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Charlotte Insinger 

‘Na een crisis moet je 
‘back to normal’, en 
dat is best moeilijk.’

Peter Wakkie
‘Het is een illusie om te denken dat 
er nooit iets zal gebeuren.’

Dick Schoof
‘Als je je in een crisissituatie nog aan 
elkaar moet voorstellen heb je een 
groot probleem.’
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‘Iedere dreigende crisis is een 
kans om beter te worden’

V
oor u ligt Toekomst van Toezicht 6, gewijd aan 
crisismanagement. Het is een boeiende uitgave over 
een belangrijk onderwerp. We willen crises immers zo 
veel mogelijk voorkomen, maar omdat ze de bestaande 

verhoudingen volledig kunnen omkeren spreken ze ook tot de 
verbeelding.

De vraag is niet óf, maar wanneer
In de praktijk blijven crises onvermijdelijk. Toch blijkt uit de 
CFO-survey over crisismanagement die Deloitte onlangs heeft 
gehouden dat maar liefst 66% van de CFO’s de kans niet erg 
groot acht dat hun onderneming wordt getroffen door een crisis. 
In de wereld van vandaag is dat een opmerkelijk gegeven. In 
economisch, financieel en politiek opzicht hangt tenslotte alles 
met alles samen. Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor 
dat ketens steeds complexer worden, en dat alle delen daarvan 
nauwer met elkaar zijn verbonden dan ooit tevoren. 

Dat betekent dat de kans groter is op onverwachte gebeurtenissen 
met ingrijpende gevolgen. De vraag is dan ook niet zozeer óf u 
ooit in een crisis verzeild raakt, maar wanneer. En dat maakt de 
vraag hoe we volgens commissarissen het beste op een crisis 
kunnen reageren zo relevant.

Part of the business
Peter Wakkie merkt op dat er in Europa anders op crises wordt 
gereageerd dan in de VS. ‘In Amerika zijn ze beter bestand tegen 
calamiteiten omdat ze beseffen dat het ‘part of the business’ is. 
Daar hebben ze gewoon eens in de vijf jaar een probleem.’
Het ontkennen van reële risico’s is buitengewoon onverstandig. 
Wie erkent dat er een kans bestaat op een crisis heeft ook 
de verantwoordelijkheid om zich daarop voor te bereiden. 
Commissarissen spelen daar een duidelijke rol bij, aldus Willem 
Stevens. Ze moeten flankerende maatregelen nemen als de zon 
schijnt. ‘Je moet de durf hebben om in te grijpen als je aanvoelt 
dat er iets gaat gebeuren. Gebruik desnoods een mystery guest 
om de riskmanagementsystemen te testen. Daar ben je als 
commissaris voor verantwoordelijk. En als er iets gebeurt, kun je 
als commissaris niet weglopen. Je was erbij toen het fout ging.’

Crisismanagement is veel oefenen
Oefenen is een essentieel onderdeel van de voorbereiding, vinden veel 
commissarissen. Dat gaat een hele organisatie aan, tot aan het niveau 
van het topmanagement. Daarom is het belangrijk om simulaties uit te 
voeren, zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten. Als zich een 
crisis voordoet is er immers geen tijd meer om het wiel uit te vinden.

Het denken in scenario’s is bevorderlijk voor flexibiliteit en 
zelfbeschouwing. Femke de Vries haalt het onderzoek van DNB 
aan dat uitwijst dat organisaties die veel reflectief vermogen 
hebben beter zijn in veranderen. ‘Ik denk dat die reflectie ook een 
positief effect heeft op crisismanagement en het tijdig herkennen 
van een crisis.’ 

Belandt een onderneming ondanks alle voorzorgsmaatregelen 
toch in een crisis, dan is het zaak ervan te leren. Niets helpt 
zo goed om een organisatie scherp te krijgen als een crisis. 
‘In crisissituaties zijn organisaties op hun sterkst’, zegt Jacob 
Middeldorp. ‘Iedereen streeft hetzelfde doel na en alle conventies 
vervallen opeens.’ De saamhorigheid die bij een crisis hoort is een 
machtig wapen dat je ook in rustige tijden zou willen inzetten. 
Dat is niet eenvoudig, omdat de sense of urgency die een crisis nu 
eenmaal teweegbrengt dan ontbreekt. Maar de alertheid van een 
organisatie in crisis kan ook buiten die crisis voordelig zijn.

De positieve kanten van een crisis
Zelfs het evalueren van een crisis kan positieve gevolgen hebben, 
weet Charlotte Insinger: ‘Zeker een strategische crisis moet je 
evalueren om erachter te komen hoe het zo ver kon komen.’ Niet 
iedereen vindt het prettig om zich vrijwillig bloot te stellen aan 
kritiek, maar een onderneming is er alleen maar mee geholpen als 
alle betrokkenen bereid zijn hun functioneren af en toe onder het 
vergrootglas te leggen en na te gaan welke verbeteringen mogelijk 
zijn.

Dat laatste illustreert misschien wel het belangrijkste inzicht: iedere 
dreigende crisis is een kans om beter te worden. Oefenen, trainen 
en simulaties uitvoeren zijn misschien niet de eerste prioriteit van 
een onderneming, ze helpen wel een crisis adequaat te bestrijden 
en dragen ertoe bij om ook tijdens de ‘business as usual’ net wat 
scherper te zijn.
Zeker in een wereld waarin businesmodellen elk moment bedreigd 
kunnen worden door de nieuwste disruptive technologies is het 
verstandig om elke onderneming voor te bereiden op het moment 
dat er heel snel nieuwe wegen moeten worden ingeslagen.

Ik wens u veel leesplezier!

Peter Bommel
Voorzitter Raad van Bestuur Deloitte
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‘Er zijn verschillende definities 
van wat een crisis is, maar je 
kunt stellen dat er sprake is van 
een crisis als de organisatie en 
haar stakeholders fundamenteel 
worden geraakt’, zegt Insinger. 
‘De meest directe crisis die 
ik zelf heb meegemaakt was 
toen er een brand uitbrak in 
het Erasmus MC. Ik zat in de 
raad van bestuur en zat het 
calamiteitenteam voor. Het was 
behoorlijk ernstig. Er moesten 
mensen worden geëvacueerd 
die op de intensive care lagen 
en die dus niet konden lopen. 
Dat is een heel ander soort 
crisis dan een strategische crisis 
waarbij een bedrijf in financiële 
moeilijkheden komt. Zo’n brand 
is heftig, maar duurt niet lang. 
Bovendien is op een gegeven 
moment duidelijk dat de situatie 
onder controle is. Bij een 
strategische crisis is dat vaak 
anders en kan het jaren duren 
voordat die voorbij is.’

Inherent aan een crisis is de dreiging 
van vreselijke gevolgen, zegt Insinger. 
Maar dat wil niet zeggen dat die dreiging 
per se werkelijkheid wordt. ‘Je kunt je 
voorbereiden op risico’s, maar houd er 
rekening mee dat de geschiedenis zich 
nooit exact herhaalt. Alles verandert, dat 
is een constante. Als je in die verandering 
de juiste antwoorden vindt, kom je niet 
in een crisis terecht, maar als je een paar 
verkeerde afslagen neemt wel.’

Blinde vlekken
Niet alle rampen zijn zo zichtbaar als een 
plotselinge brand. Insinger noemt het 
voorbeeld van een bedrijf waarvan ze 
bij binnenkomst al snel doorhad dat het 
er niet goed ging. ‘Dat werd echter niet 
voldoende gezien door het bestuur of 
de commissarissen. We waren een paar 
forse discussies verder voor de stappen 
werden gezet die gezet moesten worden. 
Het klinkt misschien vreemd dat anderen 
de crisis niet als zodanig herkenden, maar 
dat komt doordat die sluipenderwijs was 
ontstaan. Er was jarenlang gewerkt tegen 
te kleine marges en zonder adequaat 
risicomanagement. Dan moet een bedrijf 
eerst overleven. Het grootste probleem 
zijn collega’s en andere betrokkenen die 
blijven denken dat er tijd genoeg is, bij wie 
de sense of urgency ontbreekt. Dan kan 
het gebeuren dat er niets aan de crisis kan 
worden gedaan omdat bijvoorbeeld de 
aandeelhouders geen geld willen storten 
en de overheid niet wil meewerken aan 
een oplossing. Ik vind: als je een olifant in 
de kamer ziet staan, moet je dat ronduit 

zeggen. Ook als dat geen populariteit 
oplevert. Ik heb wel de naam dat ik 
uitgesproken ben.’

‘Na een crisis moet 
je ‘back to normal’, 
en dat is best 
moeilijk.’

De samenwerking intensiveert
In de crises die ze heeft meegemaakt, heeft 
Insinger gemerkt dat de verhoudingen 
tussen bestuur en commissarissen 
veranderen. ‘Als het goed is vormen 
toezichthouders en bestuur in zo’n situatie 
een soort one-tier board. Toezichthouders 
krijgen ook andere verantwoordelijkheden. 
Je moet er bovenop zitten en meebeslissen, 
dus het is ook goed als je dan intensiever 
samenwerkt. Dat verandert overigens 
niets aan de de rol van een commissaris als 
zodanig. Die blijft altijd: adviseren, toetsen 
en goedkeuren. In een crisis kan de RvC, of 
een petit comité van RvC-leden, vaak heel 
snel schakelen en heel intensief vergaderen. 
Je maakt een taakverdeling. Maar het 
bestuur blijft besturen.’

Is een crisis te voorspellen? ‘Dat hangt 
ervan af’, denkt Insinger. ‘Volgens 
Wikipedia is een crisis een zware 
noodsituatie waarbij het functioneren 

‘Als je een olifant in de 
kamer ziet staan, moet 
je dat ronduit zeggen.’

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Charlotte Insinger
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Als Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en 
Veiligheid ziet Dick Schoof 
het als zijn belangrijkste 
taak om maatschappelijke 
ontwrichting te voorkomen 
dan wel te beheersen. In alle 
onzekerheid van een crisis zijn 
er drie hoofdregels die iedereen 
in de praktijk kan brengen. 
“Realiseer je dat elke crisis de 
continuïteit van je bedrijf in 
gevaar kan brengen. Oefen, en 
onderschat nooit het belang 
van communicatie.”

In het dagelijkse taalgebruik zijn de termen 
vaak inwisselbaar, maar voor een Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) is er een duidelijk verschil 
tussen een ramp en een crisis. Een crisis 
heeft altijd een nationale impact, terwijl 
een ramp lokaal kan blijven. “Iets met 
terrorisme is per definitie een crisis”, legt 
Dick Schoof uit. “Het maakt niet uit of er 
één slachtoffer is of honderd. Terrorisme 
heeft altijd een grote impact op onze 
samenleving, en dat maakt het tot een 
crisis.”

De overheid moet zorgen voor een 
weerbare samenleving, en dat geldt te 
meer in tijden van crisis. Een eerste vereiste 
is dat de NCTV zijn hoofd erbij houdt, 
zegt Schoof. “Wie ooit in een crisissituatie 
heeft gezeten weet één ding zeker: er 
moeten meteen dingen gebeuren, maar 
het eerste uur heb je hoe dan ook te weinig 
informatie om serieuze beslissingen te 
nemen. Daar begint het mee, en daar moet 
je dus niet onrustig van worden. Rust is 
sowieso een essentiële voorwaarde voor 
crisisbeheersing.” 

Bewust overdreven reageren
Een gebrek aan informatie wil niet zeggen 
dat een bestuurder moet afwachten. 
Integendeel, het kan gunstig zijn om 
bewust al in een vroeg stadium de 
organisatie te mobiliseren. Dat beleid wordt 
ook wel ‘prudent overreaction’ genoemd 
en Schoof  is er een voorstander van. 
“Het in beweging zetten van een hele 
crisisfunctie kost ook tijd, dus het is 
verstandig om er niet te lang mee te 
wachten. Maar het woord ‘prudent’ 
is daarbij wel belangrijk. Je moet eerst 
nadenken over wat er aan de hand is. Het 
heeft geen zin om op alles overdreven te 

reageren.”

Hoe bepaal je nu of een beperkte reactie 
voldoende is of wanneer je alles uit de kast 
moet halen? Schoof geeft een algemene 
richtlijn. “Als Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid is de 
belangrijkste vraag of een gebeurtenis 
een nationale impact zal hebben. Er zijn 
gevallen waarin je die vraag niet eens hoeft 
te stellen. Het neerstorten van de MH17 
is daar een duidelijk voorbeeld van. Dat 
kwam rond half zes in het nieuws. De crisis 
had toen al plaatsgevonden; daar was niets 
meer aan te doen. Maar omdat het toestel 
vanaf Schiphol was vertrokken vermoedden 
we dat er veel Nederlanders aan boord 
waren. Dat was op dat moment nog niet 
zeker, maar er was voldoende reden om 
aan te nemen dat dit op Nederland een 
grote impact zou hebben en belangrijk 
nieuws zou worden. Het was dus direct alle 
hens aan dek.”

‘Naarmate 
het incident 
emotioneler is, 
word je harder 
gehouden aan de 
belofte die je hebt 
gedaan.’

De stroomstoring zoals die eind maart van 
dit jaar Noord-Holland en Flevoland trof 

‘Je moet keuzes maken in een 
situatie waarin je eigenlijk 
onvoldoende informatie hebt.’

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Dick Schoof
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Hoe breng je crisismanagement 
nu succesvol in de praktijk? Dat 
is te zien bij twee instellingen 
die op dagelijkse basis met 
crises te maken hebben.

Een crisis is voor ons 
‘business 
as usual’

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT ....
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Jacob Middeldorp heeft 
in zijn carrière een aantal 
crises meegemaakt, en die 
hadden allemaal zo hun eigen 
dynamiek. Hij ziet echter 
genoeg overeenkomsten 
om een aantal conclusies te 
trekken. Zo is het opvallend 
dat een crisis niet alleen tot 
paniek leidt, maar ook het 
saamhorigheidsgevoel versterkt. 
En dat het overwinnen van 
een crisis vaak afhangt van een 
kleine groep mensen. Maar wie 
de werkelijke oorzaak van een 
crisis niet opspoort is gedoemd 
de fouten uit het verleden te 
herhalen. ‘Je moet de strategie 
challengen zodra je ziet dat de 
markt verandert. Daar begint 
het.’

‘Er is sprake van een crisis zodra je niet 
direct controle hebt over de situatie. Dan 
slaat de paniek toe’, zegt Middeldorp. 
Dat wil niet zeggen dat elke crisis op 
dezelfde manier ontstaat. ‘Een crisis kan 
een aanlooptijd hebben van wel twee 
jaar, maar kan ook veroorzaakt worden 
door een incident dat maar een minuut 
duurt. Dat laatste gebeurde een jaar of 
tien geleden bij een vestiging van KPN in 
Enschede. Door sneeuwval was het dak van 
een naastgelegen supermarkt ingestort en 
wij moesten ons pand ontruimen omdat 
ook daar te veel sneeuw op het dak lag. 
Zoiets bedenk je niet van tevoren. Ineens 
is er een situatie die out of control is en die 
niet met bestaande processen kan worden 
opgelost.’

Hoe het dan verder gaat is vaak interessant 
om te zien, vindt Middeldorp. ‘Het is 
typerend voor een crisissituatie dat er 
veel ideeën worden geopperd over de 
richting waarin een oplossing kan worden 
gezocht, maar dat er meestal niet direct 
een leider opstaat die zegt: we gaan díe 
kant op, punt. Verder is het opvallend 
dat een crisissituatie die zich spontaan 
voordoet meestal sneller wordt opgelost 
dan een crisis die in twee jaar tijd langzaam 
ontstaat.’

Gezond optimisme
Een plotselinge crisis is vaak een incident, 
terwijl een crisis die langzaam evolueert 
wijst op een dieper liggend probleem, is 
Middeldorps ervaring. Hij verwijst naar 
InternetPlusBellen, een product van KPN 
dat heel goed verkocht, maar waarover – 
misschien juist daardoor – ook meer werd 
geklaagd. Installaties verliepen moeizaam, 
internet haperde en bellen was in sommige 

gevallen lastig. ‘We konden de enome 
vraag niet goed aan, zo eenvoudig was 
het.’ Het was een crisis die de klanten 
kritisch maakte. Middeldorp zat er 
middenin. ‘Ik heb leiding gegeven aan de 
taskforce om de crisis op te lossen. Dit was 
typisch zo’n crisis die zich in de loop van de 
tijd voltrokken heeft. Achteraf is duidelijk 
dat we een probleem hadden, maar dat 
realiseer je je pas later. Op dat moment wil 
je niet stoppen met het verkopen van een 
product dat de klanten heel graag willen 
hebben. InternetPlusBellen was en is nog 
steeds een heel succesvol product.’

‘In crisissituaties 
zijn organisaties op 
hun sterkst.’

‘Ik zie hetzelfde patroon nu ook bij andere 
bedrijven. Je past je mentaal steeds aan. 
Je zit vast in gewoontepatronen, je hebt 
een gevoel van onoverwinnelijkheid. Hoe 
sterker een crisis wordt ontkend, hoe groter 
de crisis onder de oppervlakte is. De mate 
waarin je het offensief inzet tegen mensen 
die vragen of het crisis is, zou een indicator 
moeten zijn voor de ernst van die crisis. 
Het toegeven van een fout is lastig, dat 
geldt voor veel grote ondernemingen. Men 
neigt meer naar een houding van gezond 
optimisme en opportunisme.’

