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Een tijd waarin de wereldeconomie de weg kwijt is, vergt 
het uiterste van het richtingsgevoel van bestuurders. 
Hoe houden de cfo’s hun bedrijf op de juiste weg? Wat 
is hun strategie, op de korte maar vooral op de lange 
termijn? Op zoek naar antwoorden op deze vragen heeft 
Deloitte gesproken met 14 gezaghebbende cfo’s van 
(internationaal) veelal beursgenoteerde ondernemingen. 
Deze gesprekken hebben geresulteerd in een publicatie 
met interviews en opinieartikelen getiteld ‘Reageren op 
een nieuwe realiteit – De agenda van de cfo.’

Benieuwd hoe cfo’s reageren op de nieuwe realiteit? 
Ga naar www.deloitte.nl/cfoagenda en lees meer.

Reageren op een nieuwe realiteit
De agenda van de cfo
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voor
woord

INNOVATIESCOUT
Bij het horen van de term ‘de innove-

rende commissaris’ was mijn eerste 
gedachte en misschien ook wel die 
van u: wat moet ik mij hier precies 

bij voorstellen? innovatie is voor deloitte geen 
onbekend fenomeen, we hebben daar zelfs een 
businessunit voor ingericht. Maar behoort in-
noveren ook tot de business van de commissaris? 
op welke terreinen innoveren commissarissen 
dan? en hoe zien zij zelf hun innoverende rol? in 
deze special gaan wij op die vragen in.

uit de jaarlijkse commissarissen survey van 
deloitte blijkt dat innovatie bij Nederlandse com-
missarissen hoog op de agenda staat. een ruime 
meerderheid van 65 procent vindt het ‘zeer be-
langrijk’ dat de organisaties waarbij zij commis-
saris zijn investeren in innovatie. dat is een be-
moedigende uitkomst. 

opvallender is dat commissarissen desge-
vraagd in meerderheid niet weten hoeveel hun 
bedrijven in innovatie investeren. de hoogste 
tijd voor het opnemen van innovatie in de orga-
nisatiedoelstellingen, het vrijmaken van budget 
en koppeling aan kpi’s. commissarissen moeten 
bestuurders uitdagen om werk te maken van in-
novatie.

in de visie van deloitte is innovatie een organi-
satievraagstuk, waarvoor de juiste condities moe-
ten worden gecreëerd en waaraan gestructureerd 
aandacht moet worden geven. de top van de or-
ganisatie moet een visie op innovatie formuleren 
en die actief uitdragen. duidelijke doelstellingen 
afspreken en innovatie meetbaar maken. in zijn 
klankbordrol kan de commissaris onderwerpen 

aansnijden als: op welke thema’s willen we innove-
ren? Welke resultaten willen we behalen? en wat 
moet het met onze concurrentiepositie doen? Hij 
kan hier bovendien op sturen door deze aspecten 
van innovatie te verankeren in het beloningsbeleid.

dit vraagt een actieve, betrokken commissaris 
die zijn brede kennis van de buitenwereld mee-
neemt naar de gesprekstafel. Hij kan als ‘inno-
vatiescout’, zoals professor dolfsma het elders in 
deze editie treffend aanduidt, terreinen bestrijken 
waarop een bedrijf en haar medewerkers (nog) geen 
zicht hebben. een dergelijke invulling van de rol van 
toezichthouder spreekt ook jonge commissarissen 
aan. Zij willen hiermee aan de slag, samen met de 
nieuwe lichting directieleden die klaar staat om de 
huidige generatie bestuurders op te volgen. Hier is 
nog een wereld te winnen.

in de special worden met behulp van een han-
dige toolkit ook hulpmiddelen voor de innoverende 
commissaris aangereikt op het gebied van commu-
nicatie, informatie en persoonlijke organisatie. Van 
evernote tot yammer. kent u deze begrippen nog 
niet? dan wordt het beslist tijd om te innoveren!

roger dassen, 
ceo deloitte.

© 2011 Deloitte The Netherlands

Het Executive Programma van Deloitte biedt een exclusief 
platform voor top bestuurders en toezichthouders in 
de private en publieke sector in Nederland. Binnen het 
Executive Programma bestaan deelprogramma’s voor 
Chief Financial Officers, Chief Human Resource Officers, 
commissarissen & toezichthouders en vrouwelijke 
bestuurders en toezichthouders. Ieder deelprogramma 
biedt genodigden de mogelijkheid om het onderlinge 
netwerk te versterken, de dialoog aan te gaan over 
actuele en relevante thema’s en kennis met elkaar te 
delen. Bezoek onze website voor meer informatie over 
het Executive Programma: www.deloitte.nl/ep.

Deloitte’s Executive Programma
Waar het draait om uw agenda
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de innoverende 
commissaris

Toezichthouders vinden vernieuwing belangrijk, 
maar weten nog niet goed hoe ze het aan moeten 
pakken, blijkt uit onderzoek van Deloitte. 
tekst Rob Hartgers illustratie Aad Goudappel

survey

g een enkele commissaris 
ontkent het belang van in-
novatie. de meerderheid 
(65 procent) vindt het 

‘zeer belangrijk’ dat de organisaties waar 
zij commissaris zijn daarin investeren. de 
helft van de commissarissen heeft inno-
vatie al in het takenpakket, 21 procent die 
dit niet heeft zou het graag in het taken-
pakket willen. dat blijkt uit de jaarlijkse 
commissarissen survey van deloitte, die 
dit keer innovatie als thema heeft. 

‘een bemoedigende uitkomst’, vindt 
Wassili Bertoen, binnen deloitte verant-
woordelijk voor innovatie. samen met 
deloitte-partner caroline Zegers was 
hij nauw betrokken bij het onderzoek. 
‘dat innovatie al lang op de bestuurlijke 
agenda’s staat, betekent niet automatisch 
dat commissarissen het een belangrijk 
onderdeel van hun takenpakket vinden’, 
stelt Zegers. ‘dat het onderwerp bij hen 
zo hoog scoort is voor ons daarom een 
positieve verrassing.’ Bertoen benadrukt 
dat er nog wel ruimte is voor verbetering: 
‘Niet iedereen vindt innovatie “zeer be-
langrijk”. dat is wel nodig, want dan pas 
wordt er actie ondernomen.’ 

GroeIKAnsen

de zeventig commissarissen die mee-
werkten aan de enquête hebben niet al-
leen oog voor de traditionele vormen 
(markt-, product- en technologische in-
novatie), maar ook voor businessmodel- 
en sociale innovatie. dat is een goed te-
ken, vindt Bertoen: ‘op die vlakken zien 
wij de meeste groeikansen. door het ont-
staan van een wereldwijde markt en door 
toegenomen kennisuitwisseling worden 
productcycli korter. dat betekent voor 
bedrijven dat zij innovaties snel moeten 
doorzetten. Maar processen en produc-
ten zijn relatief eenvoudig te kopiëren. 

Je blijft de concurrentie beter voor door 
je businessmodel aan te passen of sociaal 
te veranderen. Het gedrag van mensen is 
nu eenmaal lastig te kopiëren. Als je daar 
als land of als bedrijf op inzet heb je een 
duidelijk concurrentievoordeel.’

denKrAAm

opvallend is dat commissarissen innova-
tie belangrijk vinden, maar desgevraagd 
in meerderheid niet weten hoeveel hun 
bedrijven daarin investeren (uitgedrukt 
in een percentage van de omzet). ‘Toen 
we vorig jaar commissarissen ondervroe-
gen over duurzaamheid, zagen we een 
zelfde trend’, zegt Zegers. ‘Ze vinden het 
onderwerp belangrijk, maar weten niet 
goed hoe ze het concreet moeten ma-
ken. innovatie moet worden opgenomen 
in de organisatiedoelstellingen, er moet 
budget voor worden vrijgemaakt en er 
moeten kritieke prestatie indicatoren, 
(kpi’s) aan worden verbonden. Vooral 
dat laatste gebeurt nog maar bij weinig 
organisaties. commissarissen moeten 
de bestuurders uitdagen om werk te ma-
ken van innovatie. Maar de vraag is of ze 
daarvoor genoeg van het onderwerp af-
weten.’ Bertoen: ‘pas als innovatiebeleid 
geborgd wordt met kpi’s krijgt het vleu-
gels. dan komt het in het reguliere denk-
raam van de rvc en wordt het besproken 
tijdens het directieoverleg.’ 

Bertoen vermoedt dat commissaris-
sen niet goed weten waar ze moeten be-
ginnen. ‘innovatie is een abstract en al-
lesomvattend begrip. de kunst is om het 
concreet te maken. in de visie van deloit-
te is innovatie een organisatievraagstuk. 
Je moet er de juiste condities voor creë-
ren en er gestructureerd aandacht aan 
geven. de top van de organisatie moet 
een visie formuleren op innovatie en die 
actief uitdragen. 

Heeft het onderwerp innovatie prioriteit 
op de agenda van de rvc?

4% 4%

38%

53%

Hoge prioriteit
lage prioriteit

Niet hoog/niet laag
Geen prioriteit

organisaties moeten duidelijke doel-
stellingen afspreken en innovatie meet-
baar maken. op welke thema’s willen 
we innoveren? Welke resultaten willen 
we behalen? Wat moet het met onze 
concurrentiepositie doen? Ten slotte is 
er behoefte aan een strak georganiseerd 
end-to-end-proces met duidelijke crite-
ria. dat betekent snel naar de volgende 
stap toewerken en innovaties begelei-
den totdat ze volwassen genoeg zijn om 
in de reguliere operatie verder opge-
schaald te worden.’ 

Zegers: ‘dit zijn de onderwerpen die 
de commissaris in zijn klankbordrol 
moet bespreken met de bestuurders. Hij 
kan daar bovendien op sturen door deze 
aspecten van innovatie te verankeren in 
het beloningsbeleid.’ 

Bertoen benadrukt dat innovatie al-
leen werkt als het een eigen plek heeft 
binnen de organisatie: ‘daarmee be-
scherm je innovatie tegen de waan van 
alledag. innovatieve activiteiten komen 

Innovatie op de agenda
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niet tot wasdom als ze tijdens de ontwik-
keling worden afgerekend op basis van 
de kwartaalcijfers. in die fase moeten ze 
worden afgerekend op het behalen van 
de ontwikkel-milestones van de nieuwe 
businesscase.’ 
Meer dan de helft van de commissaris-
sen geeft toe dat bij de organisaties waar 
zij commissaris zijn, open innovatie niet 
of nauwelijks wordt toegepast. Hoewel 
de commissarissen het belang van open 
innovatie erkennen en open staan voor 
nieuwe vormen van samenwerking, vin-
den zij dat open innovatie ook bedrei-
gingen met zich meebrengt. Zo vreest 75 
procent voor het intellectuele eigendom 
op innovaties en denkt zeventig procent 
dat het maken van afspraken over de ge-
heimhouding van informatie lastig zal 
zijn. ook zijn de commissarissen bang 
voor de mogelijkheid dat leveranciers en 
klanten concurrenten worden. 

Bertoen begrijpt de bedenkingen, 
maar stelt dat een vlucht naar voren be-
ter is dan niets doen: ‘deze risico’s zijn 
niet denkbeeldig, maar ze worden pas 
bewaarheid als bedrijven niet snel ge-
noeg handelen. op lange termijn is het 
in veel gevallen risicovoller om niet aan 
open innovatie te doen. Het intellectuele 
eigendom is nauwelijks nog vast te leg-
gen, behalve op heel technische applica-
ties. leveranciers worden concurrenten, 
met of zonder open innovatie. Het draait 
allemaal om risicomanagement. in hoe-
verre ben je als organisatie in staat om de 
kansen te zien en de risico’s te beheersen, 
dat is de vraag. Het is niet aan de com-
missaris om de risico’s van open innova-
tie op te lossen, maar hij moet de rvb wel 
uitdagen om er iets mee te doen.’ 

