te maken met waarde creatie. Het gaat erom 
dat je er wat van maakt. Dat is een keuze. Besturen is iets 
anders dan ondernemen. Je moet het lef hebben om te 
ondernemen.”

Anne-Marie Rakhorst is ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. In 1994 

richtte ze search op, dat uitgroeide tot een succesvol ingenieurs- en adviesbureau, laboratorium en 

opleidingsinstituut. In 2014 werd search Ingenieursbureau onderdeel van wereldwijd marktleider sGs. 

Inmiddels is Rakhorst eigenaar van Duurzaamheid.nl, een onafhankelijke kennisinstelling op het gebied van 

duurzaamheid. sinds ze in 2000 Zakenvrouw van het jaar werd, deelt ze haar kennis en enthousiasme ook 

actief met een breed publiek. ook is ze ambassadeur van verschillende duurzame initiatieven.
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