Tunnelvisie door ambitieuze doelen
Voor wie midden in een organisatie zit is 
het moeilijker om er met een afstandelijke 
blik naar te kijken, heeft Middeldorp 

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Jacob Middeldorp

‘Met bestaande structuren 
los je een crisis niet op’

42  43

Peter Bommel
Voorzitter
Raad van Bestuur Deloitte
06 2127 2138
pbommel@deloitte.nl 

Generaal (bd.) Dick Berlijn
Senior Board Advisor Deloitte
Cybersecurity Advisor
+31 6 1312 1136
DBerlijn@deloitte.nl

Sylvie Bleker
Director Risk Services Deloitte
Hoogleraar Compliance & 
Integriteitsmanagement Vrije 
Universiteit
+31 6 8333 0358
SBleker@deloitte.nl

Wim Eysink
Partner Governance, Risk & Compliance
Around the Boardroom
Programma leader
06 5141 7099
weysink@deloitte.nl 

Gerrie Lenting 
Partner Deloitte Risk Services
Reputation & Financial Crime Leader 
Deloitte Nederland
+31 6 1099 9221
GLenting@deloitte.nl

Theodorus Niemeijer 
Senior manager Resilience & Crisis 
Management
Deputy Leader Deloitte Center for Crisis 
Management
+ 31 6 8201 9385
TNiemeijer@deloitte.nl

Marco van der Vegte
Bestuurslid Deloitte Nederland
Audit Leader
06 5585 3392
mvandervegte@deloitte.nl

Caroline Zegers
Partner Tax & Remuneration
Voorzitter Deloitte commissarissen
programma
06 5318 3728
czegers@deloitte.nl
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Contact Nawoord

D
e inzichten die in deze De Toekomst 
voor Toezicht bijeen zijn gebracht zijn 
allereerst te danken aan de commissarissen, 
deskundigen en andere gesprekspartners 

die ons een kijkje gunden achter de schermen van het 
crisismanagement. We hebben gezien hoe onverwacht 
een crisis kan optreden, hoe een onderneming zich 
ertegen teweer kan stellen en welke actieve rol 
commissarissen daarbij kunnen spelen. Wij danken 
iedereen die hun ervaringen met ons wilden delen in 
deze publicatie.

De ideeën die onze gesprekspartners hebben 
aangereikt willen we graag aanvullen met een aantal 
lessen die zijn geformuleerd door het Deloitte Center 
for Crisis Management.

Wacht niet met voorbereiden tot de crisis 
losbarst
Een goede voorbereiding is goud waard. Monitor de 
relevante data om verrassingen te voorkomen, stel een 
crisisplan op en train alle betrokkenen door middel 
van scenario’s. Dat is de meest effectieve manier om 
er zeker van te zijn dat u snel kunt reageren zodra dat 
nodig is.

In een crisis kan elke beslissing onverwachte 
gevolgen hebben
In een crisis moeten beslissingen snel worden 
genomen. Het kan gebeuren dat de buitenwereld 
anders reageert dan u op dat moment verwacht. 
Daardoor kan de aandeelhouderswaarde plotseling 
verminderen, of kan het vertrouwen van consumenten 
verdampen. Transparatie en open communicatie zijn 
van levensbelang.

Elke minuut telt
Een noodsituatie vereist een directe respons. Teams 
moeten worden aangestuurd, ook als er te weinig 
informatie is. Het bestuur moet overtuigend de leiding 
nemen en vertrouwen uitstralen. Tegelijk moeten 
de eigen medewerkers zo volledig mogelijk worden 
geïnformeerd.

Een crisis biedt onvermoede kansen
Een crisissituatie gooit bestaande verhoudingen omver. 
Dat brengt vaak nieuwe kansen aan het licht, waardoor 
de onderneming sterker uit de crisis tevoorschijn 
kan komen. Zulke kansen moeten wel actief worden 
gezocht. Een bestuur dat een ‘sense of urgency’ weet 
op te wekken vóór er sprake is van een crisis maakt de 
weg vrij voor een robuuster en wendbaarder bedrijf.

Een organisatie die op een crisis is voorbereid is namelijk 
in staat om conventies te doorbreken, ook onder 
normale omstandigheden. Dat maakt het zo waardevol 
om zaken als situational awareness en alertheid in de 
bedrijfscultuur en in de mensen te verankeren. 

14  15

Goed 
crisismanagement 
organiseer je voor de crisis

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Point of View

De volgende crisis die een bedreiging is voor de 
reputatie of het voortbestaan van uw onderneming 
is wellicht al in de maak. Elke organisatie krijgt vroeg 
of laat met een crisis te maken. Dan is het zaak om 
stakeholders gerust te kunnen stellen en te laten zien 
dat het crisismanagement in orde is.
Het is voor organisaties van het grootste belang zich 
terdege voor te bereiden, en om vanaf het eerste 
moment effectief op een crisis te reageren. De juiste 
aanpak zorgt ervoor dat een onderneming een crisis 
kan weerstaan en er zelfs beter uit kan komen.

Dick Berlijn, begonnen als F16-vlieger bij de Luchtmacht, 
rondde in 2008 zijn loopbaan bij Defensie af als 
Commandant der Strijdkrachten. Bij Deloitte houdt Berlijn 
zich bezig met cybersecurity, openbare orde & veiligheid 
en leiderschapsvraagstukken. 

Sylvie Bleker-Van Eyk is hoogleraar Compliance & 
Integriteitsmanagement aan de Faculteit der Economische 
Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de VU en is 
werkzaam als Director bij Deloitte Risk Services, waar 
zij zich bezighoudt met het managen van crises bij 
opdrachtgevers.
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Er zijn schokken die niemand 
ziet aankomen, gewoon omdat 
we de voortekenen negeren. 
Maar als een crisis zich voordoet 
hebben commissarissen 
volgens Willem Stevens wel een 
bijzondere verantwoordelijkheid 
om een oplossing mogelijk 
te maken. Anders dan de 
aandeelhouders staan ze 
allereerst voor het belang van 
het bedrijf, en meer dan het 
bestuur hebben ze hun handen 
vrij. ‘Waar de reputatie gevaar 
loopt, moet de voorzitter van 
de RvC mede de lead kunnen 
nemen.’

Waarom worden individuen en organisaties 
vrijwel altijd overvallen door een crisis? 
Volgens Stevens heeft Nassim Taleb, de 
auteur van The Black Swan-The Impact of 
the Highly Improbable het bij het rechte 
eind met zijn evolutionaire verklaring dat 
het menselijk brein niet is toegerust voor 
de complexe maatschappij van vandaag. 
‘Vandaar dat we situaties heel vaak 
verkeerd inschatten. Dat kan leiden tot 
ernstige situaties die uitmonden in een 
crises.’

Total recall voorkomt reputatieschade
Een crises kan allerlei vormen aannemen, 
weet Stevens. ‘Als commissaris heb je 
twee grote zorgen: de continuïteit en 
de reputatie van de onderneming. Een 
Nederlandse vriend van mij werd directeur 
van Perrier USA. Op een gegeven moment 
werd geconstateerd dat sommige flesjes 
water besmet waren met een minimale 
hoeveelheid chemische substantie. Dat 
was een grote crisis voor het bedrijf; de 
kranten stonden er vol van. De oplossing 
was drastisch en zonder voorbehoud: total 
recall. Alle flesjes moesten wereldwijd 
worden teruggehaald, koste wat kost, en er 
werden gratis vervangende flesjes geleverd. 
Dat was een gigantische en kostbare 
operatie, maar die heeft het bedrijf 
wel gered. Er werd een nieuwe situatie 
gecreëerd met schone flesjes die goed 
gecontroleerd waren.’

Stevens vermoedt dat een total recall 
altijd beter is dan pappen en nathouden. 
‘Bij de woekerpolisaffaire is geen total 
recall toegepast, en die crisis is nog steeds 
niet voorbij. Verzekeringsmaatschappijen 

hebben veel aan woekerpolissen verdiend, 
dus waarom hebben ze dan niet in het 
begin de claims meteen afgekocht? 
Inmiddels zijn ze tien jaar verder en 
heeft hun reputatie een ernstige deuk 
opgelopen. En dat terwijl ze drijven op 
vertrouwen.’

‘Als commissaris 
heb je twee 
grote zorgen: de 
continuïteit en de 
reputatie van de 
onderneming.’

Crisis? De RvC neemt de lead
Commissarissen kunnen bijdragen aan een 
gestructureerde aanpak van een crisis. ‘Bij 
een onverwachte crisis is het belangrijk 
dat de raad van commissarissen zich kan 
hergroeperen. Je moet je even met zijn 
allen kunnen terugtrekken om gezamenlijk 
je koers te bepalen. Het is essentieel om 
één goed ingelichte toezichthouder aan te 
wijzen als woordvoerder. Dat zal meestal 
de voorzitter zijn. De voorzitter moet ook 
een rol kunnen spelen als het aankomt 
op de reputatie en de activiteiten van de 
onderneming. Tenminste als de reputatie 
in het geding is en het coreproduct 
wordt aangetast. Als er in deze specifieke 
crisissituatie sprake zou zijn van 

‘De grootste crises zijn 
commissarissen die de 
crisis niet zien aankomen.’

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Willem Stevens
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Femke de Vries is bij de 
Nederlandsche Bank (DNB) 
een van de architecten van het 
vernieuwde toezicht. Ze gelooft 
in deze proactieve aanpak, 
waarbij niet alleen naar de 
cijfers wordt gekeken, maar 
ook naar het verdienmodel 
en meer ‘softe’ elementen als 
gedrag en cultuur. Dat is iets 
wat commissarissen bij uitstek 
zouden moeten doen, denkt 
De Vries. ‘Als je de crisis voor 
wilt zijn moet je alert zijn op 
signalen uit de buitenwereld en 
je eigen organisatie.’

‘Begin maart 2015 heeft DNB samen 
met de universiteit van Groningen 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
ondernemingen en interne en externe 
toezichthouders’, vertelt De Vries. ‘Het 
blijkt dat intern toezicht van grote invloed 
is in een onderneming. Medewerkers 
voelen zich gemiddeld genomen zeer 
verantwoordelijk richting interne 
toezichthouders, zoals commissarissen. 
Dat onderzoek bevestigde mijn idee dat 
commissarissen een niet te onderschatten 
rol spelen. Ik vraag me af of ze zich daar 
altijd van bewust zijn en of ze hun invloed 
altijd optimaal benutten.’

Een van de manieren waarop 
commissarissen zich actief kunnen 
opstellen is door niet alleen achteraf 
te oordelen, zegt De Vries. ‘Je ziet dat 
toezichthouders proberen om meer vooruit 
te blikken. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
externe toezichthouders als DNB en de 
Belastingdienst: die kijken niet alleen naar 
specifieke risico’s, maar steeds vaker ook 
naar de personen die in een bestuur zitten 
en naar de organisatiecultuur. De vraag die 
ze proberen te beantwoorden is ‘Wat kan 
ik verwachten van dit bestuur en van deze 
organisatie?’ Op die manier proberen ze 
problemen eerder op het spoor te komen. 
Dat is niet alleen een trend in financieel 
toezicht. Iedere toezichthouder heeft 
ervaren dat je niet pas in actie moet komen 
als het probleem zich heeft voorgedaan; 
dan ben je per definitie te laat.
Het geldt evenzeer voor interne 
toezichthouders, en dus ook voor 
commissarissen. Als je een crisis voor wilt 
zijn moet je alert zijn op signalen uit de 
buitenwereld en je eigen organisatie. Die 
signalen moet je buitengewoon serieus 
nemen.’

‘Als commissaris 
zou je het bestuur 
regelmatig
als kritische vriend 
moeten bevragen.’

Connecting the dots
De Vries beaamt volmondig dat het niet 
altijd eenvoudig is om de relevante signalen 
eruit te filteren. ‘Achteraf weet je altijd heel 
goed welke signalen je beter had moeten 
duiden. Maar we kunnen allemaal alert zijn 
op verschillende signalen die in dezelfde 
richting wijzen. Daar valt voor zowel interne 
als externe toezichthouders nog wel wat te 
verbeteren.’
Het gaat om het herkennen van de juiste 
patronen, zegt De Vries. ‘Connecting the 
dots, inderdaad. Je moet je actief afvragen 
welke incidenten zich hebben voorgedaan 
en wat daar de kernoorzaak van is. 
Betekent het dat je verdienmodel niet meer 
toekomstbestendig is, of heeft het iets 
te maken met je bestuur? Het helpt om 
incidenten niet alleen te zien als incident, 
maar ook als mogelijk onderdeel van een 
groter geheel. Daarmee kom je een crisis 
eerder op het spoor.’

Een andere factor die van invloed is op de 
manier waarop ondernemingen op een 
crisis reageren is de mate waarin ze over 
zichzelf nadenken. De Vries wijst op een 
onderzoek dat DNB vorig jaar deed naar 
het verandervermogen van organisaties. 
‘Een van de conclusies was dat organisaties 
die veel reflectief vermogen hebben 

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Femke de Vries

‘Eerlijk zijn over wat mensen 
van je mogen verwachten is 
essentieel.’
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Peter Wakkie heeft als advocaat, 
bestuurslid en commissaris verschillende 
soorten crises leren onderscheiden. ‘Je 
hebt de financiële crisis, waarbij het 
bedrijf er slecht voor staat, convenanten 
met banken worden geschonden en er 
liquiditeitsproblemen zijn. Meestal kun je 
zo’n crisis wel op tijd zien aankomen. Dan 
heb je de internationale crisis vanwege een 
schending van sanctiewetgeving, een Libor-
kwestie, of corruptie dan wel fraude in het 
buitenland. Een ander soort crisis ontstaat 
als activistische aandeelhouders een bedrijf 
willen opsplitsen. En je hebt crises die heel 
erg sectorgebonden zijn. Een lekkage in 
de golf van Mexico zal een softwarebedrijf 
niet snel overkomen.’

Simulaties ter voorbereiding
Wakkie raadt aan om per bedrijf vast te 
stellen wat de grote bedreigingen zijn, 
en om dan per bedreiging een soort 
handleiding te maken. ‘Een nadeel van 
handleidingen is dat ze vaak verzanden 
in te veel pagina’s. Daarom propageer ik 
simulaties, eventueel met externe partijen, 
om daarmee vast te stellen of alle neuzen in 
een crisis wel dezelfde kant op staan.’
Eigenlijk moet een bestuur – en in 
het verlengde daarvan een raad van 
commissarissen – bepaalde scenario’s 
gewoon oefenen, zegt Wakkie. ‘Dat 
gebeurt nu eigenlijk nooit. Maar wat doe je 
als een agressief hedgefund zich aandient 
om je op te splitsen? Dan moet je op dat 
moment iemand hebben die weet wat hem 
te doen staat. Je moet je voorbereiden 
vóór er van een crisis sprake is. Als een 

Amerikaanse toezichthouder constateert 
dat een bedrijf relevante wetgeving heeft 
overtreden en sancties gaat opleggen, dan 
moet een board juist functioneren. En dat 
kun je alleen goed doen als je de situatie 
van tevoren hebt gesimuleerd.’

‘In een crisis is er 
vaak geen tijd om 
de hele board bij 
alle beslissingen te 
betrekken.’

Heel belangrijk is ook hoe de communicatie 
is geregeld, want 80% van een crisis heeft 
betrekking op externe communicatie. Als die 
niet goed voor elkaar is, dan verdrievoudig 
je de ellende. Vaak is er geen goede 
afstemming tussen externe communicatie 
en interne besluitvorming. Dat moet je van 
tevoren al bij de simulatie betrekken. En je 
moet een heel klein team hebben dat beslist: 
de ceo, de cfo, een commissaris, iemand 
van de communicatieafdeling en het hoofd 
juridische zaken. Die vijf moeten het doen. 
In een crisis is er vaak geen tijd om de hele 
board bij alle beslissingen te betrekken. 
Uiteraard moeten wel de hoofdlijnen 
worden afgestemd. Dat gezegd zijnde: er is 
natuurlijk niet één medicijn voor alle crises, 
maar het gaat om het proces.’

‘In Amerika zijn ze beter 
bestand tegen calamiteiten 
omdat ze beseffen dat het 
‘part of the business’ is.’

Peter Wakkie heeft ervaring 
met noodsituaties. In de tijd 
dat hij advocaat was bij De 
Brauw Blackstone Westbroek 
speelde hij een belangrijke rol 
bij grote rechtszaken op het 
gebied van ondernemingsrecht. 
Hij was nauw betrokken bij het 
verkrijgen van noodkredieten 
en onderhandelde met 
Amerikaanse toezichthouders 
over schikkingen. Hij weet waar 
een board steken kan laten 
vallen en hoe commissarissen 
het bestuur bij de les kunnen 
houden. Volgens Wakkie 
moet je een crisis, net als een 
brandalarm, gewoon oefenen. 
‘Als commissaris moet je in een 
crisis rationeel nadenken, je 
moet het probleem beheersbaar 
houden.’

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Peter Wakkie

Colofon

‘Het is een illusie om te denken dat 
er nooit iets zal gebeuren.’

Peter Wakkie
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Peter Wakkie heeft als advocaat, 
bestuurslid en commissaris verschillende 
soorten crises leren onderscheiden. ‘Je 
hebt de financiële crisis, waarbij het 
bedrijf er slecht voor staat, convenanten 
met banken worden geschonden en er 
liquiditeitsproblemen zijn. Meestal kun je 
zo’n crisis wel op tijd zien aankomen. Dan 
heb je de internationale crisis vanwege een 
schending van sanctiewetgeving, een Libor-
kwestie, of corruptie dan wel fraude in het 
buitenland. Een ander soort crisis ontstaat 
als activistische aandeelhouders een bedrijf 
willen opsplitsen. En je hebt crises die heel 
erg sectorgebonden zijn. Een lekkage in 
de golf van Mexico zal een softwarebedrijf 
niet snel overkomen.’

Simulaties ter voorbereiding
Wakkie raadt aan om per bedrijf vast te 
stellen wat de grote bedreigingen zijn, 
en om dan per bedreiging een soort 
handleiding te maken. ‘Een nadeel van 
handleidingen is dat ze vaak verzanden 
in te veel pagina’s. Daarom propageer ik 
simulaties, eventueel met externe partijen, 
om daarmee vast te stellen of alle neuzen in 
een crisis wel dezelfde kant op staan.’
Eigenlijk moet een bestuur – en in 
het verlengde daarvan een raad van 
commissarissen – bepaalde scenario’s 
gewoon oefenen, zegt Wakkie. ‘Dat 
gebeurt nu eigenlijk nooit. Maar wat doe je 
als een agressief hedgefund zich aandient 
om je op te splitsen? Dan moet je op dat 
moment iemand hebben die weet wat hem 
te doen staat. Je moet je voorbereiden 
vóór er van een crisis sprake is. Als een 

Amerikaanse toezichthouder constateert 
dat een bedrijf relevante wetgeving heeft 
overtreden en sancties gaat opleggen, dan 
moet een board juist functioneren. En dat 
kun je alleen goed doen als je de situatie 
van tevoren hebt gesimuleerd.’