PArtnershIPs

de beweging naar meer open innova-
tie is onomkeerbaar, denkt Zegers: ‘ik 
hoor de laatste tijd steeds vaker ceo’s van 
grote bedrijven zeggen dat ze niet alles 
in eigen huis kunnen ontwikkelen en 
daarom partnerships aangaan met klei-
nere bedrijven. Grote corporates hebben 
het klantenbestand en de knowhow om 
producten goed op de markt te bren-
gen, terwijl kleinere bedrijven de kracht 
hebben om snel te innoveren.’ Bertoen: 

survey

‘ClEAN lIgHT HEEfT gEEN rAAd van com-
missarissen, maar een raad van advies, be-
staande uit drie betrokken en ervaren on-
dernemers. Twee van de drie hebben net als 
ik een landbouwtechnische achtergrond en 
allemaal hebben ze een groot netwerk, waar 
mijn bedrijf veel profijt van heeft. 
‘ClEAN lIgHT bIEdT een nieuwe vorm van 
gewasbescherming voor de land- en tuin-
bouw: een methode die werkt met licht. 
Met speciale belichting worden schimmels 
gedood, terwijl de plant zelf onbeschadigd 
blijft. Wij verkopen deze gepatenteerde tech-
nologie onder licentie. Het is een schoon al-
ternatief voor traditionele bestrijdingsmid-
delen en op dit moment komt er vooral veel 
vraag uit landen met een strenge milieuwet-
geving, zoals scandinavië, korea, Japan en 
delen van de Vs. 
‘Ik bEN VAN ZwEEdS-NEdErlANdSE kom-
af en heb een groot deel van mijn leven in 
Noord-Amerika gewoond, dus toen ik me 
in Nederland vestigde als ondernemer was 
er veel dat ik niet wist. de raad van advies 
heeft mij waardevolle informatie gegeven 
over het reilen en zeilen hier. Ze hebben me 
bijvoorbeeld attent gemaakt op het bestaan 
van overheidsprogramma’s die beginnende 
innovatieve ondernemers steunen. 
‘wIj HOpEN dAT een grote investeerder, bij-
voorbeeld een semioverheidsinstelling, in 
ons bedrijf wil stappen. of dat we een grote 
speler als philips kunnen interesseren om 
onze technologie over te nemen. en ja, dan 
zullen we ook een raad van commissarissen 
moeten nemen, die bindend advies geeft. 
dat is bij een raad van advies namelijk niet 
het geval.’ Te
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‘ Ze hebben  
mij wegwijs 
gemaakt’

Ja Nee Geen mening

Moet de rvc toezicht houden op het behalen 
van innovatiedoelstellingen?

toezicht op innovatie

84%

6%
10%

Goede
rAAd

men van invloed zijn op het verant-
woordelijkheidsdomein van de com-
missaris. Misschien betekent het zelfs 
dat commissarissen zelf aan open inno-
vatie moeten doen, door te overleggen 
met de commissarissen van de bedrij-
ven waarmee wordt samengewerkt.’ 

Bertoen: ‘commissarissen moeten 
zich realiseren dat open innovatie con-
sequenties heeft voor de governance. 
een één op één partnership kun je ma-
nagen als een contract, maar wat je nu 
steeds meer ziet is dat bedrijven formele 
en informele relaties aangaan met zeer 
veel partijen. een commissaris kan in 
zo’n geval onmogelijk alle partnerships 
monitoren. Hij moet controleren of de 
checks en balances van het systeem in 
orde zijn.’ innovatieve bedrijven gaan 
heel veel partnerships aan met kleinere 
partijen. dat gaat bijvoorbeeld via een 
website, waar alle partners ratings krij-
gen van de medewerkers met wie zij za-
ken doen. Zak je onder de een bepaalde 
rating, dan ben je out of business.’ 

toeKomst

een van de laatste en meest provoca-
tieve stellingen die de commissarissen 
kregen voorgelegd in de enquête, was 
dat de rvc in zijn huidige vorm geen 
bestaansrecht heeft in organisaties waar 
sociale innovatie op grote schaal is 
doorgevoerd. Vrijwel geen enkele com-
missaris was het hiermee eens. ook 
deloitte voorziet geen toekomst zonder 
rvc, bezweren Zegers en Bertoen. Wel 
denken ze dat er voor rvc’s veel gaat ver-
anderen. Zegers: ‘organisaties die veel 
doen met sociale en open innovatie zijn 
minder hiërarchisch. er wordt binnen 
zo’n organisatie anders met elkaar sa-
mengewerkt. dan is het de vraag of de 
rol van de rvc als toetsend orgaan voor 
de rvb niet te beperkt is. er is behoefte 
aan een actieve, betrokken commissaris 
die zijn brede kennis van de buitenwe-
reld meeneemt naar de gesprekstafel. 
dat is een invulling van het commis-
sariaat die jonge commissarissen aan-
spreekt, merk ik. “Voor de toetsende rol 
is er de accountant”, vertelde een jonge 
commissaris mij laatst. “Wij zijn er om 
de rvc scherp te houden.” 

‘partnerships hebben de toekomst. door 
de kortere levenscycli van producten en 
de groeiende behoefte aan specialistische 
kennis, krijg je het niet meer voor elkaar 
om alle innovaties alleen te realiseren of 
succesvol te maken. in de toekomst gaat 
het veel meer over partnerships tussen 
gefragmenteerde businesses. ook signa-
leren wij een verschuiving van business-
modellen die zijn gebaseerd op eigendom 
(‘owner based’) naar businessmodellen 
die zijn gebaseerd op toegang (‘acces 
based’). Je hoeft niet altijd iets te bezitten 
om er gebruik van te kunnen maken of 
er een businessmodel op te kunnen bou-
wen.’ 

verAntwoordelIjKheden

opvallend genoeg verwacht een flink 
deel van de commissarissen dat hun ta-
ken en verantwoordelijkheden niet zul-
len veranderen door open innovatie en 
innovatieve partnerships. Bijna veertig 
procent denkt zelfs dat dit geen enkele 
invloed zal hebben op het verantwoor-
delijkheidsdomein van de commissaris. 
slechts zestien procent verwacht door 
de veranderende werkwijze meer ver-
antwoordelijkheden te krijgen. deze 
minderheid vreest dat dit in de praktijk 
‘moeilijk te managen’ zal zijn. 

‘ik vraag mij af of commissarissen 
overzien wat de gevolgen zijn van open 
innovatie’, zegt Zegers. ‘Het leidt geen 
twijfel dat nieuwe samenwerkingsvor-
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interview Sandra Heuts 
tekst Paul Groothengel 
Fotografie Marcel Bakker

Moet innovatie op de agenda  
van commissarissen staan? En 
wat mogen organisaties daar  
dan van verwachten? Aan tafel  
is men het eens dat het géén 
apart agendapunt is. Innovatie  
is immers zo essentieel dat het  
de hele organisatie aangaat,  
dus ook het toezicht.

ronde 
tAfel

‘ Denk eens 
achterste- 
voren’



12 . management scope Deloitte Special / januari 2012 . 13 

ronde tAfel

et onderwerp zorgt direct voor een geani-
meerde discussie: wat moet de rol zijn van 
de commissaris in een innoverende organi-

satie? dé innoverende commissaris be-
staat niet, maar de commissaris heeft in 
een innoverende organisatie wel een be-

langrijke rol, zegt zelfstandig adviseur leon van den 
boom, commissaris van ondermeer de Fd Groep, 
Wehkamp en c1000. commissarissen moeten zich 
goed realiseren dat innoveren ook betekent dat een 
organisatie fouten mag maken, of beter, moet dúrven 
maken, aldus Margriet Tiemstra, zowel bestuurder 
(ceo van Arbo unie) als commissaris (TMG, Aon). 
en dan is het handig, stelt hoogleraar innovatie en 
strategie wilfred dolfsma (rijksuniversiteit Gro-
ningen), om de risico’s die innovatie met zich mee-
brengt op een paar plekken te lokaliseren, zodat niet 
de hele organisatie geraakt wordt als het misgaat. in-
terviewer Sandra Heuts van deloitte vraagt de deel-
nemers aan deze ronde tafel ten eerste of innovatie 
op de agenda van de commissarissen hoort te staan.

Van den boom: ‘Nee, innovatie is een integraal on-
derdeel van de strategie, en staat dus niet separaat 
op de agenda van de commissarissen. logisch ook, 
je moet als organisatie voortdurend bezig zijn met 
de vraag hoe je jezelf kunt vernieuwen, dat is je da-
gelijks werk.’

Tiemstra: ‘Mee eens. Het consumentengedrag, 
bewegingen van concurrenten, de opkomst van de 
sociale media, alles verandert razendsnel. en be-
drijven moeten daar continu op reageren. dat is 
in wezen innovatie. onlangs werd het laatste post-
kantoor gesloten, dat was tien jaar geleden toch 
totaal ondenkbaar? daar moet je wel tijdig op in 
weten te spelen als je in die sector actief bent. Het 
begrip innovatie is ook geen issue zoals MVo, dat 
je apart kunt organiseren.’

dolfsma: ‘ik zou daaraan toe willen voegen dat 
je als organisatie niet alleen moet reageren op ver-
anderingen in de externe omgeving, maar voortdu-
rend een eigen visie moet hebben op de markt. en 
van daaruit dus ook proactief kunt handelen. daar 
moeten de commissarissen op toezien.’

Tiemstra: ‘Ze moeten daar inderdaad goed oog 
voor hebben, maar op afstand van de bestuurder. 
dus niet op zijn stoel gaan zitten, maar de juiste vra-
gen stellen, de juiste parallellen trekken.’

Van den boom: ‘innovatie hoort niet op de agen-
da van commissarissen, maar is wel iets waar ieder-
een binnen een organisatie mee bezig moet zijn. Je 
moet dat niet onderbrengen in een aparte afdeling. 
Het gaat bij innovaties uiteindelijk om bewustwor-
ding en dat gaat iedereen aan. Als je de strategie van 
de onderneming aanpast, en daarmee dus innoveert, 
moeten alle medewerkers meegaan in die cultuur-
verandering.’ 

°	 Jullie	zijn	het	erover	eens	dat	de	directie	ver-
antwoordelijk	is	voor	alle	innovatie.	Wat	is	de	rol	van	
de	commissaris	om	ervoor	te	zorgen	dat	die	innova-
ties	verankerd	raken	in	de	hele	organisatie?	
Tiemstra: ‘de directie is druk met de dagelijkse 
gang van zaken; logisch dat het voor hen moeilijk 
is daar bovenuit te stijgen. om ervoor te zorgen dat 
innovaties goed aangehaakt worden in het hele be-
drijf, moet je als commissaris wel eens een steen in 
de vijver gooien. Achterstevoren denken, waardoor 
je de directie flink wakker schudt. ik heb bij TMG 
ooit voorgesteld om een groep achttienjarige kinde-
ren een dag lang als board te laten werken, uiteraard 
zonder dat ze echt aan de centen zitten, en met een 
gerichte opdracht. kijk wat er gebeurt en leer daar-
van. ik vind het ook mooi dat de ijsmakers van Ben 
& Jerry’s destijds een kind van vijftien in hun raad 
van commissarissen benoemden. Je moet als com-
missaris de directie wel eens op een ander spoor 
brengen, zonder ze in verlegenheid te brengen. dat 
kan goed uitwerken.’

dolfsma: ‘Wat ook goed werkt om innovaties op 
gang te brengen en te verankeren, is samenwer-
king tussen verschillende groepen medewerkers 
binnen een organisatie. Als mensen afzonderlijk 
bezig zijn zich te ontwikkelen, zijn projecten min-
der succesvol en minder innovatief. uit onderzoek 
blijkt dat je uiteenlopende afdelingen zoveel mo-
gelijk contact moet laten onderhouden met elkaar, 
dat draagt bij aan een betere voedingsbodem voor 
innovaties.’ 