‘In een crisis is er 
vaak geen tijd om 
de hele board bij 
alle beslissingen te 
betrekken.’

Heel belangrijk is ook hoe de communicatie 
is geregeld, want 80% van een crisis heeft 
betrekking op externe communicatie. Als die 
niet goed voor elkaar is, dan verdrievoudig 
je de ellende. Vaak is er geen goede 
afstemming tussen externe communicatie 
en interne besluitvorming. Dat moet je van 
tevoren al bij de simulatie betrekken. En je 
moet een heel klein team hebben dat beslist: 
de ceo, de cfo, een commissaris, iemand 
van de communicatieafdeling en het hoofd 
juridische zaken. Die vijf moeten het doen. 
In een crisis is er vaak geen tijd om de hele 
board bij alle beslissingen te betrekken. 
Uiteraard moeten wel de hoofdlijnen 
worden afgestemd. Dat gezegd zijnde: er is 
natuurlijk niet één medicijn voor alle crises, 
maar het gaat om het proces.’

‘In Amerika zijn ze beter 
bestand tegen calamiteiten 
omdat ze beseffen dat het 
‘part of the business’ is.’

Peter Wakkie heeft ervaring 
met noodsituaties. In de tijd 
dat hij advocaat was bij De 
Brauw Blackstone Westbroek 
speelde hij een belangrijke rol 
bij grote rechtszaken op het 
gebied van ondernemingsrecht. 
Hij was nauw betrokken bij het 
verkrijgen van noodkredieten 
en onderhandelde met 
Amerikaanse toezichthouders 
over schikkingen. Hij weet waar 
een board steken kan laten 
vallen en hoe commissarissen 
het bestuur bij de les kunnen 
houden. Volgens Wakkie 
moet je een crisis, net als een 
brandalarm, gewoon oefenen. 
‘Als commissaris moet je in een 
crisis rationeel nadenken, je 
moet het probleem beheersbaar 
houden.’

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Peter Wakkie
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Het beperken van een crisis
Dat proces luistert nauw, volgens Wakkie. 
Het verschil tussen een enkele steekvlam 
en een uitslaande brand is soms klein. ‘De 
eerste taak is de omvang van een crisis 
te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door 
een accountant in te zetten of een jurist. 
Wanneer schakel je de accountant in? 
Stel: er is een klokkenluider die roept dat 
er wat aan de hand is bij de vestiging in 
Mozambique. Een ceo zegt dan misschien: 
‘Dit kan uitgroeien tot iets ernstigs, laten 
we dus in een vroeg stadium de accountant 
inlichten.’ Dat gebeurt, en de accountant 
vindt dat er onderzoek moet worden 
gedaan in Mozambique. Er wordt gekeken 
naar de eerste, tweede en derde lijn van 
het bedrijf. Zitten de juiste mensen op de 
juiste plaats? Is er in Oekraïne ook niet iets 
gebeurd? Hoe is de tone at the top bij het 
concern? Het kan gaan om koersgevoelige 
informatie, al naar gelang de bevindingen 
van het onderzoek; in dat geval moet 
er een persbericht de deur uit, en zo 
wordt het automatisch een grote zaak. 
Uiteindelijk blijkt er niks aan de hand te 
zijn in Mozambique. Maar de koers is 15% 
gedaald, de hele organisatie is van slag en 
het heeft handenvol geld gekost.
Dat is één mogelijkheid, maar het is niet 
mijn strategie. Ik stuur eerst in stilte mijn 
beste jurist naar Mozambique. Als die na 
gedegen onderzoek de overtuiging heeft 
dat er niks structureels aan de hand is, is 
het geregeld.’

Weten waar de risico’s zitten
De maatschappelijke betrokkenheid van 
ondernemingen is sterk gegroeid, ziet 
Wakkie. ‘Twintig jaar geleden was het nog: 
‘s lands wijs, ‘s lands eer. Inmiddels zijn de 
opvattingen veranderd, en elke ceo is zich 
daarvan bewust. De regels zijn streng en 
de gevolgen kunnen groot zijn als je je er 
niet aan houdt. Compliance staat dan ook 
hoog in het vaandel. Natuurlijk kan er wel 
eens iets fout gaan. Bij commissariaten is 
het bijna ondoenlijk om alle regelgeving 
te kennen die betrekking heeft op een 
bepaalde sector. Het is een illusie om te 
denken dat er nooit iets zal gebeuren. Als 
commissaris moet je daar een neus voor 
hebben. Bij internationaal opererende 

ondernemingen kijk ik altijd naar mogelijk 
risicovolle activiteiten. Ik neem ook zelf 
poolshoogte in vestigingen: is er loyaliteit, 
wordt er geklaagd over salarissen? Ik kijk 
altijd met grote belangstelling naar de 
VS, omdat er veel regelgeving is en de 
sancties vaak draconisch zijn. Je kijkt in 
het algemeen naar de plaatsen waar de 
gevolgen van eventueel falen het ernstigst 
zijn; een vorm van risicomanagement in de 
voorbereidingsfase van een crisis.’

Als een crisis is uitgebroken treedt wat 
Wakkie ‘de behandelingsfase’ noemt 
in werking. Ook daarbij bestaan regels. 
‘Allereerst: geen paniek. Beslissingen moet 
je met een paar mensen kunnen nemen. 
Als je iets kunt regelen met toezichthouders 
moet je het snel doen, ook al kost het 
wat meer. Zeker strafzaken, want anders 
kom je niet meer in aanmerking voor 
overheidsopdrachten. Maar je moet 
ook je eigen mensen beschermen en ze 
niet slachtofferen, zodat de organisatie 
vertrouwen blijft houden in het 
management. En je moet van tevoren 
hebben afgesproken wie er communiceert.’

‘Het is een illusie 
om te denken dat 
er nooit iets zal 
gebeuren.’

Inhoudelijk communiceren
Dat laatste is uitermate belangrijk, 
onderstreept Wakkie. ‘Miscommunicatie 
is het begin van veel ellende. Je moet 
iemand hebben die niet alleen goed is in 
communicatie, maar die ook de inhoud 
begrijpt. Dat is vaak een probleem bij 
crises: een woordvoerder die inhoudelijk 
geen verstand heeft van de zaken. 
Communicatieafdelingen zullen het er 
niet mee eens zijn, maar ik vind dat je 
een content-specialist moet hebben. 
Anders blijf je het antwoord schuldig op 
vervolgvragen van de media. Eén bepaald 

iemand aanwijzen is cruciaal bij crises. 
Perceptie is alles. Liefst iemand met lijntjes 
naar RTL7, Elsevier, het FD en de Telegraaf. 
Dat moet je van tevoren regelen, dus 
eigenlijk is de voorbereidende fase nog 
belangrijker dan de behandelingsfase.’

Het valt Wakkie op dat er in Europa anders 
op crises wordt gereageerd dan in de VS. 
‘In Amerika zijn ze beter bestand tegen 
calamiteiten omdat ze beseffen dat het 
‘part of the business’ is. Daar hebben ze 
gewoon eens in de vijf jaar een probleem. 
In Nederland zijn we veel minder gepokt en 
gemazeld in het behandelen van crises. De 
toezichthouders stellen zich nu heel hard 
op, maar we hebben nog niet het harnas 
dat Amerikaanse bestuurders hebben 
door wat ze de afgelopen 50 jaar hebben 
meegemaakt. Daarom is het belangrijk om 
simulaties te doen, zodat mensen weten 
wat ze kunnen verwachten. Dan hoef je het 
wiel niet uit te vinden op het moment dat 
zich een crisis voordoet.’

De psychologische factor
Van commissarissen verwacht Wakkie 
in zo’n situatie vooral alertheid. ‘Als 
commissaris moet je in een crisis rationeel 
nadenken, je moet het probleem 
beheersbaar houden. Psychologie is heel 
belangrijk. Hoe zitten mensen in elkaar, hoe 
zit een board in elkaar? Je moet nadenken, 
en dat is misschien wel het moeilijkste wat 
er is. Iedereen wil altijd actie ondernemen, 
want dan denk je dat je iets nuttigs aan het 
doen bent. Maar vaak is dat helemaal niet 
waar. Als je nadenkt, kun je ook besluiten 
om dingen juist níet te doen.’

Onafhankelijkheid is misschien wel het 
voornaamste wapen van een board 
die zaken in de hand wil houden. ‘De 
belangrijkste les van good governance is: 
hoe stop je tijdig een succesvolle ceo? Een 
succesvolle ceo is door zijn track record 
namelijk in staat om zijn zin door te drijven 
bij de board. Dat is de psychologie van 
de besluitvorming. In de jaren ’90 was er 
echt een zonnekoning-cultuur. Na de crisis 
van 2000 is men daarvan teruggekomen 
en werd de ceo meer een primus inter 
pares, maar inmiddels zien we een kleine 

comeback van de zonnekoning. Ik vind dat 
je iemand moet uitkiezen die berekend 
is op de specifieke taak die hij moet 
uitvoeren. Al blijft het lastig om iemands 
psychologische make-up al in het begin 
goed te beoordelen.’

‘Iedereen wil altijd 
actie ondernemen, 
want dan denk je 
dat je iets nuttigs 
aan het doen 
bent.’

Peter Wakkie studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht en vestigde zich in 1972 als 
advocaat. Tot 2003 werkte hij als partner bij De Brauw Blackstone Westbroek; van 1997 tot 2001 
was hij managing partner. Als zodanig was hij betrokken bij veel grote zaken op het gebied van 
ondernemingsrecht. Van 2003 tot 2009 was hij lid van de raad van bestuur van Ahold, waarna hij 
in 2010 met Ilan Spinath het advocatenkantoor Spinath+Wakkie oprichtte. Momenteel is Wakkie 
daarnaast commissaris bij Wolters Kluwer, TomTom en BCD Holdings, en bestuurslid van VEUO.
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‘Er zijn verschillende definities 
van wat een crisis is, maar je 
kunt stellen dat er sprake is van 
een crisis als de organisatie en 
haar stakeholders fundamenteel 
worden geraakt’, zegt Insinger. 
‘De meest directe crisis die 
ik zelf heb meegemaakt was 
toen er een brand uitbrak in 
het Erasmus MC. Ik zat in de 
raad van bestuur en zat het 
calamiteitenteam voor. Het was 
behoorlijk ernstig. Er moesten 
mensen worden geëvacueerd 
die op de intensive care lagen 
en die dus niet konden lopen. 
Dat is een heel ander soort 
crisis dan een strategische crisis 
waarbij een bedrijf in financiële 
moeilijkheden komt. Zo’n brand 
is heftig, maar duurt niet lang. 
Bovendien is op een gegeven 
moment duidelijk dat de situatie 
onder controle is. Bij een 
strategische crisis is dat vaak 
anders en kan het jaren duren 
voordat die voorbij is.’

Inherent aan een crisis is de dreiging 
van vreselijke gevolgen, zegt Insinger. 
Maar dat wil niet zeggen dat die dreiging 
per se werkelijkheid wordt. ‘Je kunt je 
voorbereiden op risico’s, maar houd er 
rekening mee dat de geschiedenis zich 
nooit exact herhaalt. Alles verandert, dat 
is een constante. Als je in die verandering 
de juiste antwoorden vindt, kom je niet 
in een crisis terecht, maar als je een paar 
verkeerde afslagen neemt wel.’

Blinde vlekken
Niet alle rampen zijn zo zichtbaar als een 
plotselinge brand. Insinger noemt het 
voorbeeld van een bedrijf waarvan ze 
bij binnenkomst al snel doorhad dat het 
er niet goed ging. ‘Dat werd echter niet 
voldoende gezien door het bestuur of 
de commissarissen. We waren een paar 
forse discussies verder voor de stappen 
werden gezet die gezet moesten worden. 
Het klinkt misschien vreemd dat anderen 
de crisis niet als zodanig herkenden, maar 
dat komt doordat die sluipenderwijs was 
ontstaan. Er was jarenlang gewerkt tegen 
te kleine marges en zonder adequaat 
risicomanagement. Dan moet een bedrijf 
eerst overleven. Het grootste probleem 
zijn collega’s en andere betrokkenen die 
blijven denken dat er tijd genoeg is, bij wie 
de sense of urgency ontbreekt. Dan kan 
het gebeuren dat er niets aan de crisis kan 
worden gedaan omdat bijvoorbeeld de 
aandeelhouders geen geld willen storten 
en de overheid niet wil meewerken aan 
een oplossing. Ik vind: als je een olifant in 
de kamer ziet staan, moet je dat ronduit 

zeggen. Ook als dat geen populariteit 
oplevert. Ik heb wel de naam dat ik 
uitgesproken ben.’

‘Na een crisis moet 
je ‘back to normal’, 
en dat is best 
moeilijk.’

De samenwerking intensiveert
In de crises die ze heeft meegemaakt, heeft 
Insinger gemerkt dat de verhoudingen 
tussen bestuur en commissarissen 
veranderen. ‘Als het goed is vormen 
toezichthouders en bestuur in zo’n situatie 
een soort one-tier board. Toezichthouders 
krijgen ook andere verantwoordelijkheden. 
Je moet er bovenop zitten en meebeslissen, 
dus het is ook goed als je dan intensiever 
samenwerkt. Dat verandert overigens 
niets aan de de rol van een commissaris als 
zodanig. Die blijft altijd: adviseren, toetsen 
en goedkeuren. In een crisis kan de RvC, of 
een petit comité van RvC-leden, vaak heel 
snel schakelen en heel intensief vergaderen. 
Je maakt een taakverdeling. Maar het 
bestuur blijft besturen.’

Is een crisis te voorspellen? ‘Dat hangt 
ervan af’, denkt Insinger. ‘Volgens 
Wikipedia is een crisis een zware 
noodsituatie waarbij het functioneren 

‘Als je een olifant in de 
kamer ziet staan, moet 
je dat ronduit zeggen.’

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Charlotte Insinger



12  13

van een stelsel ernstig verstoord raakt. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat er 
businessmodellen kunnen zijn die in een 
nieuwe situatie niet meer werken. Daar 
kun je je op voorbereiden door met 
elkaar veel over de strategie te praten. De 
toezichthouder moet ervoor zorgen dat 
het goede bestuur er zit en hij moet blijven 
vragen of de strategie nog werkt. Er moet 
ruimte zijn om daarover inhoudelijk van 
gedachten te wisselen, met én zonder het 
bestuur. Dat staat wel in de code, maar 
gebeurt nog lang niet overal voldoende.’

‘Als het goed 
is kun je erop 
vertrouwen dat 
een bestuur 
een crisis goed 
managet.’

Vertrouwen is veel waard
Het toezichthouden is eenvoudiger als er 
vertrouwen is tussen de RvB en de RvC, 
vindt Insinger. ‘Omdat de communicatie 
dan makkelijker verloopt en transparanter 
is. Als het toch slecht loopt, dan heeft de 
toezichthouder een aantal instrumenten 
tot zijn beschikking. Het begint ermee 
dat je het bedrijf in trekt en met mensen 
gaat praten. Worden je zorgen daardoor 
bevestigd, dan moet je ze ook uitspreken. 
Leidt dat tot niets, dan kun je de ultieme 
stap zetten en bestuursleden of leden 
van de RvC vervangen. Dat doet niemand 
graag, maar soms is dat de beste 
oplossing.’

Als er sprake is van onderling vertrouwen 
en respect, dan is er al veel gewonnen. ‘Als 
de rollen goed gedefinieerd zijn en er zit 
een goede voorzitter, dan kan een crisis 
in relatieve rust worden afgewerkt’, weet 
Insinger. ‘Ik geef nog een voorbeeld uit 
mijn tijd bij het Erasmus. Dat was eigenaar 
geworden van het Havenziekenhuis, 
en daar vond een incident plaats. Een 
narcose was niet goed gegeven, waardoor 
een aantal patiënten erg ziek werden. 
Gelukkig zat er een goede directeur, die 
ervoor zorgde dat iedereen die diezelfde 

dag geopereerd was meteen werd 
teruggeroepen en gecontroleerd. Dan laat 
je als commissaris zo’n bestuurder zijn gang 
gaan. Je gaat wel langs en helpt en denkt 
mee. Maar als het goed is kun je erop 
vertrouwen dat een bestuur een crisis goed 
managet. Er liggen natuurlijk plannen voor 
zulke omstandigheden, en de organisatie 
oefent ook op dat soort situaties.’

Maak van tevoren goede afspraken
Zijn alle voorbereidingen getroffen, dan is 
er van tevoren een omgeving gecreëerd 
waarin een crisis kan worden afgehandeld. 
‘En als het zover is zie je altijd mensen 
naar voren komen die juist in een crisis 
heel goed worden. Die rustig blijven en 
gefocust zijn. Net zoals er altijd mensen 
zijn die in paniek raken. Het kan heel 
verrassend zijn wie er in welke categorie 
blijkt te vallen. Het is een van de redenen 
waarom het belangrijk is om in een vroeg 
stadium na te denken over wie welke rol 
krijgt. Transparante bedrijven zijn over het 
algemeen eerder bereid om naar hun eigen 
functioneren te kijken en zullen ook eerder 
ingrijpen bij een dreigende crisis. In een 
acute situatie ligt er in veel gevallen een 
geformaliseerd calamiteitenplan klaar. Er is 
nagedacht over de samenstelling van het 
crisisteam. Daar verzekert een commissaris 
zich ook van. In dat plan moet een mandaat 
staan. Het moet voor een crisismanager 
duidelijk zijn welke beslissingen hij of zij 
kan nemen. In een strategische crisis is het 
bestuur zelf de crisismanager. Het vergadert 
dan wel veelvuldig met de RvC.’

‘Het moet voor 
een crisismanager 
duidelijk zijn welke 
beslissingen hij of 
zij kan nemen.’

Insinger weet hoe belangrijk het is 
dat bestuur en toezichthouder nauw 
overleggen, ook over de bevoegdheden 
van de crisismanager. ‘Ik weet van een 
bedrijf waar een business restructuring 
manager werd aangesteld. Binnen een 
halve dag was de ceo al aan het uitleggen 
dat die restructuring manager niks mocht 

doen omdat hij geen bevoegdheden had. 
Na een week besloot de RvC om de hele 
functie dan maar weer op te heffen, terwijl 
ze ook vonden dat de ceo het niet alleen 
kon managen. Ik vind het onbegrijpelijk dat 
een toezichthouder zich daarbij neerlegt. Ik 
snap dat een bestuurder niet accepteert dat 
er iemand boven hem gezet wordt, want 
hij is uiteindelijk verantwoordelijk. Maar 
die discussie is irrelevant in tijden van crisis. 
Accepteer dan dat je niet alles zelf kan en 
focus op samenwerking.’