°	 Wat	 mag	 je	 van	 commissarissen	 verwachten,	
wat	betreft	kennis	van	de	business	en	van	innovatie?	
Van den boom: ‘Het is ondoenlijk om een rvc samen 
te stellen die het beter weet dan de rvb. Maar zou je 
dat moeten willen? dat lijkt me niet. er bestaat een 
hiërarchische verhouding, commissarissen mogen 
een directie voordragen voor benoeming, hun per-
formance beoordelen en in het ergste geval schor-
sen. Maar dat impliceert niet dat ze het beter zouden 
moeten weten, dat is een grote misvatting. commis-
sarissen zijn er voor de frisse blik, diepgaande kennis 
van de business kun je inhuren bij goede consultants. 
de rvc bewaakt dat proces van een afstand, checkt of 
alle spelers doen wat ze beloofd hebben en adviseert 
waar dat beter kan en moet.’ 

dolfsma: ‘dan gaat het wel over verschillende 
rollen. controleren enerzijds, een klankbord zijn en 
de wereld van buiten naar binnen halen anderzijds.’

Van den boom: ‘inderdaad, ik vraag me ook af 
of die louter adviserende rol goed te combineren 
valt met de controlerende, of beter gezegd toezicht-
houdende rol. Alleen die laatste is geformaliseerd. 
ik vind beide rollen in de praktijk soms moeilijk te 
combineren. Vroeger was dat anders, dan fungeerde 
je als commissaris toch vooral als adviseur.’

Tiemstra: ‘Het is in dit verband goed om nog even 
stil te staan bij de rol van de commissaris. Je bent er 
als toezichthouder primair om de continuïteit van de 
onderneming te bewaken, ten behoeve van alle sta-
keholders, van medewerker tot klant, van aandeel-
houder tot leverancier. Je bepaalt niet de strategie, en 
dus ook niet de innovatie, die daar een afgeleide van 
is. Maar je moet wel de duurzaamheid van de geko-
zen strategie testen. door de juiste vragen te stellen, 
te benchmarken met soortgelijke ondernemingen.’

Van den boom: ‘en áls je die juiste vragen stelt, 
moet je voorkomen deze meteen ook zelf te beant-
woorden. dat ga je toch niet redden, bovendien 
schuif je dan te ver op richting het pluche van de be-
stuurder.’

dolfsma: ‘Als ik dit zo samenvat, dan krijg ik een 
beeld van de commissaris in de rol van een soort 
hofnar die de bestuurders alleen maar een spiegel 
voorhoudt. ik hoop toch dat een commissaris meer 
kan doen dan dat, ook als het gaat om verankering 
van innovatie in de organisatie. denk na over de 
wijze waarop een organisatie is georganiseerd. en 
een commissaris mag een keuze maken voor een 
strategie waarin innovatie een rol speelt. Zeker om-
dat veel commissarissen ook ervaring hebben met 
de interne gang van zaken bij andere bedrijven.’ 

°	 Hoe	kom	je	als	commissaris	aan	je	informatie?	
Van den boom: ‘door te zeggen wat je nodig hebt, 
en met welke periodiciteit. daarnaast, en dat vind 
ik minstens zo belangrijk, krijg je informatie uit de 
contacten die je onderhoudt met meerdere geledin-
gen binnen het bedrijf, de or, divisiedirecteuren, et 
cetera. daarbij moet je wel onderscheid maken tus-
sen de feitelijke informatie en de analyses, die altijd 
gekleurd zijn.’

Tiemstra: ‘Het vereist ook een bepaalde vaardig-
heid om de juiste informatie op het juiste moment 
los te krijgen. Natuurlijk heb je als commissaris je 
ervaring en je gezonde verstand, maar toch pleit ik 
voor aanvullende opleidingen. een commissariaat 
is allang niet meer iets dat je er even bij doet, het 
is een vak, een beroep. daarnaast krijg je cruciale 
informatie uit de audit commissies; die informatie 
zorgt vaak voor verdieping omdat auditors niet al-
leen naar de cijfers kijken maar ook naar de proces-
sen daarachter.’

Van den boom: ‘ik ben meerdere malen voorzit-
ter geweest van een audit commissie. de informatie 
die daaruit voortkomt, heb je als commissaris echt 
nodig om goed te kunnen opereren.’
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bij ondermeer de 
Fd Groep (voorzit-
ter rvc), Wehkamp, 
c1000, conquaestor 
en oAd Groep en 
bestuurslid van de 
stichting Administra-
tiekantoor Fugro. Hij 
startte zijn loopbaan 
bij ABN Amro en 
adviesbureau Van de 
Bunt. later richtte 
hij de Van den Boom 
Groep op die hij in 
2000 verkocht aan 
NiB capital. 

Margriet Tiemstra 	
is voorzitter van de 
hoofddirectie van 
Arbo unie. eerder 
was ze ondermeer 
lid van de rvb van 
eureko/Achmea en 
partner bij advies-
bureau Adstrat. Ze 
is commissaris bij 
ondermeer Aon en 
de Telegraaf Media 
Groep. daarnaast 
is ze lid van de raad 
van toezicht van het 
scheepvaartmuseum. 

‘Via mijn 
kinderen 
volg ik de 
ontwik-
kelingen 
op het 
internet 
en in de 
sociale 
media’

‘Als je als 
commis-
saris  
vragen 
stelt,  
moet je 
voor- 
komen 
deze 
meteen 
zelf te  
beant-
woorden’



14 . management scope

   

°	 Over	welke	eigenschappen	en	vaardigheden	
moet	een	commissaris	anno	nu	beschikken?
Van den boom: ‘Als je veel bestuurs- en advieser-
varing hebt, liefst in uiteenlopende sectoren, dan 
is dat een enorm voordeel. Heb je je hele leven op 
een interne afdeling bij een bank gewerkt, dan heb je 
toch te weinig van de wereld om je heen gezien. Qua 
persoonlijkheid is een rechte rug halszaak. er wordt 
nog steeds veel gemarchandeerd in governance. We 
weten allemaal hoe duidelijk de rollen van commis-
sarissen en bestuurders zijn beschreven, maar het 
probleem is dat veel mensen in praktijk te weinig 
rolvast zijn. ik ben in het verleden wel eens ergens 
vertrokken als commissaris omdat een medecom-
missaris, tevens aandeelhouder, interne afspraken 
met voeten had getreden. Je stelt dat aan de kaak, 
maar als er dan nog niks verandert, kun je maar één 
ding doen: wegwezen.’ 

dolfsma: ‘Het is goed dat er afspraken zijn over 
governance waar iedereen zich aan moet houden, 
maar die afspraken kunnen flexibiliteit ook in de 
weg staan. dan kun je je afvragen of je die afspraken 
moet aanpassen, bijvoorbeeld omdat de verande-
rende omgeving daarom vraagt.’

Van den boom: ‘dat vind ik een interessante stel-
ling. ik ben ook voor een grote mate van flexibiliteit, 
maar als je met z’n allen een bepaald rollenpatroon 
hebt afgesproken, een bepaalde taak hebt binnen de 
leiding van de onderneming, dan is rol- en vorm-
vastheid het hoogste goed. dat is vaak ook meteen 
het probleem: commissarissen blijven niet altijd 
rolvast, en zwichten dan voor bestuurders. dat heb 
je goed kunnen zien bij ABN Amro. Als je De Prooi 
van Jeroen smit leest, dan is zonneklaar dat die 
commissarissen destijds veel eerder hadden moeten 
ingrijpen. de zwarte piet is naar rijkman Groenink 
gegaan, maar de commissarissen van deze bank heb-
ben nooit hun verantwoordelijkheid genomen.’ 

°	 Veel	bedrijven	zetten	nu	grote	stappen	online	
en	bij	de	sociale	media.	Hoe	actief	bent	u	zelf	hierin,	
en	hoe	belangrijk	is	dat	voor	het	invullen	van	uw	rol	
als	commissaris?
Tiemstra: ‘ik heb wat dit betreft erg veel aan mijn 
kinderen van in de twintig, luister liever naar hen 
dan dat ik er allerlei boeken over lees. en ik zoek 
zelf veel uit via internet. Het is duidelijk dat zowel 
bestuurders als commissarissen deze ontwikkelin-
gen goed moeten kennen en onderkennen. dat ie-
dere consument zijn klacht op internet kan smijten, 
met een mogelijk sneeuwbaleffect tot gevolg, is een 

realiteit. dat is nieuw, maar ook met deze onzeker-
heid moeten bestuurders en commissarissen goed 
om kunnen gaan. daarnaast is het slim om de juiste 
kennis in huis te halen. Bij TMG hebben we sinds 
enige tijd daniel ropers van bol.com in de rvc, die 
heeft een geweldige kennis van online media.’

Van den boom: ‘dat vind ik een goede zet, bij de 
BBc hebben ze ook een internetgoeroe in de rvc ge-
zet. oftewel, je kunt als organisatie ook innovatief 
zijn in de samenstelling van je rvc.’

Tiemstra: ‘ik heb de prettige ervaring dat ik zo-
wel als bestuurder werk, nu bij Arbo unie, als com-
missaris ben. dat verrijkt elkaar. Bij Arbo unie 
hebben we innovatie aangejaagd door tien goed 
getalenteerde mensen bij elkaar te zetten met de op-
dracht eerst out of the box te denken om vervolgens 
weer af te dalen naar de realiteit van maakbaarheid. 
Ze kwamen met allerlei innovatieve plannen.’

dolfsma: ‘dat vind ik een goed voorbeeld hoe je 
innovatie kunt organiseren. Je moet nooit een paar 
creatievelingen alle vrijheid geven en dan maar ho-
pen dat ze vanzelf met leuke dingen komen. innova-
tie is geen kwestie van freischwebende Intelligenz.’ 

Sandra Heuts is 
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‘Je moet 
creatie-
velingen  
niet alle 
vrijheid 
geven en 
maar  
hopen 
dat ze 
met leuke 
dingen 
komen’

ronde tAfel Wilfred Dolfsma is 
hoogleraar innovatie 
en strategie aan de 
universiteit van 
Groningen, waar hij 
leiding geeft aan een 
groep van tachtig 
wetenschappers. 
daarnaast is hij di-
recteur-oprichter van 
het onderzoekspro-
gramma innovatie & 
organisatie binnen 
de Faculteit econo-
mie & Bedrijfskunde. 

© 2010 Deloitte The Netherlands

Gefeliciteerd!

Deloitte en haar partners feliciteren 
onderstaande bedrijven met hun 
nominatie voor de Deloitte Technology 
Fast50 Benelux 2011.

2dehands.nl – TTY, Adversitement, Alphacomm Prepaid 
Services, Benergy, Beslist.nl, Blinker, Blue Billywig, BTR 
Services, Bungalow Booker, Calcasa, Clansman, CM Groep, 
Conclusion FIT, CORETEC Engineering, d2, Digimo Media, 
drukwerkdeal.nl, Emesa, Enrise, Ephorus, ETTU, Eurofi ber, 
Fonq.nl, GeoDynamics, ICEcat, Interactive 3D (i3D.net), 
Internetbureau Holder, Liquix, Morphis, MWM2, Netlog, 
OCOM, OYPO, Paylogic, Peoplexs, Redkiwi Holding, 
Service2Media, SkyDreams, Symbol, The Selfservice Company, 
Transparent, VerzuimReductie, VLC, Voiceworks, Voipro 
Nederland, VOXBONE, Webservices.nl, YourSurprise.com, 
Zarafa, Zero Creative

Wilt u volgend jaar ook in aanmerking komen voor deze 
eervolle benoeming kĳ k dan op www.fast50.eu voor de 
deelnamecriteria. 

Sponsorpartners



Tools voor de 
innoverende 
commissaris 

Goede communicatie, informatie en persoonlijke 
organisatie zijn cruciaal voor het vervullen van een 
commissariaat. Gelukkig zijn er tal van innovatieve tools 
voorhanden die het werkend leven van een commissaris 
aanzienlijk kunnen vereenvoudigen en veraangenamen. 
Een greep uit de nieuwste hulpmiddelen.

Organisatie

Informatie

Communicatie

Evernote
Evernote is een programma dat werkt op bijna alle 
computers, telefoons en mobiele apparaten. Met deze app 
kan de commissaris zijn persoonlijke effectiviteit eenvoudig 
vergroten door notities, foto’s, documenten, bonnetjes, 
enzovoorts te bewaren en ordenen. Zoeken gebeurt snel en 
eenvoudig met behulp van zoekwoorden.

Flipboard
Met Flipboard kan de commissaris op een slimme manier informatie 
naar zich toe halen. Dit programmaatje filtert alle interessante sites, 
artikelen afkomstig van verschillende bronnen, ordent deze en plaatst 
deze op een tijdschriftachtige manier op het scherm. 

Basecamp HQ
Dit programma stelt de gebruiker in staat om acties 
online bij te houden en toe te wijzen aan anderen. 
Het is een handig online hulpmiddel voor met name 
projecten. Voor iedere betrokkene is in één oogopslag 
duidelijk wie welke taak dient uit te voeren en wat de 
status ervan is.

Yammer
Yammer is een intern social netwerk dat medewerkers en 
leidinggevenden onderling met elkaar verbindt. Hierdoor 
verdwijnt de hiërarchie waardoor informatie op een veilige 
manier vrij kan stromen binnen de organisatie.

iAnnotate, Documents to go
Wie online aan documenten werkt, hoeft deze 
niet iedere keer heen en weer te sturen naar 
de betreffende partijen. Met programma’s als 
iAnnotate en ‘Documents to go’ kan de gebruiker 
pdf-documenten aanpassen of hier aantekeningen 
bij maken, en anderen kunnen deze – ook tijdens 
vergaderingen - online meteen inzien. Het is 
hierdoor niet langer nodig om opmerkingen te 
noteren op geprinte documenten.

Foursquare en Roamler
Wie is vandaag waar aanwezig? Met 
zogenaamde ‘location based’ programma’s 
kan deze vraag snel en eenvoudig worden 
beantwoord. Foursquare stelt mensen in 
staat om in te checken zodra ze aanwezig 
zijn op een bepaalde locatie. Roamler is een 
‘location based crowdsource’ programma dat 
als het ware fungeert als de ogen en oren van 
de organisatie. 

Augmented reality
De mogelijkheden van ‘augmented reality’ zijn 
ongekend. Het fenomeen stelt gebruikers in staat 
om – terwijl ze hun mobiele telefoon op een object 
richten – toegevoegde informatie te ontvangen over 
het object: prijs, historie, kenmerken, medewerkers, 
enzovoorts. 

Twitter, Facebook en Google+
Commissarissen die Twitter, Facebook, en de nieuwe 
social netwerksite Google+ links laten liggen, 
missen veel. Naast privézaken, vinden veel zakelijke 
communicatiestromen en uitwisseling van informatie 
plaats op de sites van de sociale media. Zo beschikt 
Google+ over zogenaamde ‘Hangouts’ waar maximaal 
tien mensen tegelijk kunnen chatten met elkaar. Accounts 
op deze social mediasites zijn een “must have” voor de 
commissaris.

Infographic: 
Shootmedia
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infographic Shootmedia
tekst Irene Schoemakers
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Het overlijden van Morris Tabaksblat, naamgever van 
de eerste governance code, markeert het eind van een 

tijdperk. Hoe zal het commissariaat zichzelf de komende 
tien jaar innoveren? Een dag uit het leven van de 

commissaris in 2020. tekst Marike van Zanten illustratie Aad Goudappel

toe
Komst

s janghai, 31 december 2020 – 
de raad van commissarissen 
van een grote Nederlandse 
multinational is voor het 

eerst dit jaar fysiek bijeen op het Azia-
tische hoofdkantoor. de meeste verga-
deringen vinden tegenwoordig virtueel 
plaats, op een hangout in Google+ waar 
via de webcam collectief gechat kan wor-
den. commissarissen invliegen, zoals
vroeger vaak het geval was, is immers 
slecht voor het milieu en daarmee voor 
de reputatie. duurzaamheid is in het af-
gelopen decennium alleen maar gevoe-
liger komen te liggen. Bovendien vor-
men de twaalf vergaderingen per jaar 
(waarvan vier zonder directie, zoals ook 
dit keer) slechts een momentopname. 
Buiten de vergaderingen om overleg-
gen de commissies vaak met elkaar en 
alle leden van de raad hebben – soms op 
dagelijkse basis – contact met de on-
derneming en haar stakeholders. Niet 
alleen met het zelfsturende topteam – 
de ceo-functie is een paar jaar geleden 
afgeschaft – maar ook met medewer-
kers, klanten en bijvoorbeeld aandeel-
houders. 

de raad moet eerst op zoek naar een 
vergaderplek. de prestigieuze boar-
droom op de bovenste verdieping wordt 
tegenwoordig gebruikt als inspiratie-
ruimte voor jong talent en de flexplek-
ken in de rest van het pand zijn bezet. 
Vroeger heette dat ‘het nieuwe werken’, 
tegenwoordig is dat eigenlijk alweer 
ouderwets. de meest vooruitstrevende 
bedrijven hebben hun hoofdkantoor 
inmiddels opgedoekt. Hun medewer-
kers werken thuis, onderweg, bij de 
klant, bij een branchegenoot – die tien 
jaar geleden nog met de term concur-
rent zou zijn aangeduid – of vanuit lo-
kale pop-up-vestigingen, die overal ter 
wereld worden opgezet en weer geslo-
ten, daarbij het steeds grilliger patroon 
van de business volgend. een aantal 
wolkenkrabbers in de zakenwijk pu-
dong heeft al een andere bestemming 
gekregen: museum, megasportschool, 
et cetera. Binnen is er dus geen plaats 
voor de commissarissen. dan maar een 
kop koffie uit de in-house starbucks en 
met zijn allen de bedrijfsbus in naar het 
Binjiang Forest park. Het uitzicht op de 
Huangpu river, een ecologisch bos en 

oneindige azaleavelden vormt meteen 
een prachtige achtergrond voor een van 
de belangrijkste thema’s op de agenda: 
duurzaamheid.

 
occuPy-commIssArIs

Het gezelschap dat plaatsneemt op de 
bankjes in de buitenlucht lijkt weinig 
meer op de formele foto van de rvc 
oude stijl in de jaarverslagen tot en met 
2011: vijf op elkaar lijkende blanke ou-
dere mannen in een donker pak, in het 
midden de president-commissaris. ook 
die functie is inmiddels afgeschaft, het 
voorzitterschap rouleert per verga-
dering. de raad bestaat nu uit vijftien 
leden, om alle commissies te kunnen 
bemensen met relevante disciplines en 
specialismen en daarnaast tegemoet te 
komen aan de maatschappelijke eisen 
op het gebied van diversiteit. de verde-
ling man-vrouw blijft lastig. de raad is 
wel in andere opzichten divers te noe-
men, zowel in discipline, leeftijd, etni-
citeit en nationaliteit als in achtergrond. 
dat bewijst de benoeming wel van de 
commissaris die is voortgekomen uit 
de occupy-beweging, in 2011 ludiek 

2020
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het grote publiek over de benodigde 
informatie om zich als een miljoenen-
koppige waakhond te kunnen opstellen. 
de aansprakelijkheid van commissa-
rissen is sinds kort dan ook afgeschaft. 
dat betekent niet dat commissarissen 
voortaan rustig kunnen slapen. Het re-
putatierisico is het laatste decennium 
immers kwadratisch toegenomen en 
wordt inmiddels sterker gevreesd dan 
de vroegere mogelijke materiële gevol-
gen van wanbeleid. 

Het geeft de commissarissen ech-
ter wel meer ruimte voor hun grootste 
toegevoegde waarde: hun klankbordrol 
en adviesfunctie. Nu de verantwoorde-
lijkheid voor audits en compliance is 
gedelegeerd, blijft er meer tijd over voor 
de inhoud, waarop bovendien steviger 
dan vroeger kan worden doorgevraagd 
vanuit de relevante en dynamische ex-
pertise in de raad. daarnaast fungeren 
de commissarissen als hoeder van het 
langetermijnbeleid in een wereld die al-
leen nog maar in 140 tekens lijkt te kun-
nen denken en als actief bewaker van de 
continuïteit van leiderschap. 
Voorheen hield de raad zich nauwelijks 
bezig met leadership development en 
was succession planning maar al te vaak 
een ondergeschoven kindje, waardoor 
op het laatste moment een ceo van bui-
ten moest worden gehaald, zonder ob-
jectieve selectieprocedure gerekruteerd 
uit het eigen netwerk. 

ProfIelschets 2030

Tegenwoordig strekt het begrip duur-
zaamheid zich ook uit tot talentma-
nagement en leiderschapsontwikke-
ling, aan de hand van het profiel voor 
leiders in 2030. er is immers een (r)
evolutie gaande. de wereld zakt steeds 
meer in van de structuur van een pi-
ramide naar die van een pannenkoek, 
zoals trendwatcher Josephine Green, 
voormalig senior director Trends & 
strategy van philips design, tien jaar 
geleden al voorspelde. Traditionele ge-
sloten organisaties die waren gebaseerd 
op hiërarchie, macht, ego, concurrentie 
en in patenten opgesloten kennis, trans-
formeren zich steeds meer tot platte or-
ganisaties en toegankelijke en transpa-

rante netwerken. Het draait niet langer 
om bezit, maar om delen. dat vraagt 
om transitioneel leiderschap: leiders die 
ruimte creëren voor de change agents 
in hun organisatie, durven experimen-
teren en bereid zijn macht en kennis 
te delen. in de pyramids2pancakes-
beweging is verandering niet langer 
voorbehouden aan de top, maar is ie-
dereen een change maker, aldus Green. 
Haar motto: More is More (in plaats van 
less is More): niet meer consumptie, 
competitie en controle, maar meer ex-
periment, creativiteit en verbinding, om 
zo een duurzame en humane wereld te 
creëren. daarnaast moeten leiders nieu-
we stijl loyaliteit binnen de organisatie 
kunnen creëren, heterogene en diverse 
teams kunnen vormen en leiden, zowel 
binnen als buiten de organisatie en zon-
der machtsconcentraties, strategisch en 
conceptueel kunnen denken en integri-
teit, oprechtheid en intellectuele open-
heid uitstralen. 

crowdsuPervIsInG 

Naast duurzaamheid staan leiderschap, 
innovatie en grensoverschrijdend team-
work dan ook hoog op de agenda van de 
commissarissenvergadering in het Bin-
jiang Forest park van pudong. Nog tij-
dens de vergadering worden diverse ad-
viesvragen uitgezet via crowdsourcing, 
waar vaak direct antwoord op komt. 