‘Back to normal’ kan lastig zijn
Wanneer kun je zeggen dat een crisis 
voorbij is? ‘Op het moment dat je weer 
vertrouwen hebt in de toekomst, tevreden 
bent over wat er aan crisismanagement 
is gedaan en denkt dat het bedrijf de 
toekomstige uitdagingen weer aankan. 
Zodra je niet meer hoeft te twijfelen aan 
het voortbestaan van een onderneming 
moet je ‘back to normal’, en dat is best 
moeilijk. Je neemt samen het besluit om 
weer normaal te doen, maar ‘normaal’ is 
toch iets anders dan voor de crisis.’

Evalueren
Een crisis kan ook positieve gevolgen 
hebben, merkte Insinger na de crisis 
in het Erasmus. ‘Die brand hebben we 
eindeloos geëvalueerd. Eigenlijk zou dat 
bij een strategische crisis ook moeten 
gebeuren, om erachter te komen hoe het 
zo ver kon komen. Veel mensen vinden het 
eng om naar hun eigen rol en hun eigen 
functioneren te kijken. Toch zouden ze het 
wel moeten doen. Want een organisatie 
wordt er altijd beter van als de betrokkenen 
samen vaststellen wat er goed ging en wat 
er beter had gekund. Leren van je fouten is 
het beste wat je kunt doen.’

Na succesvolle loopbanen bij Shell, Robeco en een overstap naar 
het Erasmus MC is Charlotte Insinger, in haar eigen woorden, 
weer zo vrij als een vogel. ‘Ik doe opdrachten en vervul een aantal 
commissariaten. Dat bevalt me uitstekend.’ Volgens Insinger is 
een goede voorbereiding op crisissituaties van levensbelang, 
maar moet een organisatie ook van elke crisis willen leren. 
De belangrijkste les kan zijn dat een crisis voorgoed iets heeft 
veranderd. ‘Je neemt samen het besluit om weer normaal te doen, 
maar ‘normaal’ is toch iets anders dan voor de crisis.’

Charlotte Insinger begon haar carrière in 
de jaren ‘90 bij Royal Dutch Shell. Daarna 
vervulde ze een aantal jaren leidinggevende 
posities bij Robeco en was ze zelfstandig 
adviseur. Van 2005 tot 2010 was ze lid 
van de raad van bestuur van het Erasmus 
Universitair Medisch Centrum, waarna ze 
bij diverse organisaties functies bekleedde 
als interimbestuurder en commissaris. 
Momenteel is ze commissaris bij Ballast 
Nedam en SNS Reaal, en onder meer 
lid van de raad van toezicht van de 
Luchtverkeersleiding Nederland en het 
Filmfonds. 
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Goed 
crisismanagement 
organiseer je voor de crisis

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Point of View

De volgende crisis die een bedreiging is voor de 
reputatie of het voortbestaan van uw onderneming 
is wellicht al in de maak. Elke organisatie krijgt vroeg 
of laat met een crisis te maken. Dan is het zaak om 
stakeholders gerust te kunnen stellen en te laten zien 
dat het crisismanagement in orde is.
Het is voor organisaties van het grootste belang zich 
terdege voor te bereiden, en om vanaf het eerste 
moment effectief op een crisis te reageren. De juiste 
aanpak zorgt ervoor dat een onderneming een crisis 
kan weerstaan en er zelfs beter uit kan komen.

Dick Berlijn, begonnen als F16-vlieger bij de Luchtmacht, 
rondde in 2008 zijn loopbaan bij Defensie af als 
Commandant der Strijdkrachten. Bij Deloitte houdt Berlijn 
zich bezig met cybersecurity, openbare orde & veiligheid 
en leiderschapsvraagstukken. 

Sylvie Bleker-Van Eyk is hoogleraar Compliance & 
Integriteitsmanagement aan de Faculteit der Economische 
Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de VU en is 
werkzaam als Director bij Deloitte Risk Services, waar 
zij zich bezighoudt met het managen van crises bij 
opdrachtgevers.
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Kans op crisis neemt toe
‘De wereld is hyperconnected geworden’, zegt Gerrie Lenting. ‘Je 
ziet dat aan datastromen, governancemodellen en supply chains. 
Veranderingen volgen elkaar sneller op, er komt steeds meer 
regulering bij en de mondialisering blijft toenemen. Bedrijven 
worden vatbaar voor problemen van over de grenzen. In complexe 
ketens zijn de effecten van incidenten bovendien in de hele keten 
voelbaar. Daarmee neemt de kans op incidenten en crises toe. 
Tegelijk neemt het geduld met organisaties die slecht op een crisis 
reageren af.’ En dat laatste overkomt meer bedrijven dan nodig is, 
denkt Theodorus Niemeijer. ‘Uit onderzoek blijkt dat de afgelopen 
vijf jaar 80% van alle bedrijven ruim 20% van hun waarde hebben 
verloren als gevolg van een crisis.’ 

De vraag is niet óf je ooit met een crisis te maken krijgt, maar 
wanneer. En een crisis is geen alledaags incident, dat op te lossen is 
met bestaande processen, middelen en mensen. Een crisis vraagt om 
een onorthodoxe aanpak. Niemeijer: ‘Incidenten maak je elke dag 
mee, en meestal zijn ze snel weer weg te masseren. Maar sommige 
incidenten draaien dol en monden uit in een crisis. Veel crises 
beginnen als een slecht gemanaged incident.’

Managen van de crisis
Het managen van een crisis, daar gaat het dus om. En de experts 
van Deloitte zijn het erover eens dat dat het beste kan gebeuren 
als er nog helemaal geen crisis is. Generaal (bd.) Dick Berlijn 
spreekt uit ervaring. ‘Defensie zit regelmatig in crisisgebieden. 
Daarnaast gebeuren er ongelukken en soms moet er een minister 
naar de Tweede Kamer komen. Het is logisch dat zo’n organisatie 
fundamenteel nadenkt over dit soort fenomenen. De belangrijkste 
les die Defensie heeft geleerd: goed crisismanagement doe je voor 
90% vóór de crisis.’

Trainen en evalueren
Een organisatie die goed op een crisis is voorbereid heeft 
nagedacht over de eigen kwetsbaarheden, over scenario’s die zich 
kunnen voordoen, over de mogelijke antwoorden daarop en de 
procedures die het meest effectief zijn. Daarna komt het aan op 
het onderdeel waarvoor de minste animo bestaat: oefenen.
‘Procedures die je niet regelmatig traint hebben geen zin’, 
benadrukt Berlijn. ‘Dat is de reden dat Defensie continu blijft 
oefenen. In elke organisatie moeten mensen leren wat er gebeurt 
tijdens een crisis en begrijpen dat ze een schakel zijn in het geheel. 
De organisatie is een piramide van actoren die hun werk alleen 
goed kunnen doen als ze beschikken over optimale informatie.’

Opbouwen van zelfvertrouwen
‘Een crisis raakt de hele organisatie en vraagt om een integrale 
aanpak’, vertelt Lenting. ‘De communicatieve, juridische, 
strategische, financiële en operationele ketens moeten op elkaar 
zijn afgestemd. Het is zaak om van tevoren afspraken te maken. 
Degenen die aan het roer staan moeten leren omgaan met 
onzekere situaties en kennis hebben van crisismanagement.
Door te oefenen ontstaat er iets wat cruciaal is voor succes: 
mensen krijgen zelfvertrouwen. Ze hebben het al een keer 
gezien, ze weten wat ze moeten doen. En omdat je oefent, kun 
je ook evalueren. Daar leer je van, en omdat je ervan leert kun je 
procedures bijstellen.’

Angst om te falen
Trainen is essentieel, zegt ook Sylvie Bleker. ‘Bij een echte crisis 
zie je het verschil tussen een bestuurder die kan ageren en de 
bestuurder die bang is en wacht tot de (externe) crisismanager er 
is. Zoiets dwingt de crisismanager om beslissingen te nemen op 
bestuurlijk niveau.’

Trainen kan zo’n situatie voorkomen, maar Bleker heeft gemerkt 
dat het lastig is om vooral de hogere niveaus enthousiast te krijgen. 
‘Bij de meeste organisaties krijg je op hoog niveau de handen niet 
op elkaar voor het oefenen van procedures. Het kost tijd, het kost 
geld en mensen zijn bang om af te gaan. Het heeft te maken met 
de angst te falen in de ogen van peers of ondergeschikten. Maar 
dat overwin je juist door te oefenen.’

‘De kennis en ervaring die 
je opdoet bij het oefenen 
van het managen van een 
crisissituatie kun je prima 
toepassen in dagelijkse 
situaties.’

Belangrijke taak commissarissen
Commissarissen kunnen er mede voor zorgen dat dat ook gebeurt. 
‘Een commissaris hoeft alleen maar te vragen hoe vaak er dit 

Gerrie Lenting is partner Financial Crime & Reputatie 
leader Deloitte Center for Crisis Management Nederland. 
Lenting richt zich onder meer op complexe financiële 
onderzoeken, reputatierisicomanagement en fraude- en 
corruptiebestrijding.

Theodorus Niemeijer is senior manager Resilience & 
Crisis Management en deputy leader Deloitte Center for 
Crisis Management in Nederland.
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Situational awareness 
Bestuurders moeten er bovenop zitten, ook tijdens een crisis. 
Bleker: ‘In een crisis moet je handelen. Een crisismanager legt het 
tempo van de besluitvorming heel hoog. Zijn functie is om jou te 
helpen met het nemen van de juiste beslissingen, niet om ze voor 
jou te nemen.’
Maar voor je handelt moet je overzicht hebben, voegt Berlijn 
daaraan toe. ‘Het begint met situational awareness. Dat moet 
je ook hebben als het geen crisis is. Dingen gaan heel vaak fout 
omdat men een crisis niet overziet. Maar crisismanagement kun 
je leren. Gegeven het feit dat er in boards soms mensen zitten 
die moeite hebben een besluit te nemen, moet je juist zulke 
mensen een aantal keer meenemen door scenario’s. Dan neemt 
hun zelfvertrouwen toe en nemen ze gemakkelijker de goede 
beslissingen.’

Verschillende niveaus betrekken
Het managen van een crisis heeft veel lagen, zoals Berlijn het zegt. 
‘Je kunt dus een simulatie doen met iemand van de executive 
board, iemand uit het middle management, iemand uit het 
operationele niveau en iemand van de buiten de organisatie. Dan 
kun je alle verschillende niveaus naar een probleem laten kijken. 
Je ziet dan hoe verschillend hun perspectieven zijn. Daar kun 
je veel van leren. Wat je wilt is dat je, als een dergelijk scenario 
werkelijk optreedt, meteen weet wat je niet moet doen, omdat 
je je dat herinnert van de training. Dat vermindert ook de stress. 
Stress is een ingebouwd waarschuwingssysteem en heeft een 
functie bij het overleven, maar het wordt vergroot door gebrek 
aan informatie en onzekerheid over de toekomst. Die factoren kun 
je beheersen.’

Sterker uit de crisis
De manier waarop een organisatie haar crisismanagement inricht 
heeft niet alleen gevolgen voor de aanpak van een crisis, maar 
kan ook een positieve invloed hebben op het reilen en zeilen 
in normale omstandigheden. Duidelijkheid scheppen over wie 
welke verantwoordelijkheid draagt, relevante informatie snel met 
elkaar delen en helder communiceren over de te nemen stappen 
zijn allemaal zaken die een onderneming flexibeler, efficiënter en 
responsiever maken. Het zijn ook de eigenschappen die ervoor 
zorgen dat een onderneming sterker uit een crisis tevoorschijn 
kan komen. Theodorus Niemeijer en Gerrie Lenting weten hoe 
crisismanagement in de praktijk werkt. ‘Als je eenmaal gewend 
bent de zaken breder te zien kun je makkelijker omgaan met 
onzekerheden en met de gevolgen van de crisis’, zegt Niemeijer. 

‘Je wordt weerbaar door met je neus ergens tegenaan te lopen in 
een veilige omgeving. Daarmee schep je ook de capaciteit om de 
onvoorziene mogelijkheden van een crisis te zien en te gebruiken. 
Zo bezien is een crisis niet altijd erg. Je leert ervan en komt er 
beter uit. Dat is een positieve benadering van een negatieve 
gebeurtenis.’ 

‘De kennis en ervaring die je opdoet bij het oefenen van het 
managen van een crisissituatie kun je prima toepassen in 
dagelijkse situaties’, zegt Lenting. ‘Je bent dan in staat om heel 
snel, in de geest van het bedrijf, beslissingen te nemen.’

Zorg voor duidelijk leiderschap
Een organisatie die van het ene op het andere moment in een 
crisis belandt kan daar maar beter op zijn voorbereid. Voor het 
managen van een crisis zijn de volgende punten van belang:

Geef duidelijk leiding
Zorg voor duidelijke beslissingsprocedures en betrek de hele 
organisatie bij het bestrijden van de crisis. Besef dat niets doen 
ook een keuze is.

Blijf de context evalueren
Stel vlug een diagnose en stel een plan van aanpak op. Pas de 
diagnose en het plan nodig is. Denk vooruit.

Communiceer actief
Bepaal zelf het verhaal; laat dat niet aan de media over. 
Communiceer eerlijk en consequent, en wees zorgvuldig in de 
keuze van de woordvoerder.

Reken op het onverwachte
In een crisis veranderen de normale rollen in een organisatie. 
Wees erop voorbereid dat er beslissingen moeten worden 
genomen op grond van te weinig informatie.

Zorg voor informatie waar u iets mee kunt
Richt u op de informatie die u nodig heeft om beslissingen te 
nemen. Laat u niet afleiden door onbruikbare data. Weet dat u 
in een crisis altijd te weinig kennis heeft.

www.deloitte.nl/crisis-management

1 Prepare
Het beheersen van een crisis gebeurt grotendeels voor er überhaupt een crisis is. Elke 
organisatie moet zich rekenschap geven van de relevante scenario’s, weten welke 
risico’s daarbij horen en klaar staan om daar du moment effectief op te reageren. Dat 
betekent zo veel mogelijk oefenen. 

2 Respond
Is de voorbereiding goed, dan volg het juiste antwoord op een echte crisis als 
vanzelf. Elke crisissituatie is uniek, maar als de structuren zijn klaargelegd, de 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn en iedereen weet wat hem te doen staat kan elke 
organisatie een crisis het hoofd bieden.

3 Recover
In deze fase is de crisis geweken en slaat de organisatie weer de weg in naar de 
normale gang van zaken. Dat hoeft niet te betekenen dat alles bij het oude blijft. Een 
crisis kan ook nieuwe kennis opleveren en nieuwe kansen blootleggen.

jaar getraind is om de boel in beweging te zetten’, zegt Bleker. 
‘Iedereen gaat onzekerheid het liefst uit de weg, en een crisis is 
per definitie onzeker. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op 
en je loopt altijd achter de feiten aan. Maar dat kom je te boven 
door met z’n allen een keer in het water te springen en te merken 

dat je blijft drijven. De commissaris houdt toezicht en kan vragen 
stellen over hoe bedreven de organisatie is om met bepaalde 
risico’s om te gaan en hoe vaak er cross-functional getraind 
wordt. Als de RvC trainingen aanbeveelt, kunnen mensen hun 
capaciteiten uitbreiden en beter benutten’

Prepare, respond, recover

De aanpak van een crisis kan in drie fasen worden verdeeld: prepare, respond, recover. Elk van die fasen doet een 
beroep op verschillende kwaliteiten. Wie goed is voorbereid op relevante scenario’s en strategische risico’s kan op een 
vanzelfsprekende manier op een crisis reageren. Dat vraagt wel om een constante alertheid in de bedrijfsvoering, ook 
in de normale, dagelijkse gang van zaken.
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Als Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en 
Veiligheid ziet Dick Schoof 
het als zijn belangrijkste 
taak om maatschappelijke 
ontwrichting te voorkomen 
dan wel te beheersen. In alle 
onzekerheid van een crisis zijn 
er drie hoofdregels die iedereen 
in de praktijk kan brengen. 
“Realiseer je dat elke crisis de 
continuïteit van je bedrijf in 
gevaar kan brengen. Oefen, en 
onderschat nooit het belang 
van communicatie.”

In het dagelijkse taalgebruik zijn de termen 
vaak inwisselbaar, maar voor een Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) is er een duidelijk verschil 
tussen een ramp en een crisis. Een crisis 
heeft altijd een nationale impact, terwijl een 
ramp lokaal kan blijven. “Iets met terrorisme 
is per definitie een crisis”, legt Dick Schoof 
uit. “Het maakt niet uit of er één slachtoffer 
is of honderd. Terrorisme heeft altijd een 
grote impact op onze samenleving, en dat 
maakt het tot een crisis.”

De overheid moet zorgen voor een 
weerbare samenleving, en dat geldt te 
meer in tijden van crisis. Een eerste vereiste 
is dat de NCTV zijn hoofd erbij houdt, 
zegt Schoof. “Wie ooit in een crisissituatie 
heeft gezeten weet één ding zeker: er 
moeten meteen dingen gebeuren, maar 
het eerste uur heb je hoe dan ook te weinig 
informatie om serieuze beslissingen te 
nemen. Daar begint het mee, en daar moet 
je dus niet onrustig van worden. Rust is 
sowieso een essentiële voorwaarde voor 
crisisbeheersing.” 

Bewust overdreven reageren
Een gebrek aan informatie wil niet zeggen 
dat een bestuurder moet afwachten. 
Integendeel, het kan gunstig zijn om 
bewust al in een vroeg stadium de 
organisatie te mobiliseren. Dat beleid wordt 
ook wel ‘prudent overreaction’ genoemd 
en Schoof  is er een voorstander van. 
“Het in beweging zetten van een hele 
crisisfunctie kost ook tijd, dus het is 
verstandig om er niet te lang mee te 
wachten. Maar het woord ‘prudent’ 
is daarbij wel belangrijk. Je moet eerst 
nadenken over wat er aan de hand is. Het 
heeft geen zin om op alles overdreven te 
reageren.”