ook is er even contact met een colle-
ga-commissaris van een branchegenoot 
waartegen het bedrijf zich benchmarkt. 
Zoals altijd wordt aan het eind van elke 
vergadering ook het eigen team geëva-
lueerd via een extern begeleider. Zij stelt 

de hamvraag: heeft de raad nog wel toe-
gevoegde waarde in een tijdperk waarin 
zowel de toezichthoudende als de advi-
serende rol van commissarissen steeds 
meer wordt overgenomen door een 
wereldwijde crowd van meekijkende, 
mondige stakeholders? 

ook het bestuur wendt zich vaak 
eerder tot die veelkoppige vraagbaak 
dan tot de eigen raad. de domste massa 
weet immers altijd meer dan de slimste 
commissarissen, ook al zijn het er geen 
vijf, maar vijftien en ook al hebben ze 
deelgenomen aan de vereiste (inter)Na-
tionale commissarissen Test, met een 
jaarlijkse terugkomplicht en tussentijd-
se bijspijkercursussen. steeds meer rvc’s 
heffen zich om die reden op. 

de vraag naar het bestaansrecht van 
deze raad kon dan ook niet lang meer 
uitblijven. Als het besluit gevallen is en 
het bestuur op de hoogte is gebracht, 
wordt er direct een persbericht opge-
steld dat diezelfde avond nog verspreid 
zal worden. Tot zolang beloven de com-
missarissen hun twittertong nog even 
in bedwang te houden. Wel wordt er 
meteen een filmpje gemaakt dat straks 
op de site gezet kan worden, waarin de 
voltallige raad de beslissing toelicht. de 
commissarissen zullen het bedrijf blij-
ven volgen, maar dan als onderdeel van 
de alomtegenwoordige supervising and 
advising community. Met die weten-
schap verheffen ze zich langzaam van de 
bankjes in het park om terug te rijden 
naar sjanghai. einde van een tijdperk. 

toeKomst

begonnen als een protestbeweging met 
tentjes op beurspleinen en dat inmiddels 
is uitgegroeid tot een brede maatschap-
pelijke stroming met representanten in 
alle geledingen van de samenleving. 

remunerAtIecommIssIe 

oPGeheven

de occupy-commissaris heeft zitting 
in het society committee, een van de 
vijf commissies binnen de raad, die 
qua samenstelling en thematiek ove-
rigens mee-ademen met de dynami-
sche ontwikkelingen. Momenteel is er 
een innovatiecommissie, een commu-
nicatiecommissie, een leiderschaps-
commissie en een fundingcommissie. 
sinds de effectenbeurzen een aantal 
jaar geleden sloten, na de eurocrisis en 
de maandenlange bezetting van de naar 
de beursvloeren opgerukte occupy-
demonstranten, vindt de aandelenhan-
del exclusief plaats door crowdfunding 
via mondiale online platforms. Het 
aandelenbezit is op die manier breder 
gespreid, waarmee het begrip ‘volks-
aandeel’ een nieuwe, wereldwijde lading 
heeft gekregen. Bovendien zijn trouwe 
beleggers via de sociale media nu snel 
te identificeren en mobiliseren bij aan-
delenactivisme of een dreigende vijan-
dige overname. Het audit committee en 
de remuneratiecommissie zijn inmid-
dels opgeheven. de auditfunctie vindt 
tegenwoordig realtime plaats door een 
netwerk van roulerende en samenwer-
kende accountants. Het vaststellen van 
de beloning is overgenomen door on-
afhankelijke adviseurs, die niet alleen 
de hoogspecialistische kennis bezitten 
om de weg te vinden in het belonings-
bos (waar onder maatschappelijke druk 
het afgelopen decennium overigens be-
hoorlijk in gekapt is), maar ook via hun 

beroepseed gebonden zijn aan de inte-
griteit van hun advies. Hun voorstel-
len worden vervolgens goedgekeurd of 
weggestemd door de aandeelhouders en 
andere stakeholders via crowdvoting: de 
moderne en vermaatschappelijkte vorm 
van medezeggenschap die is voortgeko-
men uit wat zo’n tien jaar geleden begon 
als say-on-pay: het recht voor aandeel-
houders om te stemmen over bestuur-
dersbeloningen en vertrekpremies. ook 
over andere onderwerpen wordt inmid-
dels meegedacht en gestemd door de 
achterban, zoals benoeming, aanblij-
ven of vertrek van bestuurders en com-
missarissen: hire-or-fire of stay-or-go 
away. Benoemingstermijnen (vroeger 
vier jaar voor bestuurders en eveneens 
vier jaar voor commissarissen, met een 
maximum van drie termijnen) zijn in-
gewisseld voor jaarlijkse herbenoemin-
gen via crowdvoting, met een maximum 
van zes jaar. Vervulde de commissaris 
tien jaar geleden nog maximaal vijf 
(parttime) toezichtfuncties, in de loop 
der jaren is dat teruggebracht naar een 
maximum van twee posities. de steeds 
zwaardere eisen en intensievere tijds-
besteding vragen immers bijna om een 
fulltime beschikbaarheid. omdat er 
steeds sneller gemuteerd wordt, soms al 
na één of twee jaar, is er toch sprake van 
voldoende aanbod.

BedrIjfsBuddy’s en yAmmer 

raad en commissies beschikken over 
een eigen onafhankelijke staf, zoals een 
secretaris, een perswoordvoerder/me-
diatrainer en een webmaster voor het 
beheer van de eigen website. Ze kunnen 
daarnaast een beroep doen op een kring 
van onafhankelijke adviseurs, die zo no-
dig tijdelijk zitting nemen in een com-
missie. Anders dan vroeger zorgen de 
commissarissen (met hulp van de secre-
taris) geheel zelf voor hun informatie-
vergaring via rss Feeds en alerts op het 
interne rapportagesysteem. de directie 
brengt alleen informatie in rondom de 
agendapunten die ze graag geadresseerd 
wil zien. de commissarissen zetten die 
informatie vervolgens in perspectief 
met de informatie die ze actief via an-
dere interne kanalen verzameld hebben. 

ook extern houden ze zichzelf goed op 
de hoogte. Via het programma Flip-
board zien ze alles wat er wereldwijd 
over het bedrijf in de media verschijnt, 
via hun Twitter- en Facebook-accounts 
volgen ze opinion leaders en trending 
topics en mengen ze zichzelf in online 
discussies over het bedrijf. 

ook intern hebben ze de beschikking 
over allerlei (in)formele bronnen. Zo 
heeft elke commissaris ten minste één 
‘buddy’ in het bedrijf, een aantal jaar 
geleden als best practice opgenomen in 
de code-kemna. de buddy introduceert 
hem of haar in het bedrijf, kan vertellen 
wat er onder de medewerkers leeft en 
zorgt ervoor dat de commissaris regel-
matig kan deelnemen aan het primaire 
proces, om zo knelpunten in de dienst-
verlening en klanten beter in beeld te 
krijgen. daarnaast vindt via het interne 
sociale netwerk yammer een intensief 
tweerichtingsverkeer plaats tussen de 
commissarissen en medewerkers van 
alle niveaus. Bij fysiek bezoek van een 
pop-up-vestiging of vlak voor een ver-
gadering op locatie kunnen de commis-
sarissen nog snel een update opvragen 
van de ‘zachte factoren’ door hun mo-
biele telefoon op het pand te richten 
voor een actueel sfeerbeeld: de laatste 
scores op kwalitatieve performance-
criteria als medewerkerstevredenheid, 
strategic alignment, bedrijfstrots en an-
dere cultuuraspecten worden op die 
manier snel gematcht met de informatie 
uit realtime gesprekken en actuele do-
cumenten en verschijnen in kleurtjes op 
het scherm. Net als in de sims7. 

AAnsPrAKelIjKheId AfGeschAft 

Anno 2020 fungeert de raad vooral als 
kritisch klankbord en multidisciplinair 
adviesorgaan. de toezichtfunctie is gro-
tendeels verschoven naar de accountant 
– die niet alleen financieel toetst, maar 
ook audits uitvoert op het gebied van 
human resources, cultuur, integriteit en 
corporate social responsibility – en naar 
de stakeholderscrowd. sinds de nieuwe, 
vergaande transparantie-eisen in de co-
de-kemna en de uitbreiding van de Wet 
openbaarheid van Bestuur (WoB) naar 
het bedrijfsleven, beschikt immers ook 
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Inter
vIew

‘ Commissarissen 
moeten tonen dat ze 
beter willen worden’  
Margot Scheltema is beroepscommissaris, 
maar ziet zich straks door de wet gedwongen te 
schrappen in haar toezichtportefeuille. wat dat 
maximum moet brengen ziet ze niet. wel is ze 
voorstander van het binnenhalen van thought 
leaders als stimulans voor innovatie. 
interview Caroline Zegers tekst Marike van Zanten Fotografie Mark Uyl

Z e was al commissaris bij Triodos 
Bank en toezichthouder bij het rijks-
museum toen eind 2008 het telefoon-
tje kwam of ze commissaris wilde 

worden bij Asr Nederland. de vierde verzekeraar 
van Nederland werd drie jaar geleden genatio-
naliseerd als onderdeel van de reddingsoperatie 
van Fortis en zocht een nieuwe toezichthouder. 
Voor Margot scheltema was het een tipping point 
in haar carrière. ‘ik was op dat moment intensief 
aan het nadenken over een volgende stap in mijn 
loopbaan, binnen of buiten shell. Na het telefoon-
tje van Asr heb ik de knoop doorgehakt en ben ik 
beroepscommissaris geworden.’ 

daarmee kwam er een einde aan een manage-
ment- en bestuurdersloopbaan die meer dan twee 
decennia omspant en bijna geheel bij shell werd 
doorgebracht. Bij de multinational leidde ze bijna 
twintig jaar het internationale nomadenbestaan 
waaraan ze als diplomatendochter al gewend was. 
in 2004 keerde ze terug naar shell Nederland, als 
financieel directeur. 

Als beroepscommissaris zit ze nu aan de andere kant 
van de tafel: inmiddels ook bij schiphol en sinds dit 
voorjaar bij TNT express, naast de drie al genoem-
de toezichtfuncties. daarnaast houdt ze toezicht bij 
ecN, ABp (waar ze extern lid van de auditcommissie 
is), World press photo en Warmtebedrijf rotterdam. 

Alles bij elkaar meer dan een handvol en dat is 
nu net het probleem. Want op 1 januari 2012 gaat 
de Wet bestuur en toezicht in, die het uitoefenen 
van toezicht- en bestuursfuncties bindt aan een 
maximum van vijf, waarbij naast beursgenoteerde 
ondernemingen nu ook andere grote rechtsperso-
nen meetellen, ook in de publieke sector. scheltema 
heeft het rekensommetje al gemaakt: ze zit twee toe-
zichtfuncties boven het maximum, of slechts één, als 
haar functie bij het rijksmuseum niet meetelt; dat 
is door reparatiewetgeving nog onduidelijk. Ze is 
not amused. ‘dit is mijn wérk. iemand anders gaat 
nu voor mij bepalen in hoeverre ik dit mag doen.’ 
omdat toezicht houden nu haar beroep is, raakt het 
ook direct haar inkomsten. ‘Het kost me gewoon 
geld.’ Bij het uitdunnen van haar portefeuille zal 
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onvermijdelijk dus ook de honorering van de ver-
schillende toezichtfuncties een rol spelen. kleine 
instellingen zullen dan ook meer moeite krijgen om 
toezichthouders aan te trekken of vast te houden, 
beaamt ze. de honorering is echter niet haar enige 
afweging. ook een evenwichtige samenstelling van 
haar organisch gegroeide portefeuille is van belang. 
Nu zijn de functies daarin mooi gespreid over de 
clusters financiën (Triodos, Asr, ABp), infrastruc-
tuur en energie (schiphol, TNT express, ecN) en 
cultuur (rijksmuseum, World press photo). de deep 
impact van de Wet bestuur en toezicht mag die ba-
lans zo min mogelijk verstoren. 