Hoe bepaal je nu of een beperkte reactie 
voldoende is of wanneer je alles uit de kast 
moet halen? Schoof geeft een algemene 
richtlijn. “Als Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid is de 
belangrijkste vraag of een gebeurtenis 
een nationale impact zal hebben. Er zijn 
gevallen waarin je die vraag niet eens hoeft 
te stellen. Het neerstorten van de MH17 
is daar een duidelijk voorbeeld van. Dat 
kwam rond half zes in het nieuws. De crisis 
had toen al plaatsgevonden; daar was niets 
meer aan te doen. Maar omdat het toestel 
vanaf Schiphol was vertrokken vermoedden 
we dat er veel Nederlanders aan boord 
waren. Dat was op dat moment nog niet 
zeker, maar er was voldoende reden om 
aan te nemen dat dit op Nederland een 
grote impact zou hebben en belangrijk 
nieuws zou worden. Het was dus direct alle 
hens aan dek.”

‘Naarmate 
het incident 
emotioneler is, 
word je harder 
gehouden aan de 
belofte die je hebt 
gedaan.’

‘Je moet keuzes maken in een 
situatie waarin je eigenlijk 
onvoldoende informatie hebt.’

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Dick Schoof
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De stroomstoring zoals die eind maart van 
dit jaar Noord-Holland en Flevoland trof 
was een heel ander verhaal, zegt Schoof. 
“Daar moesten we langer de tijd nemen 
om in te schatten hoe ver de gevolgen 
zich zouden uitstrekken.” Haast is niet 
altijd geboden, voegt Schoof eraan toe. 
“Sommige besluiten kun je uitstellen. De 
hoofdkeuzes moeten snel gemaakt worden, 
maar vragen over de uitvoering hoef je niet 
allemaal meteen te beantwoorden.”

Elke crisis is een vertrouwenscrisis
De gevolgen van een crisis overstijgen 
dikwijls de technische problemen. “Het 
belangrijkste gevolg van een crisis is vaak 
het verlies aan vertrouwen”, legt Schoof 
uit. “Daarom hecht het bedrijfsleven zo aan 
reputatiemanagement. Een crisis bedreigt 
de continuïteit van een bedrijf en het 
vertrouwen dat consumenten in het bedrijf 
hebben. Dat is een maatschappelijk gevolg 
van een crisis. Een fout die bedrijven in het 
verleden hebben gemaakt, is dat ze een 
crisis te veel als een intern probleem zagen 
en niet als een maatschappelijke crisis. De 
onderschatting van de maatschappelijke 
effecten kan tot enorme problemen leiden.”

Schoof noemt het voorbeeld van hackers 
die een paar jaar geleden banken onder 
vuur namen. “Die cyberincidenten in de 
vorm van DDos-aanvallen waren technisch 
gezien een kleine crisis, waarbij een deel 
van Ebay uitviel. Maar het werd in no time 
een vertrouwenscrisis over elektronisch 
bankieren en het pinnen, terwijl het daar in 
technisch opzicht niets mee te maken had. 
Als je dat onderschat reageer je verkeerd 
op de crisis die je hebt. Daarom is het zo 
belangrijk dat je in de eerste uren van een 
crisis probeert te doorgronden waar het toe 
kan leiden. Daar moet je je op voorbereiden 
wat betreft je communicatie, de te nemen 
maatregelen en je reactie in het algemeen.”

Oefen met scenario’s
Geen wonder dat de NCTV nauw 
betrokken is bij de voorbereiding op 
cyberincidenten. “Een cyberincident bij 
één bedrijf kan leiden tot grote schade 
in de infrastructuur en daarmee tot 
maatschappelijke ontwrichting. We streven 
dan ook naar een koppeling tussen de 
NCTV en bedrijven die vitaal zijn voor de 
infrastructuur. Zo hebben we laatst weer 
een oefening gedaan met Gasunie. We 
kijken dan naar de mogelijke reacties op 
een scenario waarbij het gas uitvalt.”

Niets helpt zo goed als een crisis om een 
organisatie scherp te krijgen, zegt Schoof. 
“Geniet van je crisis, want het is een 
belangrijk leermoment. Het zegt je iets over 
de impact die verder gaat dan het incident 
zelf. Een vergiftigd toetje is vervelend, maar 
dat kan er toe leiden dat je hele bedrijf 
ten onder gaat. Dat is de reden waarom 
prudent overreaction verstandig kan zijn: 
de wetenschap wat er potentieel kan 
gebeuren. Als je alleen maar het technische 
probleem ziet loop je een ongelooflijk risico 
om kardinale fouten te maken.”

Oefenen is een essentieel onderdeel van 
de voorbereiding, aldus Schoof. “Dat gaat 
een hele organisatie aan, tot aan het niveau 
van het topmanagement. Wij oefenen 
ook met het kabinet, inclusief de premier. 
Volgens mij zijn grote bedrijven zich ook 
steeds meer van die noodzaak bewust. Niet 
voor niets werken we in het kader van de 
veiligheid nauw samen met Schiphol en de 
luchtvaartmaatschappijen. Hetzelfde doen 
we op het gebied van cybersecurity.”

‘Als je je in een 
crisissituatie nog 
aan elkaar moet 
voorstellen heb 
je een groot 
probleem.’

Leg vroeg contacten
Met het trainen van alleen bestuurders 
ben je er niet, zegt Schoof. “We hebben 
hier de Nationale Academie voor 
Crisisbeheersing. Die is voor een deel op 
bestuurders gericht, maar ook op het 
hoog- en middenoperationeel niveau. 
Onze crisisacademie werkt niet alleen 
voor de overheid maar ook voor andere 
vitale sectoren. Die verbinding is werkelijk 
essentieel. Als je je in een crisissituatie 
namelijk nog aan elkaar moet voorstellen 
heb je een groot probleem. Je moet elkaar 
kennen, en ook daarvoor zijn trainingen en 
bijeenkomsten belangrijk.”

Hoe voordelig dat is weet Schoof uit 
ervaring. “In de twee jaar dat ik hier nu zit 

hebben we bijvoorbeeld de kroning gehad 
en de Nucleair Security Summit (NSS). Bij 
die nationale evenementen is de NCTV 
verantwoordelijk voor de volle omvang van 
de veiligheid. De voorbereiding op die twee 
evenementen heeft ons veel opgeleverd bij 
de ramp met de MH17. Het was natuurlijk 
een heel andere zaak, maar ik zat wel weer 
aan tafel met Defensie, Buitenlandse Zaken 
en de Nationale Politie. Door de kroning en 
de NSS wisten we al waar we met elkaar 
aan toe waren op persoonlijk niveau en op 
organisatieniveau. Daardoor konden we 
een snelle start maken met het repatriëren 
van de lichamen. We vertrouwden elkaar, 
en dat was ongelooflijk belangrijk.”
Dat de betrokkenen elkaar al kenden 
maakte het ook makkelijker om de 
prioriteiten vast te stellen. “De eerste 
prioriteit was het repatriëren van de 
lichamen, vervolgens het onderzoek naar 
de toedracht van de ramp en als derde het 
onderzoek in het kader van strafvervolging. 
Dat is ook in die volgorde gebeurd.”

Verwachtingsmanagement
Crisismanagement is ook realistisch zijn 
over de resultaten. Doe vooral geen loze 
beloften, waarschuwt Schoof. “Houd 
scherp in de gaten wat je wel en niet kunt 
bereiken. Er is een begrijpelijke neiging 
om te veel te beloven, geheel te goeder 
trouw en met de beste bedoelingen. Maar 
naarmate het incident emotioneler is, 
word je harder gehouden aan de belofte 
die je hebt gedaan. En als je die niet kunt 
waarmaken faal je, ook al heb je alles goed 
gedaan.”

Bij elke poging om een crisis te beheersen 
gaan er dingen mis, benadrukt Schoof. “Dat 
is onvermijdelijk. Je moet keuzes maken in 
een situatie waarin je eigenlijk onvoldoende 
informatie hebt. Dat betekent dat er altijd 
keuzes zullen zijn die achteraf gezien 
misschien anders hadden gemoeten, maar 
die op dat moment niet anders hadden 
gekund. Je probeert dat te voorkomen door 
de situatie zo goed mogelijk te duiden. Niet 
door meer informatie te vragen, want die is 
er niet. En wachten is vaak geen optie.” 
Het goed inschatten van een situatie is een 
belangrijk onderdeel van crisismanagement. 
Schoof: “Daarom is een crisishandboek 
ook niet heel dik. Crisismanagement is niet 
volledig in regels te vangen. Er zijn vaste 
waarden en liefst een aantal vaste mensen, 
maar je zult altijd moeten improviseren.”
Dat maakt het nemen van besluiten 

ook lastiger, weet Schoof. “Ik roep hier 
ook wel eens dat we weinig besluiten 
nemen, en dat zal voor de topfuncties 
in het bedrijfsleven niet anders zijn. Wel 
krijgen we veel bestuurlijke dilemma’s 
voorgeschoteld, waarna we een keus 
moeten maken. Die keus kan goed of fout 
zijn, maar het is meer richting geven dan 
sturen. In een crisiscomité moeten mensen 
zitten die de bestuurlijke dilemma’s boven 
water kunnen halen.”

‘Crisismanagement 
is niet volledig 
in regels te 
vangen. Je zult 
altijd moeten 
improviseren.’

Communiceer over onzekerheid
Transparantie is ook belangrijk, zegt 
Schoof. “Als je iets niet kunt bevestigen, 
zeg dan gewoon dat je het niet kunt 
bevestigen. Maar ga het niet ontkennen. 
Daar hebben we een paar leerervaringen 
mee gehad. Het heeft ook te maken met 
de dynamiek van sociale media. Mensen 
horen en zien veel meer dan je denkt. 
Maar ze accepteren het als je je kwetsbaar 
opstelt. Sommigen zien dat als een teken 
van zwakte, maar ook sterke leiders kunnen 
zeggen dat ze iets niet weten. Dat is niet 
erg. Ons probleem is vaak dat we geen 
bevestiging hebben van wat er gebeurd is. 
Je kunt dan niets ontkennen, maar strikt 
genomen wil je ook niets bevestigen. 
Terwijl de beelden al in de openbaarheid 
zijn gekomen. ‘Communiceer helder in een 
crisis’ klinkt als een eenvoudig advies, maar 
als je oefeningen doet zal blijken dat goed 
communiceren nog niet eenvoudig is.”

Dick Schoof is sinds 1 maart 2013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid (NCTV). Veiligheid is de rode draad in zijn loopbaan. Als directeur-
generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en directeur-generaal 
Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
was hij belast met de vorming van de nationale politie. Voordien was hij 
plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en 
hoofddirecteur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Als NCTV is 
hij op rijksniveau eindverantwoordelijk voor de ‘drie C’s’: crisisbeheersing, 
contraterrorisme en cybersecurity. Zijn doel is het voorkomen en beperken van 
maatschappelijke ontwrichting.
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Er zijn schokken die niemand 
ziet aankomen, gewoon omdat 
we de voortekenen negeren. 
Maar als een crisis zich voordoet 
hebben commissarissen 
volgens Willem Stevens wel een 
bijzondere verantwoordelijkheid 
om een oplossing mogelijk 
te maken. Anders dan de 
aandeelhouders staan ze 
allereerst voor het belang van 
het bedrijf, en meer dan het 
bestuur hebben ze hun handen 
vrij. ‘Waar de reputatie gevaar 
loopt, moet de voorzitter van 
de RvC mede de lead kunnen 
nemen.’

Waarom worden individuen en organisaties 
vrijwel altijd overvallen door een crisis? 
Volgens Stevens heeft Nassim Taleb, de 
auteur van The Black Swan-The Impact of 
the Highly Improbable het bij het rechte 
eind met zijn evolutionaire verklaring dat 
het menselijk brein niet is toegerust voor 
de complexe maatschappij van vandaag. 
‘Vandaar dat we situaties heel vaak 
verkeerd inschatten. Dat kan leiden tot 
ernstige situaties die uitmonden in een 
crises.’

Total recall voorkomt reputatieschade
Een crises kan allerlei vormen aannemen, 
weet Stevens. ‘Als commissaris heb je 
twee grote zorgen: de continuïteit en 
de reputatie van de onderneming. Een 
Nederlandse vriend van mij werd directeur 
van Perrier USA. Op een gegeven moment 
werd geconstateerd dat sommige flesjes 
water besmet waren met een minimale 
hoeveelheid chemische substantie. Dat 
was een grote crisis voor het bedrijf; de 
kranten stonden er vol van. De oplossing 
was drastisch en zonder voorbehoud: total 
recall. Alle flesjes moesten wereldwijd 
worden teruggehaald, koste wat kost, en er 
werden gratis vervangende flesjes geleverd. 
Dat was een gigantische en kostbare 
operatie, maar die heeft het bedrijf 
wel gered. Er werd een nieuwe situatie 
gecreëerd met schone flesjes die goed 
gecontroleerd waren.’

Stevens vermoedt dat een total recall 
altijd beter is dan pappen en nathouden. 
‘Bij de woekerpolisaffaire is geen total 
recall toegepast, en die crisis is nog steeds 
niet voorbij. Verzekeringsmaatschappijen 

hebben veel aan woekerpolissen verdiend, 
dus waarom hebben ze dan niet in het 
begin de claims meteen afgekocht? 
Inmiddels zijn ze tien jaar verder en 
heeft hun reputatie een ernstige deuk 
opgelopen. En dat terwijl ze drijven op 
vertrouwen.’

‘Als commissaris 
heb je twee 
grote zorgen: de 
continuïteit en de 
reputatie van de 
onderneming.’

Crisis? De RvC neemt de lead
Commissarissen kunnen bijdragen aan een 
gestructureerde aanpak van een crisis. ‘Bij 
een onverwachte crisis is het belangrijk 
dat de raad van commissarissen zich kan 
hergroeperen. Je moet je even met zijn 
allen kunnen terugtrekken om gezamenlijk 
je koers te bepalen. Het is essentieel om 
één goed ingelichte toezichthouder aan te 
wijzen als woordvoerder. Dat zal meestal 
de voorzitter zijn. De voorzitter moet ook 
een rol kunnen spelen als het aankomt 
op de reputatie en de activiteiten van de 
onderneming. Tenminste als de reputatie 
in het geding is en het coreproduct 
wordt aangetast. Als er in deze specifieke 
crisissituatie sprake zou zijn van 

‘De grootste crises zijn 
commissarissen die de 
crisis niet zien aankomen.’

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Willem Stevens
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belangenverstrengeling waar de directie bij 
betrokken is, dan moet de voorzitter van de 
RvC optreden. De RvC moet vaststellen of 
er een belangenverstrengeling bestaat, en 
als dat zo is moet dat meteen uit de wereld 
worden geholpen. Een directie die niet 
betrokken is geweest bij de totstandkoming 
van de crisis behoudt gewoon de leiding. 
Maar waar de directie kwetsbaar is en de 
reputatie gevaar loopt, moet de voorzitter 
van de RvC de lead kunnen nemen.’

Belangrijk is ook dat commissarissen 
en bestuur goed overleggen over hun 
boodschap aan de buitenwereld. ‘Misschien 
moet je eerst zaken onderzoeken. Bij 
een serieuze crisis moet je als RvC nooit 
schromen om een eigen adviseur in 
te huren. Als het goed is ligt er een 
crisisdraaiboek klaar dat samen met het 
bestuur is gemaakt waarin staat wat de 
directie doet en wat de commissarissen 
moeten doen. Dat is essentieel. En, ook 
belangrijk: notuleer wat je met elkaar 
afspreekt, want in een crisis loopt alles 
door elkaar heen.’

‘Als er iets 
gebeurt kun je als 
commissaris niet 
weglopen. Je was 
erbij toen het fout 
ging.’

Bijzondere dynamiek in de boardroom
Dat gezamenlijk overleg is niet altijd 
vanzelfsprekend, zegt Stevens. ‘De 
dynamiek in een boardroom is bijzonder. 
Die is niet altijd geënt op openheid. Maar 
bij een belangrijke crisis moet je je kunnen 
uitspreken. Als commissaris moet je je ook 
kunnen inleven in de rol van de directie, 
en begrijpen waarom zij denken dat ze 
precies weten hoe het moet. Je moet alert 
zijn, goed luisteren en vragen waarom een 
bepaald voorstel wordt gedaan. Dient het 
de continuïteit van de onderneming of 
zitten er andere motieven achter? Het is je 
plicht als commissaris om dat te filteren. 
Je moet doorvragen, fair zijn, objectief en 
kritisch.’

‘In geval van 
nood moeten 
bestuurders en 
commissarissen 
zich kwetsbaar 
durven opstellen, 
in elk geval onder 
elkaar.’

Er zijn mogelijkheden om het optreden 
van commissarissen effectiever te maken, 
heeft Stevens gemerkt. ‘Bij Schiphol 
hebben we als RvC een voorvergadering 
en een navergadering ingesteld. Dat 
werkt heel goed en is ook beter voor de 
saamhorigheid. Want dat is het zwakke 
punt van een RvC: je komt als eenlingen 
zes keer per jaar ingevlogen. De president-
commissaris moet zorgen dat daar een 
hecht team van wordt gemaakt – geen 
geringe opdracht. En je moet minstens een 
keer per jaar met de directie de hei op. Je 
moet feeling houden met het bedrijf. Want 
de grootste crises zijn commissarissen die 
de crisis niet zien aankomen.’

Durf in te grijpen
Wat commissarissen volgens Stevens 
waardevol maakt is dat ze kiezen voor de 
onderneming. ‘Ook als dat niet in het belang 
van de ceo is. Als een ceo wordt weggestuurd 
of plotseling vertrekt, moet je tevoren al 
hebben nagedacht over zijn opvolging. In 
crisissituaties kan het zijn dat een commissaris 
(tijdelijk) de nieuwe directeur wordt; dat 
hebben we in Nederland een paar keer gezien. 
Je moet op dat moment de beste persoon 
hebben, en een commissaris kent het bedrijf.’
Maar commissarissen moeten ook eerder 
al in actie komen. ‘Je moet flankerende 
maatregelen nemen als de zon schijnt’, 
zegt Stevens. ‘Je moet de durf hebben om 
in te grijpen als je aanvoelt dat er iets gaat 
gebeuren. Gebruik desnoods een mystery 
guest om de riskmanagementsystemen te 
testen. Daar ben je als commissaris voor 
verantwoordelijk. En als er iets gebeurt kun 
je als commissaris niet weglopen. Je was erbij 
toen het fout ging.’

Stevens pleit ervoor om in tijden van 
crisis een subcommissie van de RvC 
in het leven te roepen. ‘Daar hoeven 
maar twee mensen in te zitten – niet de 
voorzitter – die rechtstreeks betrokken zijn 
en nauw samenwerken met het bestuur. 
Ze moeten dan wel door de directie 
gerespecteerd worden als deskundig. De 
directie moet erkennen dat andere mensen 
ook een steentje kunnen bijdragen. In 
geval van nood moeten bestuurders en 
commissarissen zich kwetsbaar durven 
opstellen, in elk geval onder elkaar.’

Is hulp van buiten gunstig?
Hulp van buiten durven accepteren kan een 
wereld van verschil maken. Stevens weet 
dat uit ervaring. ‘Ik heb een crisissituatie 
meegemaakt bij een bedrijf dat op het 
punt stond failliet te gaan. Er werd besloten 
om een quickscan te laten uitvoeren door 
een outsider. Na twee dagen zei die man: 
‘Maak mij maar directeur, dan red ik het 
bedrijf’. Hij hield een speech voor het 
personeel dat vervolgens vrijwillig tijdelijk 
15% salaris inleverde. Daar kwam geen OR 
aan te pas. Dus als je merkt dat je op de 
glijbaan zit, moet je tijdig een consultant 
inschakelen. Intern lopen mensen vaak vast 
in de aanpak van de crisis.’

Dat wil niet zeggen dat alle bemoeienis van 
buiten positief is. ‘Bij een staatsdeelneming 
is de invloed van de politiek heel relevant. 
De staat zal als aandeelhouder altijd die 
positie kiezen waarin ze zelf zo weinig 
mogelijk kwetsbaar is. Dat is de startpositie. 
Ook in die gevallen is het bij een crisis dus 
aan de commissarissen. Commissarissen 
kijken naar de continuïteit van een 
onderneming en willen de crisis oplossen; 
die kijken niet sec als aandeelhouder.’

Pik signalen op
Stevens’ ideaal is dat bestuur en 
commissarissen nauw samenwerken, juist 
in tijden van crisis. ‘Daarom vind ik een 
one-tier board een verademing, omdat je 
met de directie in één board zit waar de 
beslissingen worden genomen. Omdat 
er geen afstand is, zijn de discussies zeer 
open. Dat geeft een heel andere dynamiek. 
In een two-tier board zit die afstand al 
ingebouwd. In een one-tier board blijf je 
non-executive, maar je kunt sneller zien of 
er iets aan de hand is. Dat is veel moeilijker 
voor een toezichthouder op afstand, die 
zes keer per jaar komt binnenvliegen. Een 
one-tier board vind ik het betere model, 

zeker in een tijd waarin je als commissaris 
een grote verantwoordelijkheid hebt.’

Uiteindelijk gaat het erom of je signalen 
kunt oppikken, vindt Stevens. ‘Ik kijk 
altijd naar de directie. Hoe reageren ze, 
hoe is hun interactie? Ik praat ook met ze 
over voorstellen. Van nature moet je een 
gezonde achterdocht hebben. Ben je er 
wezenlijk van overtuigd dat er iets fout zit, 
laat dan aantekenen dat je er tegen bent. 
Als commissarissen moeten wij de directie 
bij de les houden op de grote strategische 
lijnen. We moeten kaders aangeven. Maar 
de directie moet de RvC ook meenemen 
in de plannen. Commissarissen moeten 
ook praten met de accountant. Die ziet 
vaak dingen aankomen, maar durft zich 
niet altijd volledig uit te spreken. Daar 
moeten wij als commissaris de vinger achter 
krijgen.’

‘Van nature moet 
je een gezonde 
achterdocht 
hebben.’

Als commissarissen op één lijn
Zijn er tekenen van mogelijke problemen, 
dan ligt er zeker een taak voor de 
commissarissen. ‘Bij een dreigende 
‘veenbrandcrisis’ moet je je afvragen welke 
belangen ermee gediend zijn als dat niet 
wordt gezien. Wie heeft er bijvoorbeeld 
belang bij om door te gaan met SMS als 
WhatsApp er al is? Is iemands bonus ervan 
afhankelijk? Zulke dingen moet je tijdig ter 
sprake brengen. Daarbij moet je in de gaten 
houden wat de concurrent doet en vooral 
hoe het met de buitenlandse dochters 
gaat. Ga kijken! Je moet voor je mening 
uit durven komen, zonder dat je een 
dwarsligger wilt zijn. Maar daarvoor moet 
je als RvC eigenlijk ook op één lijn zitten. 
Daarom ben ik groot voorstander van een 
board evaluation door een buitenstaander; 
een belangrijke stap op weg naar meer 
teamwork in de board.

Willem Stevens is commissaris bij AZL N.V, Stichting Exploitatie Nederlandse 
Staatsloterij, Stichting Holland Casino en non-executive director bij Brit PLC in 
Londen. Daarnaast is hij vice-voorzitter van de raad van toezicht bij de Stichting 
Diabetes Onderzoek Nederland en zit hij in de raad van advies bij onder meer 
Boelens de Gruyter Vastgoed en de Stichting ArtZuid. Hij is governor van de 
Harvard Law School Association of Europe.

Stevens studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en aan de Amerikaanse 
Harvard Law School. Hij treedt op als mediator en als onafhankelijk adviseur 
voor juridische, fiscale en corporate-governancevraagstukken. Verder is Stevens 
voorzitter van de fiscale Commissie van het CDA en vice-voorzitter van het 
Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Hij geeft gastcolleges corporate governance voor executive management programs 
op de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Hoe breng je crisismanagement 
nu succesvol in de praktijk? Dat 
is te zien bij twee instellingen 
die op dagelijkse basis met 
crises te maken hebben.

Een crisis is voor ons 
‘business 
as usual’

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT HAGA ZIEKENHUIS EN DE VEIL IGHEIDSREGIO KENNEMERL AND
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Scenario’s
Dat plan is veelomvattend, zegt Barry Visscher, liaison Defensie 
van de Veiligheidsregio Kennemerland. Daarnaast hanteren we 
nog Multi Scenariokaarten. “Daar staat bijvoorbeeld in wat we 
gaan doen als de zee het land in stroomt. Hoe gaan we bewoners 
evacueren? Wanneer beslissen we dat? Is er opvang voor 
vluchtelingen uit naastgelegen regio’s? Om dat soort scenario’s 
te kunnen beheersen zoeken we de optimale samenwerking. 
Zaken als jihadisme, cybercrime en overstromingen zijn landelijke 
onderwerpen, maar de uitvoering ligt bij de regio’s.”

Nieuwe situatie
Uiteindelijk komt het bij een crisis aan op de veerkracht van 
de regio’s, de bevolking en het bedrijfsleven. “Een crisis is 
een grote verstoring van wat we gewend zijn”, zegt Visscher. 
“Dat kan van alles zijn, van een vliegtuig op de Bijlmer tot een 
plotselinge stroomstoring. Als het goed is kan de samenleving 
zo’n crisis pareren en terugkomen bij ‘business as usual’. Maar de 
samenleving kan ook in een nieuwe situatie terechtkomen. Dan 
bepaalt onze veerkracht in hoeverre we ons kunnen aanpassen aan 
de nieuwe situatie.” 

Direct de crisis te lijf
Voor het HagaZiekenhuis dreigde een echte crisis toen er brand 
uitbrak in een trafohuis, waardoor de stroom uitviel. “De IC werd 
ter plekke ontruimd”, zegt Melief. “Patiënten moesten intern 
worden verplaatst of naar een ander ziekenhuis worden gebracht. 
Dan blijkt hoe nuttig het is om van tevoren na te denken over een 
coördinatieteam. Het HagaZiekenhuis kon dat team, waarin zowel 
leden van de RvB zitten als medisch deskundigen, direct oproepen. 
Samen met de GHOR en de ambulancedienst konden we alle 
patiënten tijdig verplaatsen. Gelukkig kan er veel in een crisis en 
werken andere ziekenhuizen meteen mee.”

Geen rol raad van toezicht
Crisisoverleg vindt plaats in een aparte calamiteitenruimte 
in het ziekenhuis. De RvB is eindverantwoordelijk, maar als 
de patiëntveiligheid in het geding is beslist de dokter of de 
medisch manager op de vloer. In theorie kan een arts een besluit 
forceren, maar in de praktijk vallen beslissingen in samenspraak 
met de RvB. Jaarlijks oefent het HagaZiekenhuis op crises. 
Rampenplannen worden geoefend met lotuspatiënten, en 
ontruimingen worden geoefend om het personeel te trainen in 
het nemen van vluchtroutes en snel te beslissen welke patiënten 
zij moeten evacueren. Ook wordt samen met het GHOR en andere 
ziekenhuizen geoefend met een rampenopvangplan.

Tijdens een crisis heeft een toezichthouder heeft per definitie geen 
operationele taak, benadrukt Melief. “Dat zou betekenen dat er 
een extra laag geïnformeerd moet worden die op dat moment 
niets kan toevoegen, terwijl de verantwoordelijke mensen op de 
werkvloer bezig zijn om de situatie onder controle te houden. Op 
dat moment is het belangrijk dat zij voldoende mandaat hebben 
voor hun handelingen en vooral dat ze voldoende vertrouwen 
hebben. Na afloop wordt wel verantwoording afgelegd aan de 
toezichthouders.”
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Zware noodsituatie
Als schakel in de keten van acute zorgverlening heeft het 
HagaZiekenhuis de nodige crises meegemaakt. Artze Prins, 
sectormanager Acute & Intensieve Zorg en Heelkunde, en Piet 
Melief, intensivist en medisch manager Intensieve en Acute zorg, 
lichten toe hoe het ziekenhuis die zorg organiseert.
“Net als veel andere organisaties definiëren we een crisis als een 
zware noodsituatie waarbij het functioneren van de bedrijfsvoering 
ernstig verstoord raakt”, zegt Prins. Melief vult aan: “Het verschil 
is dat een crisis voor het ziekenhuis ‘business as usual’ is. Op een 
plotselinge toestroom van patiënten zijn we voorbereid, dus dat 
bedreigt de bedrijfsvoering niet. Als dat gebeurt heeft het meestal 
andere oorzaken.”

Prins verwijst naar een aantal crises die plaatsvonden tijdens de 
vijf jaar durende verbouwing van het ziekenhuis. “Dat heeft ons 
geleerd hoe belangrijk het is om noodsituaties te voorkomen. 
We plannen activiteiten zorgvuldig. Ze moeten voldoen aan een 
interventieprocedure, er is een werkplan, de stakeholders worden 
erbij betrokken en de verantwoordelijke mensen committeren zich 
ook aan het plan.”

Patiënveiligheid garanderen
Die interventieprocedure garandeert dat potentiële problemen 
tijdig worden opgemerkt, en niet pas achteraf. “Als er bijvoorbeeld 
een Wi-Fi-update wordt gepland voor het hele ziekenhuis moeten 
we met heel veel zaken rekening houden”, zegt Prins. “Het 
netwerk omvat namelijk ook de hartbewaking. Zonder Wi-Fi zijn de 
hartritmes van de patiënten niet meer te bewaken. De interventie 
is dan: hartpatiënten groeperen, met een verpleegkundige en 
een arts erbij om hen fysiek in de gaten te houden. Zo komt de 
patiëntveiligheid nooit in gevaar.”

Risicoprofiel
Elke veiligheidsregio legt vast wat de belangrijkste risico’s 
zijn in haar gebied in een regionaal risicoprofiel. Zo ook 
de Veiligheidsregio Kennemerland. Het risicoprofiel wordt 
goedgekeurd door de gemeenteraden. Vervolgens wordt een 
analyse uitgevoerd die de risico’s afzet tegen de kosten van risico-, 
incident- en crisisbeheersing. Op basis daarvan stelt het bestuur 
van de Veiligheidsregio een beleidsplan vast.  

‘In een crisis moet je 
stressbestendig zijn, 
resultaatgericht, effectief, 
je moet een mate van 
bestuurlijke sensitiviteit 
hebben, flexibel zijn en – 
steeds belangrijker – creatief 
zijn.’

Specifieke competenties
Een crisissituatie vraagt om andere competenties dan het dagelijkse 
werk, zegt Schelte Egbers, Beleidsmedewerker Risicobeheersing 
en Operationeel leider van de Veligheidsregio Kennemerland. “In 
een crisis moet je stressbestendig zijn, resultaatgericht, effectief, 
je moet een mate van bestuurlijke sensitiviteit hebben, flexibel 
zijn en – steeds belangrijker – creatief zijn. Welke competenties 
je moet hebben hangt ook af van de rol die je in een crisisteam 
vervult. De spil van het crisisteam zijn de operationeel leider en zijn 
informatiemanager. Die moeten oog hebben voor de menselijke 
dynamiek in het crisisteam, kunnen samenwerken en mee kunnen 
denken. Maar ze hebben daar niet altijd tijd voor. De samenstelling 
van zo’n team is dus cruciaal.”

Veerkracht
Het delen van informatie tussen de betrokken gemeenten en 
andere stakeholders staat centraal, zodat de crisisorganisatie 
veerkrachtig kan optreden. Er wordt veel geïnvesteerd in het 
ontsluiten van informatie en in de capaciteit om daar snel op 
in te springen bij incidenten. Omdat de Veiligheidsregio niet 
alles kan doen wordt van bedrijven en burgers zoveel mogelijk 
zelfredzaamheid verwacht.
De dagelijkse brandweer- en ambulancezorg valt wel onder de 
verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. Voor incidenten 
met een hoge waarschijnlijkheid gelden wettelijke normen, 
onder meer voor reactiesnelheden. Voor incidenten met een lage 
waarschijnlijkheid en een grote impact gelden geen wettelijk 
normen. Vandaar het beleidsplan van de Veiligheidsregio.

HagaZiekenhuis
Het HagaZiekenhuis is in 2004 ontstaan uit een fusie 
van drie Haagse ziekenhuizen. Het ziekenhuis is in 2013 
gefuseerd met Reinier de Graaf uit Delft. Samen vormen 
ze de Reinier Haga Groep.  Bij het HagaZiekenhuis werken 
ruim 3.800 mensen, waaronder 260 medisch specialisten. 
Het ziekenhuis is een belangrijke schakel in de regionale 
hulpverlening. Het heeft een traumacentrumfunctie en 
beschikt over twee Spoedeisende Hulpen alsmede een 
Intensive Care.

Samenwerking is van essentieel belang bij de rol 
van zorgverlener in tijden van crisis. Zo overlegt het 
HagaZiekenhuis intensief met de GHOR (de Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en andere 
ziekenhuizen in de regio.

Veiligheidsregio Kennemerland
Samenwerking is al even belangrijk voor de tien 
gemeenten die samen de Veiligheidsregio Kennemerland 
vormen. De Veiligheidsregio is een instantie die 
verantwoordelijk is voor de regionale veiligheid, waarbij 
het zwaartepunt ligt bij Schiphol en het industriële 
gebied IJmond. “De Veiligheidsregio werd ingesteld 
omdat men verder wilde gaan dan het ad hoc reageren 
op incidenten”, zegt Schelte Egbers. “Inmiddels behoort 
ook crisisbestrijding tot onze taken. We zijn niet 
alleen voorbereid op materiële crises; ook onrust in de 
samenleving kan een veiligheidsrisico opleveren.”

Een crisis is voor het HagaZiekenhuis en 
de Veiligheidsregio Kennemerland aan 
de orde van de dag.
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Samen werken aan hetzelfde doel
De Veiligheidsregio Kennemerland betrekt zo veel mogelijk 
betrokken partijen bij het bestrijden van een crisis. “De bedoeling 
is dat iedereen aansluit bij de bestaande crisisorganisatie”, zegt 
Egbers. “De crisisorganisaties van Schiphol en Tata Steel zijn voor 
een deel geïntegreerd in de crisisorganisatie van de overheid. Ze 
stemmen hun eigen belangen – continuïteit en bedrijfsbelangen – 
af met het beleidsteam. Alle benodigde informatie wordt gedeeld, 
ook al ligt dat soms gevoelig. We willen voorkomen dat iedereen 
alleen aan z’n eigen zelfbehoud denkt. De Veiligheidsregio wil het 
samen doen.”

‘Beslissers moeten zich niet 
blindstaren op details; dan 
verlies je het overzicht. Een 
crisis wijkt per definitie af van 
het plan, dus moet je altijd 
een plan B en een plan C 
hebben.’

Nuclear Security Summit
Samen het algemeen belang dienen is ook voor het 
HagaZiekenhuis belangrijk. In 2014 vond de Nuclear Security 
Summit plaats in Den Haag, in het bijzijn van 58 staatshoofden,  
5.000 gedelegeerden en 3.000 journalisten. Dat schiep 
een bijzondere situatie voor het HagaZiekenhuis, omdat de 
staatshoofden daar zouden worden behandeld als er iets met 
hen zou gebeuren. “Er moesten dus extra voorzieningen worden 
getroffen”, vertelt Prins. “Vooraf was er al veel overleg en dat werd 
alleen maar meer naar gelang het uur U naderde. Het ziekenhuis 
verkeerde vier dagen lang in verhoogde staat van paraatheid. De 
beveiliging werd opgeschaald, de specialisten waren gedurende de 
summit dag en nacht in het ziekenhuis, een OK-team stond paraat 
en twee IC-bedden werden specifiek voor de top gereedgehouden. 
Vanwege de verwachte verkeerschaos moesten van tevoren 
extra bloedvoorraden worden aangelegd en er werd een extra 
slaapruimte ingericht voor de medewerkers die verder weg 
woonden.” De risico’s werden in elk geval niet onderschat. Tegelijk 
moest ook de normale bedrijfsvoering gewoon doorgaan. Het ging 
goed dankzij de medewerking van het personeel en de duidelijke 
externe contacten. Een vooraf opgesteld gewondenspreidingsplan 
zorgde ervoor dat gewonde agenten niet in hetzelfde ziekenhuis 
zouden belanden als gewonde demonstranten.