InnovAtIe 
zorgen voor externe input 
Vernieuwing – of de noodzaak daartoe – vormt een 
andere rode draad in haar portefeuille. Asr bijvoor-
beeld staat voor de uitdaging om na de woekerpolis-
affaire en de financiële crisis de cultuur te veranderen 
en een draai naar de klant te maken. TNT express 
moet na de splitsing met de posttak een nieuw busi-
nessmodel ontwikkelen, schiphol onderzoekt samen 
met luchtvaartmaatschappijen en andere partijen 
duurzame manieren om te kunnen uitbreiden zon-
der extra overlast voor omwonenden, het ABp staat 
voor een structurele aanpassing van het pensioen-
stelsel en de governance, en het rijksmuseum moet 
naar een nieuw verdienmodel door de korting op 
overheidssubsidie. 

Hoe geef je vanuit de raad van commissarissen 
een impuls aan innovatie van businessmodel, be-
drijfsprocessen of product? ‘Je moet de agenda stu-
ren, er steeds op doorvragen en actief meedenken’, 
aldus scheltema. ‘Je kijkt ook of de raad van bestuur 
heeft gezorgd voor voldoende input uit verschillende 
invalshoeken. Zelf kun je als raad van commissaris-
sen ook voor die input zorgen.’ Bijvoorbeeld door het 
uitnodigen van specialisten of thought leaders die het 
innovatieproces een nieuwe impuls kunnen geven. 
soms is dat niet nodig en betoont een bestuur zichzelf 
al innovatief genoeg. scheltema noemt het voorbeeld 
van het rijksmuseum, dat slimme sponsorovereen-
komsten met natuurlijke partners sluit om het weg-
vallen van de subsidie op te vangen. Zo subsidieert 
philips de verlichting van de Nachtwacht. Niet als 
vorm van corporate philanthropy, maar als keiharde 
businesscase. philips is namelijk bezig met het ont-
wikkelen van speciale verlichting voor kunstobjecten. 
Wat is er mooier dan dat nieuwe product te mogen 
‘testen’ op de Nachtwacht en bij de internationale 
marktverkenning de naam van het rijksmuseum te 
kunnen noemen? ‘ik geniet van dit soort mooie, na-
tuurlijke samenwerkingverbanden’, aldus scheltema. 

ook duurzaamheid en innovatie liggen vaak dicht-
bij elkaar. de people, planet, profit-gedachte en de 
maatschappelijke aandacht daarvoor dwingen tot 
vernieuwing. ‘duurzaamheid is een begrip gewor-
den waar je niet meer omheen kunt. Als commis-
saris moet je het gewoon standaard op de agenda 
zetten. Bij Triodos staat het trouwens juist weer 
niet op de agenda, omdat duurzaamheid de core-
business is. Bij schiphol wel, daar zit ik ook in de 
csr-commissie. schiphol heeft een groot duur-
zaamheidsprogramma opgezet dat we als com-
missarissen nauwgezet volgen en waarover we in 
de vergadering regelmatig worden bijgepraat door 
csr-ambassadeurs.’ 

dIversIteIt 
meer vrouwen en veertigers
Niet alleen de ondernemingen zelf, ook het toezicht 
moet zich blijven vernieuwen, aldus scheltema. dat 
geldt allereerst voor de samenstelling van de raad 
van commissarissen, die zich moet kenmerken 
door diversiteit. ‘Als je gelooft in de businesscase 
van diversiteit moet je dat leidend laten zijn in je 
selectie- en benoemingsbeleid’, aldus scheltema. de 
profielschets wordt gelukkig steeds serieuzer geno-
men, vindt ze. ‘Bij Triodos bijvoorbeeld was ik op 
een gegeven moment nog de enige vrouw in de raad 
van commissarissen, terwijl we voorheen met zijn 
drieën waren. daar hebben we dus actief gezocht 
naar een vrouw met bancaire expertise, ook voor de 
auditcommissie. Zo hebben we bij Asr ook actief 
gezocht naar een vrouwelijke commissaris met een 
strategisch profiel en bij schiphol naar een commis-
saris met een marketingprofiel.’ Want diversiteit is 
breder dan alleen gender, benadrukt ze. ‘ik ben ook 
voor meer veertigers in de raad van commissarissen. 
die hebben toch weer een andere invalshoek.’ 

relAtIe met rAAd vAn Bestuur
evalueren bij een glas wijn
Niet alleen de sector of het type onderneming 
maakt elk commissariaat weer anders, maar vooral 
de mensfactor: de verhouding met de leden van de 
raad van bestuur en de andere commissarissen. die 
relaties moeten langzaam uitgroeien tot onderling 
vertrouwen voor als het er echt op aankomt. de raad 
van commissarissen van TNT express bijvoorbeeld, 
waar scheltema sinds april toezichthouder is, zit 
midden in dat proces. de nieuwe raad bestaat uit 
drie commissarissen uit de ‘oude’ raad van TNT van 
voor de splitsing en drie nieuwe mensen. ‘Je moet 
bouwen aan het teamgevoel, terwijl je tegelijkertijd 
te maken hebt met een onstuimige markt en aan-
deelhouders die direct op de performance reageren’, 

De raad van commissarissen van de toekomst is voor mij 
een one-tier board. Ik hou ervan om als commissaris 

dicht op de business te zitten. Als je slechts vier keer per 
jaar vergadert, kun je alleen de hoofdlijnen aftikken. 
De combinatie van een zekere afstand en een nauwe 
betrokkenheid uit het one-tier model past precies bij mij. 
Als je het toezicht op die manier herinricht, heb ik ook geen 
bezwaar tegen vermindering van het aantal toezichtposities 
per persoon. Die kosten meer tijd, maar worden ook beter 
beloond, zodat je per saldo toch op hetzelfde uitkomt. Ik 
zou nu ook al graag in een buitenlandse one-tier board 
zitten. Als straks de Wet bestuur en toezicht in werking 
treedt en ik functies bij Nederlandse organisaties moet 
opgeven, ga ik in de vrijgekomen tijd niet zitten niksen. 
De commissaris van de toekomst heeft ook een kortere 
zittingsduur. Uit onderzoek blijkt dat je effectiviteit als 
commissaris begint bij het tweede jaar en doorloopt tot het 
achtste jaar. Daarna moet je stoppen. Dat bevordert ook een 
snellere doorstroom en een frissere blik. Als je te lang blijft 
zitten, wordt het steeds moeilijker los te komen van je eigen 
eerdere beslissingen, mocht dat nodig zijn.’

margot scheltema (57)  
Opleiding: Internationaal recht, Universiteit van Amsterdam en 
International Relations, Columbia University (New York)
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Commissaris Schiphol Group
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Extern Lid Audit Commissie ABP
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Lid raad van advies Plan Nederland

Vrije tijd Klassieke zang, vertalen Engelse poëzie, reizen
Thuis Getrouwd, twee zonen

aldus scheltema. TNT express heeft te maken met 
verliezen in Brazilië en gaf eerder een winstwaar-
schuwing. Het is dus gelijk alle hens aan dek. ‘Het 
bestuur voert een strak programma om een oplos-
sing voor de probleemgebieden te vinden en er 
wordt in de kosten gesneden.’ Het is aan de com-
missarissen om het bestuur hierin bij te staan en het 
proces nauwgezet te monitoren. 

overigens vindt scheltema het woord ‘team-
building’ eigenlijk niet toepasselijk. ‘Je kunt wel een 
aantal mechanismen inzetten om als raad goed te 
kunnen functioneren. Zo overleggen we bij schip-
hol altijd eerst afzonderlijk met de commissarissen, 
voorafgaand aan elke vergadering: is de informatie 
van het bestuur compleet, wat vinden we ervan, wat 
is er in de tussentijd gebeurd? de raad van bestuur 
bespreekt immers ook voor. Na de vergadering 
evalueren we een half uur met een glas wijn erbij. 
daarbij kijk je samen terug en vraagt de voorzitter 
bijvoorbeeld of de vergadering goed verliep.’ instant 
evaluatie dus, bovenop de jaarlijkse sessie, al dan 
niet met een extern deskundige.

verAntwoordInG AfleGGen 
rvc-verslagen ondermaats
over de uitkomst van die evaluatie wordt vaak niet 
tot nauwelijks gecommuniceerd door raden van 

IntervIew

toeZIcht 2020
volgens margot scheltema   
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commissarissen, net zo min als er publiekelijk ver-
antwoording wordt afgelegd over het gevoerde toe-
zicht. ‘in meer dan de helft van de gevallen is het 
verslag van de raad van commissarissen in het jaar-
verslag onder de maat’, aldus scheltema, die de kwali-
teit van de verslaglegging dit jaar voor de tweede keer 
onderzocht als research fellow van de erasmus uni-
versiteit rotterdam, samen met Mijntje lückerath 
van Nyenrode university. ‘We zien geen verbetering. 
uit de deloitte survey naar duurzaamheid blijkt dat 
97 procent van de commissarissen duurzaamheid 
enorm belangrijk vindt. Waarom noemt dan slechts 
twaalf procent van de rvc’s van beursgenoteerde be-
drijven duurzaamheid in het verslag? ik vind ook dat 
commissarissen iets moeten zeggen over de manier 
waarop ze hebben geëvalueerd en over de uitkomst 
daarvan. ik snap best dat je onderlinge conflicten 
niet aan de grote klok hangt, maar je moet op je 
aandeelhouders in elk geval het gevoel zien over te 
brengen dat je de evaluatie serieus neemt, beter wilt 
worden.’ Hetzelfde geldt voor het afleggen van ver-
antwoording over het uitvoeren van de toezichtsta-
ken die in de corporate Governance code worden 
genoemd. ‘Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je 
de tekst uit de code letterlijk kopieert in het verslag.’

desKundIGheId
waarom krijg ik geen vinkje?
Hoe doet scheltema dat bij haar eigen commissaria-
ten? kunnen die verslagen dienen als voorbeeld? Bij 
Asr en schiphol heeft ze veel aandacht aan het ver-
slag besteed. ‘Je hebt een open cultuur nodig. Bij een 
van mijn andere commissariaten heb ik wat tegen-
stand moeten overwinnen. Bijvoorbeeld bij het pu-
bliceren van de deskundigheidsmatrix. daarin vink 
je de in de profielschets genoemde competenties 
per commissaris af. sommige commissarissen zeg-
gen dan: waarom krijg ik op dat aspect geen vinkje? 
die discussie dwingt de raad overigens na te denken 
over de gewenste competenties, de aanwezige des-
kundigheid, de lacunes daarin en de opvulling daar-
van met een aangescherpt trainingsprogramma.’ dat 
is meteen een goede voorbereiding op de aangekon-
digde geschiktheidstoets: de minister van Financiën 
wil die voortaan niet alleen afnemen bij de bestuur-
ders, maar ook bij de commissarissen van financi-
ele ondernemingen. dNB en de AFM zullen daarbij 
niet alleen kijken naar inhoudelijke deskundigheid, 
maar ook naar competenties en beschikbare tijd, 
afgezet tegen de samenstelling en het functioneren 
van de hele raad. ‘Je moet als rvc het voortouw ne-
men en zelf alvast een toetsing doen’, aldus schelte-
ma. ‘op die manier laat je proactief zien dat je als rvc 
naar behoren bent samengesteld.’ 