Hiërarchische aanpak
Deze internationale topontmoeting stond op de agenda, en er 
kon dus vooruit worden gepland. Toch waren er ook afspraken 
nodig voor onvoorziene gebeurtenissen. De betrokkenen moesten 
weten wie welke rol en welke verantwoordelijkheden had en hoe 
iedereen te bereiken was. Melief: “Over het algemeen geldt: hoe 
groter de crisis, hoe hiërarchischer de aanpak. Zaken moeten strak 
geregeld zijn. Degene die de besluiten neemt is niet ‘hands-on’ 
bezig; die moet een stap naar achteren doen en delegeren. 
Dat geldt overigens bij elke crisis. Ook als er een patiënt wordt 
opgevangen in de shockroom moet de teamleider niet zelf gaan 
behandelen. Beslissers moeten zich niet blindstaren op details; dan 
verlies je het overzicht. Een crisis wijkt per definitie af van het plan, 
dus moet je altijd een plan B en een plan C hebben, voorbereid zijn 
op het onverwachte en op basis van de aanwezige kennis besluiten 
durven nemen. Je moet rekening houden met meerdere opties, 
want het gevaar voor tunnelvisie is zeker bij een crisis groot. Je 
moet bereid zijn je plan aan te passen aan veranderende situatie. 
En last but not least: zorg voor een goed crisiscommunicatieplan,  
zodat je op een gestructureerde wijze op het juiste moment de 
juiste interne en externe stakeholders kunt informeren. Maar zorg 
er ook voor dat je op hun reactie kunt anticiperen.”

Het oefenen van flexibiliteit
Flexibel reageren op onzekere situaties is iets dat ook de eigen 
mensen van de Veiligheidsregio moeten leren. “Bepaalde dingen 
worden door anderen gedaan en dat moet je aanvaarden. Je moet 
ook situaties ter plekke kunnen analyseren en daarnaar handelen. 
Je kunt alles van tevoren uitschrijven, maar het echte risico zit in je 
dode hoek. Er zullen altijd dingen zijn die je niet van tevoren gezien 
hebt. Dat vergt wel wat van je crisisorganisatie. De mensen moeten 
echt de juiste competenties hebben, en je informatiemanagement 
moet op orde zijn. Het kost veel oefening, ook samen met 
bedrijven. Maar zo leer je elkaar wel kennen en kom je er achter 
dat je voor 80% een gemeenschappelijk belang hebt.”  

De les van het HagaZiekenhuis
Wie bij het crisismanagement de besluiten neemt moet 
een stap terug doen en het overzicht houden. Bemoei je 
niet met het daadwerkelijk oplossen van problemen, maar 
vertrouw degenen die dat doen en zet zelf de grote lijnen 
uit. Maak onderscheid tussen een plotselinge crisis, die 
met bestaande protocollen is op te lossen en die je kunt 
overlaten aan operationele mensen, en een sluimerende 
crisis waarbij taken zijn weggelegd voor bestuurders en 
toezichthouders. Informeer je stakeholders op tijd. 

De les van de Veiligheidsregio
Crisisbeheersing werkt per definitie met onzekerheden. 
Dat vereist een bepaalde besluitvaardigheid. Je moet niet 
alleen reageren, maar ook anticiperen. In scenario’s denken 
verbreedt de horizon.
De communicatie moet altijd op één lijn zitten. Van tevoren 
moeten rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn.
Te grote eenvormigheid is echter ook een gevaar. Een 
team dat onder tijdsdruk belangrijke beslissingen moet 
nemen valt snel ten prooi aan groepsdenken. Een 
goede operationeel leider kan dat tegengaan. Door niet 
rechtlijnig te denken kan er ruimte blijven voor zowel 
besluitvaardigheid als reflectie.
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Femke de Vries is bij de 
Nederlandsche Bank (DNB) 
een van de architecten van het 
vernieuwde toezicht. Ze gelooft 
in deze proactieve aanpak, 
waarbij niet alleen naar de 
cijfers wordt gekeken, maar 
ook naar het verdienmodel 
en meer ‘softe’ elementen als 
gedrag en cultuur. Dat is iets 
wat commissarissen bij uitstek 
zouden moeten doen, denkt 
De Vries. ‘Als je de crisis voor 
wilt zijn moet je alert zijn op 
signalen uit de buitenwereld en 
je eigen organisatie.’

‘Begin maart 2015 heeft DNB samen 
met de universiteit van Groningen 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
ondernemingen en interne en externe 
toezichthouders’, vertelt De Vries. ‘Het 
blijkt dat intern toezicht van grote invloed 
is in een onderneming. Medewerkers 
voelen zich gemiddeld genomen zeer 
verantwoordelijk richting interne 
toezichthouders, zoals commissarissen. 
Dat onderzoek bevestigde mijn idee dat 
commissarissen een niet te onderschatten 
rol spelen. Ik vraag me af of ze zich daar 
altijd van bewust zijn en of ze hun invloed 
altijd optimaal benutten.’

Een van de manieren waarop 
commissarissen zich actief kunnen 
opstellen is door niet alleen achteraf 
te oordelen, zegt De Vries. ‘Je ziet dat 
toezichthouders proberen om meer vooruit 
te blikken. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
externe toezichthouders als DNB en de 
Belastingdienst: die kijken niet alleen naar 
specifieke risico’s, maar steeds vaker ook 
naar de personen die in een bestuur zitten 
en naar de organisatiecultuur. De vraag die 
ze proberen te beantwoorden is ‘Wat kan 
ik verwachten van dit bestuur en van deze 
organisatie?’ Op die manier proberen ze 
problemen eerder op het spoor te komen. 
Dat is niet alleen een trend in financieel 
toezicht. Iedere toezichthouder heeft 
ervaren dat je niet pas in actie moet komen 
als het probleem zich heeft voorgedaan; 
dan ben je per definitie te laat.
Het geldt evenzeer voor interne 
toezichthouders, en dus ook voor 
commissarissen. Als je een crisis voor wilt 
zijn moet je alert zijn op signalen uit de 
buitenwereld en je eigen organisatie. Die 
signalen moet je buitengewoon serieus 
nemen.’

‘Als commissaris 
zou je het bestuur 
regelmatig
als kritische vriend 
moeten bevragen.’

Connecting the dots
De Vries beaamt volmondig dat het niet 
altijd eenvoudig is om de relevante signalen 
eruit te filteren. ‘Achteraf weet je altijd heel 
goed welke signalen je beter had moeten 
duiden. Maar we kunnen allemaal alert zijn 
op verschillende signalen die in dezelfde 
richting wijzen. Daar valt voor zowel interne 
als externe toezichthouders nog wel wat te 
verbeteren.’
Het gaat om het herkennen van de juiste 
patronen, zegt De Vries. ‘Connecting the 
dots, inderdaad. Je moet je actief afvragen 
welke incidenten zich hebben voorgedaan 
en wat daar de kernoorzaak van is. 
Betekent het dat je verdienmodel niet meer 
toekomstbestendig is, of heeft het iets 
te maken met je bestuur? Het helpt om 
incidenten niet alleen te zien als incident, 
maar ook als mogelijk onderdeel van een 
groter geheel. Daarmee kom je een crisis 
eerder op het spoor.’

Een andere factor die van invloed is op de 
manier waarop ondernemingen op een 
crisis reageren is de mate waarin ze over 
zichzelf nadenken. De Vries wijst op een 
onderzoek dat DNB vorig jaar deed naar 
het verandervermogen van organisaties. 
‘Een van de conclusies was dat organisaties 
die veel reflectief vermogen hebben 

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Femke de Vries

‘Eerlijk zijn over wat mensen 
van je mogen verwachten is 
essentieel.’
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beter zijn in veranderen, en ik denk dat 
die reflectie ook een positief effect heeft 
op het crisismanagement en het tijdig 
herkennen van een crisis.
Je moet als onderneming steeds 
beoordelen wat een ontwikkeling voor 
jezelf betekent, en niet afwachten tot de 
toezichthouder iets gaat voorschrijven. 
Hoe vul je open normen in? Wat verwacht 
de maatschappij van jou als organisatie? 
Het bestuur moet de antwoorden daarop 
formuleren, maar de commissarissen 
moeten het bestuur stimuleren om dat 
daadwerkelijk te doen.’

‘De commissaris 
hoort aandacht 
te hebben voor 
innovatie en voor 
de vraag welk 
bedrijfsmodel 
effectief is in de 
toekomst..’

En nu het toch over zelfreflectie gaat: 
ook daar kunnen commissarissen volgens 
De Vries aan bijdragen. ‘Een commissaris 
beweegt zich tenslotte een groot deel 
van de tijd buiten de onderneming. 
Als commissaris zou je het bestuur 
regelmatig als kritische vriend moeten 
bevragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
incidenten. Het is fijn als iemand je bij de les 
houdt, vooral als diegene het perspectief 
van de buitenwereld kan inbrengen. Zo kun 
je beter proberen te voorspellen waar de 
risico’s zitten.’

Geestelijke onafhankelijkheid
Natuurlijk heeft een toezichthouder 
informatie nodig, en een van de meest 
gehoorde klachten van in- én externe 
toezichthouders is dat zij veel minder 
informatie hebben dan die waar de 
onderneming over beschikt. Hoe kun je 
als commissaris dan het meest effectief 
zijn? ‘Je kunt het je als commissaris niet 
veroorloven om alleen maar met het 
bestuur te spreken’, zegt De Vries. ‘Je moet 

ook voelhoorns hebben in de organisatie. 
Steeds meer commissarissen spreken 
regelmatig met mensen in de organisatie 
om een gevoel te krijgen voor de 
bedrijfscultuur. Zo kun je alle andere zaken 
die je ziet beter duiden, en dat is een must 
voor interne toezichthouders. Het is ook 
goed voor hun onafhankelijkheid.’

Een onafhankelijke geest is volgens De 
Vries zo belangrijk dat de onderneming 
er zelf op zou moeten selecteren. ‘De 
verantwoordelijkheid voor de geschiktheid 
van een commissaris ligt niet bij de externe 
toezichthouder. Die stelt natuurlijk allerlei 
formele eisen aan de onafhankelijkheid; 
geen belangenverstrengeling bijvoorbeeld. 
Maar ook die geestelijke onafhankelijkheid 
is een van de belangrijkste eigenschappen 
voor een commissaris.’

Vernieuwd toezicht
Ook een divers samengestelde raad van 
commissarissen helpt om de blik zo breed 
mogelijk te houden. ‘Met verschillende 
achtergronden is het gemakkelijker 
om nieuwe dingen te zien’, zegt De 
Vries. ‘Maar wat voor achtergrond een 
commissaris ook heeft, hij of zij let in elk 
geval op de bedrijfscultuur en probeert de 
informatieasymmetrie te compenseren. 
De commissaris hoort aandacht te hebben 
voor innovatie en voor de vraag welk 
bedrijfsmodel effectief is in de toekomst. 
Je kunt niet op je lauweren rusten als een 
bedrijfsmodel succesvol is; dat kan over een 
aantal jaren namelijk ineens anders zijn, 
door wijzigingen in regelgeving of doordat 
het publiek andere voorkeuren krijgt.’ 

Die aandacht voor zaken als 
verdienmodellen en bedrijfscultuur 
komen voort uit wat het vernieuwde 
toezicht is gaan heten, en waarvan 
De Vries een overtuigd protagonist is. 
‘Financieel toezicht heeft een metamorfose 
ondergaan. We hebben door de crisis 
geleerd dat dingen meer verweven 
zijn dan we dachten. Daarom staan 
bedrijfsmodellen en strategie bij DNB sinds 
2010 nadrukkelijk op de agenda. Daarnaast 
denken we na over de snelste manier om 
problemen op te lossen als het misgaat. 
Bijvoorbeeld door het verkleinen van 
operationele en financiële verwevenheden: 
kan een onderneming snel worden 
afgewikkeld, kunnen er stukken worden 
afgesplitst?

Operationele verwevenheid is ook iets waar 
commissarissen naar zouden moeten kijken. 
De complexiteit van een onderneming 
kan een risico op zich vormen. Bij 
bedrijfsonderdelen op afstand moet je 
bovendien vragen hoeveel zicht er op is. 
Als er jaar in, jaar uit goede cijfers vandaan 
komen, kun je denken: ‘fijn.’ Maar je kunt 
je ook de vraag stellen hoe realistisch die 
cijfers zijn.’

Commissarissentoets?
Volgens De Vries is het een goede zaak 
als ook interne toezichthouders zich 
de kenmerken van het nieuwe toezicht 
eigen maken. ‘Je hebt als commissaris 
allerhande instrumenten om een gesprek 
op gang te brengen over de bedrijfscultuur. 
Boardevaluaties met externe partijen 
bijvoorbeeld.’

Een toets als selectiemiddel voor 
commissarissen in brede zin is geen gekke 
gedachte, denkt De Vries. ‘Je zou de soort 
toets die in de financiële sector bestaat 
breder kunnen trekken. In de zorg wordt 
ook al gesproken over een register. In 
de financiële sector leidt de toets tot het 
voordragen van betere kandidaten. In 
andere sectoren is de uitvoerbaarheid 
misschien lastig, omdat je de toets altijd in 
context moet laten plaatsvinden. Het liefst 
wil je dat de onderneming het grotendeels 
zelf doet. Maar het idee dat er hoge 
eisen worden gesteld aan commissarissen 
en dat die op de een of andere manier 
gecontroleerd worden vind ik niet slecht.’

‘Een goede 
voorbereiding op 
een crisis is helaas 
nog geen vanzelf- 
sprekendheid.’

Teleurstelling leidt tot wantrouwen
Een van de gevolgen van een crisis kan 
zijn dat verwachtingen niet worden 
ingelost. De Vries: ‘Duidelijk communiceren 
over gerechtvaardigde verwachtingen is 
voor, tijdens en na een crisis van belang. 
Als een product niet oplevert wat de 
klant verwacht, is dat funest voor het 

vertrouwen. Daar leidt de financiële sector 
nog steeds onder.
Eerlijk zijn over wat mensen van je 
mogen verwachten is essentieel. Die 
verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur; 
de commissaris moet het bestuur daarin 
scherp houden. Zuiver communiceren is 
zeker een langetermijnbelang. Ik ben van 
plan om te onderzoeken of transparantie 
bijdraagt aan vertrouwen of juist niet. Mijn 
gevoel zegt van wel.’

Als er sprake is van een crisis groeit 
de betrokkenheid van de interne 
toezichthouder. In eerste instantie wil 
die vooral weten of het bestuur de 
crisis goed managet. Daarnaast hebben 
commissarissen de taak om navelstaren 
te voorkomen. ‘Vooral in tijden van crisis 
bestaat de neiging om vooral op jezelf 
gericht te zijn. Het is aan de commissaris 
om het vizier naar buiten open te houden. 
Afhankelijk van de aard en de diepte van de 
crisis ben je als commissaris terughoudend 
om in te grijpen. Maar als je denkt dat 
het echt niet goed gaat, moet je niet 
aarzelen. De kunst lijkt mij om je invloed 
aan te wenden om het bestuur te helpen 
de goede dingen te doen. Dat hoeft niet 
te betekenen dat je de boel overneemt. 
Maar wel dat je het bestuur attendeert op 
dingen die ze zelf niet hebben gezien, dat 
je bijstuurt op cultuur en bepaalde zaken 
op de agenda zet.’

Crisis als kans
Daar hoeven commissarissen overigens niet 
mee te wachten tot er een probleem is, 
aldus De Vries. ‘De kunst is om dat soort 
onderwerpen in goede tijden op de agenda 
te krijgen. DNB heeft zo’n vier jaar geleden 
aan pensioenfondsen gevraagd om een 
crisisplan te maken waarin staat wie wat 
gaat doen onder welke omstandigheden. 
Met zo’n gesprek moet je niet te lang 
wachten. Het is ook nuttig te weten voor 
welke situaties je kunt komen te staan 
en of het verstandig is om nu al met je 
stakeholders te communiceren over een 
onzekere situatie. Een goede voorbereiding 
op een crisis is belangrijk – en is helaas nog 
geen vanzelfsprekendheid.’

Soms, zegt De Vries, blijkt een crisis 
na afloop een kans. ‘Crises in het 
toezicht dwingen in het algemeen de 
toezichthouder tot andere inzichten te 
komen. Nuttig is een crisis pas als je kijkt 
wat er beter had gekund en als je bereid 

bent ervan te leren. Dat kan een pijnlijk 
proces zijn voor wie niet gewend is aan 
reflectie. Die moet je dus inbouwen. 
Wij zijn nu aan het nadenken over error 
management. In elke organisatie worden 
fouten gemaakt; je wordt er alleen maar 
beter van als je daarvan leert.’

Femke de Vries (1972) studeerde Beleid en bestuur in internationale organisaties aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na 
haar promotie aan de EUR was ze werkzaam bij het ministerie van Justitie, het ministerie van 
Financiën en de Belastingdienst voor ze in 2003 overstapte naar DNB, waar ze in 2009 werd 
benoemd tot divisiedirecteur van achtereenvolgens de divisies Toezicht pensioenfondsen en 
Toezicht expertisecentra.
Eind 2014 is De Vries benoemd in de nieuwe functie van secretaris-directeur. In 
die hoedanigheid leidt ze het interne bedrijf en is ze verantwoordelijk voor de 
kwaliteitsbewaking van het toezicht, Finance en ICT en de interne bedrijfsvoering. Ze waakt 
ook over de effectieve besturing van DNB.
Naast haar functie bij DNB is De Vries benoemd tot bijzonder hoogleraar toezicht aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, waar ze onderzoek doet naar de invloed die openheid over het 
toezicht heeft op het publieke vertrouwen.
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Jacob Middeldorp heeft 
in zijn carrière een aantal 
crises meegemaakt, en die 
hadden allemaal zo hun eigen 
dynamiek. Hij ziet echter 
genoeg overeenkomsten 
om een aantal conclusies te 
trekken. Zo is het opvallend 
dat een crisis niet alleen tot 
paniek leidt, maar ook het 
saamhorigheidsgevoel versterkt. 
En dat het overwinnen van 
een crisis vaak afhangt van een 
kleine groep mensen. Maar wie 
de werkelijke oorzaak van een 
crisis niet opspoort is gedoemd 
de fouten uit het verleden te 
herhalen. ‘Je moet de strategie 
challengen zodra je ziet dat de 
markt verandert. Daar begint 
het.’