BelonInG
houd die bonus maar
ook de eisen ten aanzien van het beloningsbeleid 
worden steeds verder aangescherpt, zowel door 
maatregelen van de politiek, als onder druk van de 
maatschappelijke onrust over bonussen. scheltema 
is geen voorstander van een groot aandeel variabele 
beloning in de totale remuneratie. ‘Triodos kent geen 
variabele beloning. dat maakt de discussie over per-
formance heel helder. Bij een aantal van mijn andere 
toezichtfuncties zijn we de verhouding variabel/vast 
aan het terugbrengen. eén ceo heeft zelfs gezegd: 
ik wil van die hele variabele beloning af, ik doe ge-
woon mijn stinkende best en daar wil ik fatsoenlijk 
voor betaald worden, maar als jullie me niet meer 
goed vinden, dan moet je me wegsturen. ik vind wel 
dat commissarissen de discretionaire bevoegdheid 
moeten houden om te kunnen afwijken van eerdere 
afspraken. Targets zijn targets, maar na bijvoorbeeld 
een extreem strenge winter, die het behalen van de 
targets voor sommige bedrijven bemoeilijkt, kun je 
wel beoordelen en belonen hoe het bestuur die situ-
atie heeft opgevangen. en die aanpassing kan zowel 
naar boven als naar beneden zijn. Bij Asr hebben 
we dit jaar trouwens besloten geen kortetermijnbo-
nussen uit te keren, vanwege de maatschappelijke 
onrust.’ Zo besteedde het programma radar inten-
sief aandacht aan de woekerpolisaffaire bij de ver-
zekeraar, waarbij Asr-bestuursvoorzitter Jos Baeten 
overigens niet zijn voorlichter stuurde, maar zelf te-
genover Antoinette Hertsenberg zat. 

ook iNG-topman Jan Hommen wilde dit voor-
jaar geen bonus uitgekeerd krijgen, hoewel de 
commissarissen daar anders over dachten. een 
uitzondering, blijkt uit een laatste cri de coeur van 
scheltema: ‘er zijn maar weinig bestuurders in de 
financiële wereld die uit zichzelf zeggen dat het zo 
niet langer kan met de beloning. er is enorm veel 
verzet tegen bijvoorbeeld de nieuwe richtlijnen 
van dNB en de ondertoon is altijd: hoe kan ik, be-
stuurder, hier zo goed mogelijk uitkomen? dat vind 
ik jammer.’ Genoeg te doen dus voor scheltema en 
haar toezichtcollega’s. Met die wetenschap stapt ze 
de deur uit. de commissarissenvergadering wacht. 

IntervIew

Caroline Zegers is 
partner bij Deloitte.

‘De rvc 
moet de 
eigen  
geschikt-
heid  
toetsen’

‘dE rAAd VAN COMMISSArISSEN wil eens per 
maand op de hoogte worden gebracht. Maar 
het is tweerichtingsverkeer: enerzijds willen 
onze twee commissarissen controle houden 
op de uitvoering van het afgesproken beleid 
en hun geïnvesteerde vermogen, anderzijds 
profiteert Femtogrid van hun netwerk en 
begeleiding. We zouden gek zijn als we daar 
geen gebruik van maakten. 
‘wIj ZITTEN IN dE dUUrZAME ENErgIE voor 
de bebouwde omgeving, met een focus op 
zonne- en windenergie. Beter gezegd, we 
leveren de technologie om die te optimali-
seren, om meer energie uit bestaande sy-
stemen te halen. Als je een starter bent is de 
crux dat je de beperkte financiële middelen 
gericht gebruikt. in ons enthousiasme zien 
we overal kansen, maar je kunt een euro 
slechts één keer uitgeven. 
‘dE COMMISSArISSEN ZOrgEN er ook voor 
dat wij onze focus houden. een balans lezen 
kan iedereen en de commissarissen kun-
nen onze sterktes en zwaktes aflezen uit de 
maandcijfers, dus daar hebben we geen dis-
cussies over. Maar het is soms moeilijk aan 
een niet-techneut uit te leggen waarom een 
productontwikkeling een maand vertra-
ging heeft opgelopen. uiteindelijk komt het 
neer op vertrouwen. ik ben zelf ook geen 
techneut, maar jurist. Mijn partner binnen 
Femtogrid is de technische man en ik ver-
trouw op hem, zoals hij op mij. datzelfde 
geldt voor de raad van commissarissen. Het 
is voor hen af en toe best lastig om ons bij 
te benen als jong, innovatief bedrijf met veel 
ambitie. Maar het gaat goed, we maken de 
vorderingen die we wensen en onze produc-
ten worden enthousiast ontvangen omdat ze 
doen wat we hebben beloofd.’ Te
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wie Tom Engbers
bedrijf Femtogrid

‘ Door hen  
houden  
wij focus’
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wanneer jonge innovatieve bedrijven worden overgenomen 
door een grote partij, verandert het speelveld. De kunst is om 
het innovatief vermogen vast te houden. tekst Irene Schoemakers

nieuwe
speelvelden

‘Het is veel sneller gegaan dan we hadden ver-
wacht’, zegt medeoprichter en directeur paul Mon-
tagne. ‘Maart 2010 is onze kortingsite live gegaan. 
We hadden toen drie medewerkers. Nu hebben we 
meer dan 25 mensen bij ons werken en is TMG 
aandeelhouder geworden.’ 

Waarom de keuze voor een aandeelhouder?	 ‘We 
wilden aanvankelijk gestaag groeien, maar ineens 
stond concurrent Groupon voor de deur. en dus 
moesten we snel beslissen: voorlopig klein blijven 
en organisch groeien of de strijd met de concur-
rentie aangaan? We kozen voor het laatste en gin-
gen op zoek naar een investeerder. We zaten met-
een met zes grote partijen aan tafel. TMG was daar 
één van en kwam met een concreet voorstel. dit 
bleek uiteindelijk de beste deal voor ons.’

Hoe behoudt u het innovatief vermogen nu een 
grote partij aan boord is gekomen? ‘We hebben 
om te beginnen bewust een meerderheidsbelang 

gehouden. We wilden hoe dan ook onze onder-
nemingsspirit behouden. Wij nemen dan ook zelf 
vrijwel alle operationele beslissingen. Mochten we 
grote financiële verplichtingen willen aangaan, dan 
moeten we daarover uiteraard overleg voeren met 
TMG. We rapporteren daarnaast maandelijks aan 
TMG en die rapportages houden ons scherp.’ 

Heeft uw bedrijf een commissaris? ‘Nee. We wer-
ken met een adviseur en we hebben weinig tot 
geen contact met de commissarissen van TMG.’

Wat is de grootste uitdaging voor u, nu u samen-
werkt met een investeerder? ‘om de kennis en net-
werken binnen een grote partij als TMG optimaal 
te gebruiken en om tegelijkertijd beslissingen snel 
te kunnen nemen. We zijn gewend snel te schake-
len, maar in samenwerking met een grote partij 
ligt het tempo vaak lager. We proberen dan ook 
zoveel mogelijk zelf te doen en realiseren ons heel 
goed dat de trajecten die we aangaan met onze in-
vesteerder langer duren. er lopen daar nu eenmaal 
meer beslissingslijnen dan bij ons. We moeten dus 
vooral focussen op onze eigen kwaliteiten en ons 
niet teveel afhankelijk maken van TMG. op die 
manier houden we onze bewegelijkheid en inno-
vatiekracht vast.’

Fonq.nl is opgericht in 2003 en in acht jaar uitge-
groeid naar een onderneming van veertien miljoen 
euro omzet met zo’n vijftig medewerkers. ‘Waarom de 
naam Fonq? die was nog vrij en wordt met het woord 
“fonkelend” geassocieerd’, aldus oprichter en eigenaar 
patrick kerssemakers.

Waarom de keuze voor een aandeelhouder?	 ‘de 
grote commerciële partijen in onze markt worden 
alleen maar groter. om die concurrentie aan te kun-
nen gaan, is het noodzakelijk om meer geld binnen 
te halen. een aandeelhouder brengt dat geld mee.’

Hoe behoudt u het innovatief vermogen nu een 
grote partij aan boord is gekomen? ‘We hebben om 
te beginnen samen met rFs Holland een business-
plan opgesteld voor de komende drie tot vier jaar. 
de koers en doelen zijn duidelijk, de invulling is aan 
ons. onze investeerder bemoeit zich – afgezien van 
deze plannen – niet met het bedrijf. Wel kunnen we 
gebruikmaken van hun naam, kennis en netwerk. 
en dat helpt enorm. deze samenwerking maakt 
voor ons het onmogelijke mogelijk. leveranciers die 
aanvankelijk niet aan ons wilden leveren, willen dat 
nu wel. en ook nog tegen betere condities.’

Heeft uw bedrijf een commissaris? ‘Nee. We hebben 
een informele raad van advies die bestaat uit perso-
nen van buiten de organisatie. Met de commissaris-
sen van rFs Holland hebben we weinig tot niets te 
maken.’ •

Freedom of creation ontstond tien jaar geleden uit 
een afstudeeropdracht. 3d-printen was toen nog een 
onbekend fenomeen. ‘Nu zijn we druk bezig de stap 
naar de consumentenmarkt te maken’, aldus directeur 
Michiel dekkers, die in 2006 het bedrijf instapte.

Waarom de keuze voor een aandeelhouder? ‘We 
wilden meer kunnen focussen op onze creatieve 
kracht. daar was geld voor nodig. 3d systems is een 
Amerikaans bedrijf dat genoteerd is aan de Nyse 
en dat 3d-printapparatuur produceert. Wij leveren 
de ontwerpen, zij de machines.’

Hoe behoudt u het innovatief vermogen nu een 
grote partij aan boord is gekomen?	 ‘Het mooie 
is dat we als gevolg van deze samenwerking juist 
meer toekomen aan onze creativiteit omdat we nu 
geen opdrachten hoeven aan te nemen uitsluitend 
voor het geld. We kunnen ons volledig richten op 
onze ontwerpen en kunnen onze collectie nu ver-
der uitbreiden. en hoewel onze investeerder alle 
aandelen in handen heeft, krijgen we alle vrijheid 
voor onze creatieve processen.’