‘Er is sprake van een crisis zodra je niet 
direct controle hebt over de situatie. Dan 
slaat de paniek toe’, zegt Middeldorp. 
Dat wil niet zeggen dat elke crisis op 
dezelfde manier ontstaat. ‘Een crisis kan 
een aanlooptijd hebben van wel twee 
jaar, maar kan ook veroorzaakt worden 
door een incident dat maar een minuut 
duurt. Dat laatste gebeurde een jaar of 
tien geleden bij een vestiging van KPN in 
Enschede. Door sneeuwval was het dak van 
een naastgelegen supermarkt ingestort en 
wij moesten ons pand ontruimen omdat 
ook daar te veel sneeuw op het dak lag. 
Zoiets bedenk je niet van tevoren. Ineens 
is er een situatie die out of control is en die 
niet met bestaande processen kan worden 
opgelost.’

Hoe het dan verder gaat is vaak interessant 
om te zien, vindt Middeldorp. ‘Het is 
typerend voor een crisissituatie dat er 
veel ideeën worden geopperd over de 
richting waarin een oplossing kan worden 
gezocht, maar dat er meestal niet direct 
een leider opstaat die zegt: we gaan díe 
kant op, punt. Verder is het opvallend 
dat een crisissituatie die zich spontaan 
voordoet meestal sneller wordt opgelost 
dan een crisis die in twee jaar tijd langzaam 
ontstaat.’

Gezond optimisme
Een plotselinge crisis is vaak een incident, 
terwijl een crisis die langzaam evolueert 
wijst op een dieper liggend probleem, is 
Middeldorps ervaring. Hij verwijst naar 
InternetPlusBellen, een product van KPN 
dat heel goed verkocht, maar waarover – 
misschien juist daardoor – ook meer werd 
geklaagd. Installaties verliepen moeizaam, 
internet haperde en bellen was in sommige 

gevallen lastig. ‘We konden de enome 
vraag niet goed aan, zo eenvoudig was 
het.’ Het was een crisis die de klanten 
kritisch maakte. Middeldorp zat er 
middenin. ‘Ik heb leiding gegeven aan de 
taskforce om de crisis op te lossen. Dit was 
typisch zo’n crisis die zich in de loop van de 
tijd voltrokken heeft. Achteraf is duidelijk 
dat we een probleem hadden, maar dat 
realiseer je je pas later. Op dat moment wil 
je niet stoppen met het verkopen van een 
product dat de klanten heel graag willen 
hebben. InternetPlusBellen was en is nog 
steeds een heel succesvol product.’

‘In crisissituaties 
zijn organisaties op 
hun sterkst.’

‘Ik zie hetzelfde patroon nu ook bij andere 
bedrijven. Je past je mentaal steeds aan. 
Je zit vast in gewoontepatronen, je hebt 
een gevoel van onoverwinnelijkheid. Hoe 
sterker een crisis wordt ontkend, hoe groter 
de crisis onder de oppervlakte is. De mate 
waarin je het offensief inzet tegen mensen 
die vragen of het crisis is, zou een indicator 
moeten zijn voor de ernst van die crisis. 
Het toegeven van een fout is lastig, dat 
geldt voor veel grote ondernemingen. Men 
neigt meer naar een houding van gezond 
optimisme en opportunisme.’

Tunnelvisie door ambitieuze doelen
Voor wie midden in een organisatie zit is 
het moeilijker om er met een afstandelijke 
blik naar te kijken, heeft Middeldorp 

DE TOEKOMST VAN TOE Z ICHT Jacob Middeldorp

‘Met bestaande structuren 
los je een crisis niet op’
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gemerkt. Het hebben van een ambitieus 
doel kan een tunnelvisie in de hand werken. 
‘Ik kan me de eerste dag herinneren dat 
ik bij een bedrijf binnenkwam als lid van 
de Raad van Advies. De eerste vraag die ik 
me toen stelde was of het distributiemodel 
wel rendabel was. Die twijfel blijft tot 
je uitleg krijgt en de context begrijpt. 
Het grote gevaar is dat je op een zeker 
moment te veel onderdeel wordt van 
het gedachtegoed van een onderneming 
en niet meer kritisch bent. Daar word je 
langzaam ingezogen.’

Eerder ingrijpen
Fouten toegeven is dus belangrijk, maar 
er vervolgens van leren en begrijpen 
wat er is misgegaan is nog belangrijker. 
‘Bij KPN is dat gelukt’, zegt Middeldorp. 
‘De oplossing is met name gezocht in de 
IT-structuren. Logisch, want de oorzaak zat 
deels in infrastructuur en klantprocessen. 
Maar je moet de crisis ook goed evalueren 
op bestuursniveau. In eerste instantie 
kwamen we daar niet aan toe omdat er 
concrete problemen moesten worden 
verholpen. Daarnaast moeten we ons 
ook op strategisch niveau afvragen: 
waarom hebben we de signalen niet 
gezien? Waarom hebben we niet eerder 
ingegrepen? Wat moeten we de volgende 
keer als bestuur anders doen?’

Middeldorp onderscheidt diverse 
fasen in de aanpak van een crisis. 
‘Crisismanagement begint altijd met 
het dichten van het gat, een interventie 
om dingen te stoppen. Dat is puur 
damage control. Met de buitenwereld 
moet je daarover volledig transparant 
communiceren. Wees open en eerlijk, want 
het komt toch wel uit.’
Vervolgens moeten er zaken worden 
opgelost. Middeldorp: ‘Het typische van 
grote organisaties is dat er veel vanuit 
‘eilandjes’ wordt gewerkt. En dan, bij een 
crisis, lijken opeens alle grenzen tussen 
afdelingen te vervagen. Er ontstaat een 
volledig mandaat en iedereen accepteert 
dat. Dat mandaat is niet geformaliseerd. In 
het geval van KPN was er een taskforce die 
elke week toestemming vroeg – en kreeg 
– om verder te gaan. Tijdens het leiden 
van deze taskforce bij KPN heb ik zelf geen 
enkele restrictie gevoeld in dat mandaat. 
Ik ervoer er een enorme vrijheid in. Het 
heeft ook iets rebels dat ondernemingen 
naar mijn overtuiging vaker zouden moeten 
hebben. In zo’n situatie kun je makkelijker 

buiten de gebaande paden treden. Als een 
crisis is afgelopen zie je overigens wel dat 
oude structuren zich weer herstellen. De 
vraag is of dat altijd zou moeten.’

Crisis? Enerverend!
Paradoxaal genoeg had de crisis bij KPN 
voor Middeldorp ook positieve kanten. ‘Ik 
heb het ergens ook als heel enerverend 
ervaren, in de gunstige zin van het woord. 
In crisissituaties zijn organisaties namelijk 
op hun sterkst. Iedereen streeft hetzelfde 
doel na en alle conventies vervallen opeens. 
Er is een momentum en dat geeft vanzelf 
meer teamgeest.’

‘De mate waarin je 
het offensief inzet 
tegen mensen 
die vragen of het 
crisis is, zou een 
indicator moeten 
zijn voor de ernst 
van die crisis.’

Feitelijk zouden ondernemingen het vaker 
zo moeten doen, vindt Middeldorp. ‘Bij 
kleine organisaties zie je het wel: vandaag 
een besluit, morgen executie. Bij grote 
ondernemingen is een besluit soms het 
begin van de discussie. Een crisis verhoogt 
de staat van paraatheid op een ongezonde 
manier, maar de dynamiek zou je eigenlijk 
altijd moeten creëren. Dat kan met slechts 
10% van de werknemers in je organisatie. 
Je hebt gepassioneerde mensen nodig die 
ergens in geloven en die bereid zijn een 
stapje extra te doen. En dat zijn precies de 
mensen die in een crisis heel snel komen 
bovendrijven. In die omstandigheden 
gaan sommige mensen weer meer zelf 
doen in plaats van anderen te vertellen 
wat ze moeten doen. Als je een klein team 
hebt met zulke mensen en de hulp van je 
netwerk, dan kun je de hele wereld aan.’

Crises uit eigen keuken
Sommige crises komen niet van buiten, 
maar worden door een bedrijf zelf in het 

leven geroepen. ‘Dat kan gebeuren doordat 
je marktkansen mist of ontwikkelingen 
niet goed ziet’, zegt Middeldorp. En dat 
heeft weer te maken met de manier 
waarop een bedrijf wordt bestuurd en op 
een crisis reageert. ‘Als je van tevoren een 
strak crisisproces inricht en doet wat er in 
de handboeken staat, dan doe je precies 
wat je altijd al deed: denken in structuren. 
Maar met bestaande structuren los je een 
crisis niet op. Daarom ben ik er ook geen 
voorstander van om crisismanagers vooraf 
aan te wijzen en op te leiden. Dan probeer 
je net zo goed dingen te institutionaliseren, 
en dat is precies waardoor de crisis 
ontstaat. Sommige dingen zijn niet te 
regisseren; die moeten min of meer vanzelf 
ontstaan.’

De spontane manier waarop een 
organisatie op een crisis reageert kan 
ook als voorbeeld dienen voor een 
voorbereiding die wél zinvol is. Middeldorp: 
‘Wat ik net zei over de positieve kanten van 
een crisis zou je hier kunnen gebruiken. 
Overigens wil ik geen voortdurende staat 
van paniek creëren. Misschien moeten we 
niet zozeer spreken over een crisis, maar 
eerder over ‘urgentie’. Ik denk dat het 
goed is een bedrijfscultuur te creëren die 
gebaseerd is op een positieve houding. 
Bijvoorbeeld door een onderneming wat 
losser te organiseren.
Als je een ‘sense of urgency’ kunt 
opwekken vóór er sprake is van een crisis 
heb je als bedrijf een enorme voorsprong. 
De Independers van deze wereld kunnen 
daardoor conventies doorbreken, los van de 
gevestigde orde. Urgentie zit in de cultuur 
en dus in de mensen. Eigenlijk moet je 
bij je werving en selectie al op zoek naar 
een ander type manager, zodat je niet 
alleen een crisis kunt managen, maar je 
bedrijf ook succesvoller en wendbaarder 
kunt maken. In het ideale geval zitten in 
de top van een onderneming sowieso de 
managers die ook kunnen optreden als 
‘crisismanager’, die onder druk kunnen 
presteren en snel kunnen beslissen.’

Incidenten en veenbranden
Welke crises zijn het gevaarlijkst? En 
wat kunnen commissarissen doen om 
de gevaren te bezweren? Middeldorp 
heeft wel een paar suggesties. ‘Een 
incident kun je oplossen, maar zogeheten 
‘veenbrandcrises’ zijn echt bedreigend voor 
de onderneming omdat ze structureler 
zijn. Die moet je dus zien te voorkomen. 

Jacob Middeldorp is commissaris bij De Goudse Verzekeringen. 
In de jaren ‘90 werkte hij onder meer als International Account 
Director voor Capgemini. Daarna stapte hij over naar KPN. 
Hij werkte daar onder meer als directeur Televisie, Content & 
Broadcasting (2007-2010) voor hij in 2008 ook directeur Verkoop 
& Service werd.
In 2012 richtte Middeldorp Jmotion op. Sindsdien adviseert hij 
organisaties en managers over onder meer strategie, sales & 
marketing en leiderschapsontwikkeling en begeleidt hij ze bij 
veranderingsprocessen. Daarnaast heeft Middeldorp zitting in de 
raden van advies van Essenza Home, VANAD Group en Studio A.

En daar ligt een belangrijke taak voor 
toezichthouders. De kunst is om signalen 
van een sluimerend risico op de juiste 
manier bespreekbaar te maken. Om 
bewustwording te creëren zijn soms 
scherpe interventies nodig. Maar als je 
je goed voorbereidt op een mogelijke 
veenbrand, dan durf ik te zeggen dat je die 
kunt voorblijven.’

Middeldorp pleit ervoor om scherp 
te letten op langetermijnrisico’s. ‘Een 
fundamentele discussie over je strategie 
helpt om een crisis te voorkomen. Je 
moet de strategie ter discussie stellen 
zodra de markt verandert. Het voorkomen 
van veenbranden begint met het op 
tafel leggen van je langetermijnrisico’s. 
Operationele zaken als (natuur)rampen, 
en dergelijke kun je overlaten aan de 
raad van bestuur. Als toezichthouder 
moet je wel een zekere controle hebben. 
Je gaat op onderwerpen als IT, HR en 
finance de diepte in om te kijken of wat er 
gedaan wordt past in de strategie van de 
onderneming.’

Kritisch blijven
Het bestuur en de raad van commissarissen 
moeten alert blijven, en Middeldorp doet 
dat het liefst door voorspelbaarheid en 
gezapigheid uit de weg te gaan. ‘Voor je 
het weet zit je politieagentje te spelen, en 
dat wil ik niet. Ik wil interessante discussies 
voeren. Nodig het hoofd Technologie van 
Google uit om in een uur te vertellen waar 
de wereld naartoe gaat. Diversiteit in de 
raad van commissarissen helpt ook om een 
crisis onder ogen te zien. Je moet ervoor 
zorgen dat er mensen in zitten die het leuk 
vinden om kritische vragen te stellen.’



42  43

Generaal (bd.) Dick Berlijn
Senior Board Advisor Deloitte
Cybersecurity Advisor
+31 6 1312 1136
dberlijn@deloitte.nl

Sylvie Bleker
Director Risk Services Deloitte
Hoogleraar Compliance & 
Integriteitsmanagement Vrije 
Universiteit
+31 6 8333 0358
sbleker@deloitte.nl

Peter Bommel
Voorzitter
Raad van Bestuur Deloitte
06 2127 2138
pbommel@deloitte.nl

Wim Eysink
Partner Governance, Risk & Compliance
Around the Boardroom
Programma leader
06 5141 7099
weysink@deloitte.nl 

Gerrie Lenting 
Partner Deloitte Risk Services
Reputation & Financial Crime Leader 
Deloitte Nederland
+31 6 1099 9221
glenting@deloitte.nl

Theodorus Niemeijer 
Senior manager Resilience & Crisis 
Management
Deputy Leader Deloitte Center for Crisis 
Management
+ 31 6 8201 9385
tniemeijer@deloitte.nl

Marco van der Vegte
Bestuurslid Deloitte Nederland
Audit Leader
06 5585 3392
mvandervegte@deloitte.nl

Caroline Zegers
Partner Tax & Remuneration
Voorzitter Deloitte commissarissen
programma
06 5318 3728
czegers@deloitte.nl

Deloitte heeft haar kennis en ervaring rond de agenda van bestuurders en commissarissen gebundeld in het Around
the Boardroom Programma. In de context van dit programma onderzoekt Deloitte de impact van ontwikkelingen op
het vlak van besturing, risicobeheersing, toezicht en compliance gericht op de rollen en verantwoordelijkheden van
bestuurders, commissarissen en toezichthouders. De interviews in deze uitgave zijn afgenomen door senior partners
van Deloitte met uitgebreide ervaring op het vlak van boardroom consulting. Zij zijn graag bereid u te adviseren over
governance vraagstukken.

Contact Nawoord

D
e inzichten die in deze De Toekomst 
voor Toezicht bijeen zijn gebracht zijn 
allereerst te danken aan de commissarissen, 
deskundigen en andere gesprekspartners 

die ons een kijkje gunden achter de schermen van het 
crisismanagement. We hebben gezien hoe onverwacht 
een crisis kan optreden, hoe een onderneming zich 
ertegen teweer kan stellen en welke actieve rol 
commissarissen daarbij kunnen spelen. Wij danken 
iedereen die hun ervaringen met ons wilden delen in 
deze publicatie.

De ideeën die onze gesprekspartners hebben 
aangereikt willen we graag aanvullen met een aantal 
lessen die zijn geformuleerd door het Deloitte Center 
for Crisis Management. Iedere dreigende crisis is een 
kans om beter te worden.

Wacht niet met voorbereiden tot de crisis 
losbarst
Een goede voorbereiding is goud waard. Monitor de 
relevante data om verrassingen te voorkomen, stel een 
crisisplan op en train alle betrokkenen door middel 
van scenario’s. Dat is de meest effectieve manier om 
er zeker van te zijn dat u snel kunt reageren zodra dat 
nodig is.

In een crisis kan elke beslissing onverwachte 
gevolgen hebben
In een crisis moeten beslissingen snel worden 
genomen. Het kan gebeuren dat de buitenwereld 
anders reageert dan u op dat moment verwacht. Dit 
kan de reputatie van een organisatie en het vertrouwen 
van consumenten direct schaden. Transparantie en 
open communicatie zijn van levensbelang.

Elke minuut telt
Een noodsituatie vereist een directe respons. Teams 
moeten worden aangestuurd, ook als er te weinig 
informatie is. Het bestuur moet overtuigend de leiding 
nemen en vertrouwen uitstralen. Tegelijk moeten 
de eigen medewerkers en stakeholders zo volledig 
mogelijk worden geïnformeerd. 

Een crisis biedt onvermoede kansen
Een crisissituatie gooit bestaande verhoudingen omver. 
Dat brengt vaak nieuwe kansen aan het licht, waardoor 
de onderneming sterker uit de crisis tevoorschijn 
kan komen. Zulke kansen moeten wel actief worden 
gezocht. Een bestuur dat een ‘sense of urgency’ weet 
te crëeren vóór er sprake is van een crisis maakt de weg 
vrij voor een robuuster en wendbaarder bedrijf.

Een organisatie die op een crisis is voorbereid is in staat 
om conventies te doorbreken, ook onder normale 
omstandigheden. Dat maakt het zo waardevol om 
zaken als situational awareness en alertheid in de 
bedrijfscultuur en in de mensen te verankeren. 
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Geef cybercriminelen  
niet het laatste woord 

Onze ethical hackers voeren regelmatig security-testen uit 
om kwetsbaarheden in uw technologie te ontdekken en op 
te lossen. Vanuit ons Cyber Intelligence Centre monitoren 
wij de omgeving van uw organisatie op mogelijke aanvallen. 
Wordt uw organisatie aangevallen, dan staat er 24/7 een 
team klaar om de aanval tijdig te stoppen.
 
Meer weten? Neem dan contact op met:
 
Roel van Rijsewijk
Partner Cyber Security
+31 6 5261 5087   |   rvanrijsewijk@deloitte.nl