Heeft uw bedrijf een commissaris?	‘Nee. Maar we 
hebben het voor de overname wél serieus over-
wogen. creatieve ondernemers staren zich nogal 
eens blind op hun eigen ideeën. Het is dan ook 
altijd goed om aan een deskundige buitenstaan-
der feedback te vragen over de ideeën en beslis-
singen.’

ontwerpen en machines

in strijd met de concurrentie

geBruik van naam en kennis

bedrijf freedom of Creation
product Ontwerpen voor 3d-printers
Aandeelhouder 3d Systems Corporation
belang aandeelhouder  honderd procent

bedrijf groupdeal
product Een kortingsite
Aandeelhouder Telegraaf Media groep
belang aandeelhouder veertig procent 

bedrijf fonq.nl
product Online warenhuis
Aandeelhouder rfS Holland Holding
belang aandeelhouder zestig procent 
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Inter
vIew

‘ Je moet de 
juiste vragen 
stellen’ 
Alexander Ribbink is partner bij investeringsmaatschappij 
PrimeVentures, waar hij de jongste bedrijven van Nederland 
begeleidt. ‘Uitvinden waar nu geen vraag naar is maar 
morgen wel, dat is de kern van toezicht.’ 
interview Jan de Rooij tekst Leo Klaver Fotografie Ad Nuis

Alexander ribbink (47) 
Opleiding 
Rechten Universiteit van 
Amsterdam, MBA Rotterdam 
School of Management (Erasmus 
Universiteit)
loopbaan 
2003 – 2008 ceo en statutair 
bestuurder TomTom
2001-2003 vicepresident Brand 
Development bij Mars
1990-2001 Unilever, o.a. directeur 
Brand Development van de 
IgloMora groep
Huidige functies
Partner PrimeVentures, 
commissaris Koninklijke Tichelaar 
Makkum, commissaris Rotterdam 
School of Management (Erasmus 
Universiteit), bestuurslid Het 
Amsterdam Lyceum, bestuurslid 
Vereniging Vrienden van de 
Amsterdamse Montessori School, 
secretaris Turing Foundation, 
voorzitter raad van toezicht 
Stedelijk Museum Amsterdam.

p addestoelen. dat is het 
laatste boek dat Alexan-
der ribbink heeft gelezen; 
een gedichtenbundel van 

Bordewijk uit 1916. een opmerkelijke 
keuze voor iemand die in het dage-
lijks leven verzot is op technologie en 
innovatie. Maar voor wie weet dat hij 
ook voorzitter is van de raad van toe-
zicht van het stedelijk Museum, is de 
bundel weer geen opmerkelijke keuze. 
Het leven heeft meerdere gezichten en 
invalshoeken en zo ook Alexander rib-
bink. Als commissaris van koninklijke 
Tichelaar, dat keramische producten 
maakt, heeft hij een andere rol dan als 
investeerder, toezichthouder of com-
missaris bij jonge bedrijven als Greetz 
(online wenskaarten versturen), layar 
(location based services) of ciNT (on-
line marketing). 

°	 Wat	 is	 voor	 u	 innovatie?	 Ieder	
bedrijf	 vernieuwt	 toch?	 ‘precies, ieder 
bedrijf vernieuwt. er wordt daarom al 

snel gezegd dat een bedrijf innoveert. 
Maar vaak gaat het dan om het be-
denken van variaties op een bestaand 
product, of aanpassingen aan veran-
derende omstandigheden van proces-
sen in productie of marketing. daar is 
weinig mis mee en ik onderschat het 
belang daarvan niet, maar het is geen 
innoveren. Als bij unilever of philips 
een groot merk groeit van vier naar vijf 
procent marktaandeel is dat heel be-
langrijk, maar laten we dan niet spre-
ken van innovatie. dat is rennen om 
niet achteruit te gaan. Het belang van 
vernieuwing bij bestaande bedrijven 
zoals Tichelaar, dat al vijfhonderd jaar 
kan bestaan omdat het zich voortdu-
rend bij de tijd weet te houden, is feno-
menaal en het vernieuwen is vaak een 
indrukwekkende prestatie, maar on-
der echte innovatie versta ik toch iets 
anders dan slechts het doorvoeren van 
vernieuwingen. Het woord innovatie 
wordt vaak te gemakkelijk in de mond 
genomen, niet in de laatste plaats door 

mensen aan de top. Bij Mars en unile-
ver werd bijvoorbeeld een nieuwe vari-
ant van Axe of Becel aangeduid als in-
novatie. dat is het niet. Het is een vaak 
gebruikt en ook misbruikt woord.’

°	 Bij	 Deloitte	 hebben	 we	 de	 ver-
schillende	 stappen	 van	 innovatie	 in	
beeld	 proberen	 te	 brengen.	 We	 maken	
zelf	 onderscheid	 in	 unpaved territory	
en	 uncharted territory	 ofwel	 volledig	
out of the box-denken.	 Dat	 doen	 we	
omdat	 innovatie	 zoveel	 aspecten	 kent.	
Het	doel	van	innovatie	is	duidelijk,	het	
creëren	van	nieuwe	waarde	voor	klant	
en	 onderneming	 en	 het	 realiseren	 van	
financieel	 rendement	 voor	 de	 onder-
neming.	Maar	er	valt	zoveel	onder	dat	
het	 lastig	 is	precies	aan	te	geven	waar	
vernieuwing	 eindigt	 en	 innovatie	 be-
gint.	 Hoe	 zou	 u	 innovatie	 willen	 defi-
niëren?	 ‘ik heb niet echt een definitie, 
maar als ik spreek over innovatie dan 
heb ik het over iets wat veel funda-
menteler is, namelijk het opzetten van 
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kennen. We kunnen niet alles voorzien, 
laat staan vooruit weten. ik durf mijn 
buikgevoel te volgen, maar zeg niet dat 
ik altijd alles zeker weet. dat is niet zo. ik 
zal het tegen een ondernemer zeggen als 
ik niet in het plan geloof. Maar of ik dan 
ook zeker weet dat het niets zal worden? 
Natuurlijk schiet je wel eens mis en dan 
wijzen we met zijn allen een ondernemer 
af die zijn bedrijf daarna toch voor veel 
geld weet te verkopen.’

°	 Wat	is	de	toegevoegde	waarde	van	
de	commissaris	die	tevens	het	durfkapi-
taal	 vertegenwoordigt?	 ‘onze belangen 
lopen in principe volledig parallel: alle-
bei willen we dat het bedrijf groeit. Wij 
hebben te maken met ondernemers die 
bij een bank niet hoeven aan te kloppen 
omdat een innovatieve ondernemer nu 
eenmaal al snel buiten het risicoprofiel 
valt, zeker als je een negatieve cashflow 
moet laten zien. We lopen dus ook meer 
risico en dat doen we omdat we denken 
dat dit uiteindelijk meer oplevert. Maar 
zoals gezegd, we willen niet alleen geld 
geven. in ons team zit een mix van er-
varing die wij graag inzetten om de doe-
len van een ondernemer te helpen rea-
liseren. Wij praten met de ondernemer, 
wisselen ideeën uit, helpen met het leg-
gen van contacten binnen ons netwerk 
als dat gewenst is, denken mee over de 
te volgen strategie. Het geld geven we 
omdat er salarissen moeten worden be-
taald. We denken niet onmiddellijk in 
exitstrategieën, hoewel die op de achter-
grond wel meespelen.’

°	 Moet	 u	 zichzelf	 ook	 voortdurend	
vernieuwen	als	commissaris	of	als	coach?	
‘ik werk graag in een omgeving die zich 
onder invloed van technologie voort-
durend vernieuwt. Vernieuwen, inno-
veren, het betekent automatisch dat er 
geen standaarden zijn waarop je kunt 
terugvallen. Het speelveld verandert 
voortdurend en daarmee de produc-
ten, de klanten, de markt. die uitdaging 
heb ik nodig. Anders heeft het voor mij 
geen zin om commissaris te zijn. ik werd 
commissaris bij het farmaceutisch be-
drijf omdat er sprake zou zijn van inter-
nationale expansie en daar had ik rva-

een geheel nieuwe businesslijn. en dat 
is vele malen ingewikkelder dan het 
doorvoeren van vernieuwingen. een 
innovatie moet significant voordeel 
voor de beoogde gebruiker bieden wil 
het de aanduiding innovatie rechtvaar-
digen. een echte innovatie kost veel 
tijd, aandacht, geld en moeite. de rest 
is de kachel een beetje gaande houden, 
een beetje je werk doen. een echte in-
novatie lost een probleem op en heeft 
een duidelijk effect op de markt voor 
de middellange- en lange termijn. let 
wel, er is niets mis mee om de kachel 
brandende te houden, maar het voor-
zien van een huis van een extra verdie-
ping is in mijn ogen wel wat anders.’

°	 Spannend	 dat	 u	 dat	 zegt.	 Zelfs	
van	de	iPhone	wordt	wel	gezegd	dat	die	
geen	 probleem	 oplost,	 maar	 dat	 Apple	
eerder	bij	ons	een	behoefte	heeft	gecre-
eerd	waar	we	 tot	voor	kort	geen	flauw	
benul	 van	 hadden.	 ‘uit marktonder-
zoek komt natuurlijk nooit naar voren 
dat mensen een iphone willen of een tv 
of wat dan ook. Maar elke innovatie be-
gint met een idee. dat idee moet goed 
zijn. een goede ondernemer voelt ook 
wel aan of een idee goed is of niet. Bij 
TomTom was het idee om navigatieap-
paratuur in de auto niet exclusief be-
schikbaar te laten zijn voor bestuurders 
van een BMW, Mercedes of Audi, maar 
voor iedereen. daar zat de pijn. er was 
een universele behoefte van automo-
bilisten die tot dan voorbehouden was 
aan een kleine groep rijke mensen.’

°	 De	 innovatiecyclus	 wordt	 steeds	
korter.	 Telefoon,	 tv,	 computer,	 inter-
net,	 sociale	media,	het	breekt	allemaal	
steeds	 sneller	door.	Hoe	 speelt	de	 com-
missaris	in	op	die	versnelling?	‘Het per-
manente spel van kijken en luisteren 
naar en geven aan de markt, uitvinden 
waar nu nog geen vraag naar is maar 
morgen wel, dat is de kern van toezicht. 
Het alleen maar naar achteren kijken, 
naar de cijfers van de maand daarvoor, 
is belangrijk maar wat al te zeer gericht 
op controle. Als je commissariaat is af-
gelopen, moet je kunnen zeggen dat de 
doelstellingen qua groei en marktaan-
deel echt bereikt zijn. dat gaat verder 
dan het ondertekenen van de jaarre-
kening. Als een bedrijf niet uit zichzelf 
met voorstellen komt, dan moet je daar 
als commissaris zeker over praten. dan 
heb ik het niet zozeer over de beurs-
genoteerde firma’s waar de directie de 
raad van commissarissen al snel een 
update geeft van de zaken waarvan 
zij denken dat het groei gaat brengen, 
maar over kleine innovatieve bedrijven. 
Bij de grote concerns is het overigens 
best ingewikkeld om als commissaris 
de waarde van zo’n update in te schat-
ten, zowel positief als negatief. ik zie 
in mijn dagelijks werk dat je bij inno-
vatieve kleine bedrijven als Greetz, die 
nog steeds aan het zoeken zijn wie of 
wat ze zijn of kunnen zijn, als commis-
saris per definitie een grotere rol kunt 
spelen. Niet dat wij als commissarissen 
de ideeën aandragen voor de business 
van morgen of overmorgen, zo is het 
niet. We stellen vooral vragen aan de 
directie van deze kleine bedrijven – die 
bestaat vaak uit de oprichters – waar-
door je een sturende rol kunt hebben.’ 

°	 Kunt	u	een	voorbeeld	geven	van	
zo’n	vraag?	‘Bij ciNT zijn we in de fase 
van de due diligence zelf achter de com-
puter gaan zitten om naar het gebrui-
kersgemak van hun website te kijken. 
daar kwamen vraagtekens uit voort. 
Toen hebben we gezegd: “We zijn niet 
de allerdomsten, we zijn bovendien van 
goede wil, en toch lukt het ons niet ge-
makkelijk genoeg om dingen op de site 
voor elkaar te krijgen, terwijl het voor 

een bedrijf in online marketing wel een 
primair proces is. Hoe zit dat?” de ma-
nier waarop je dat brengt is overigens 
wel belangrijk, omdat we geen dictaten 
willen voorschrijven. Zo werken we 
niet. We bepalen niet het product en 
we hebben ook niet de pretentie dat we 
alles weten. Maar door vragen te stel-
len, krijg je wel een dialoog waar beide 
partijen veel aan kunnen hebben.’

°	 U	 maakt	 zelf	 al	 een	 onderscheid	
tussen	 beursgenoteerde	 bedrijven	 en	
jonge	 innovatieve	 bedrijven.	 Kun	 je	 je	
als	 commissaris	 bij	 een	 jong	 innova-
tief	bedrijf	wel	beperken	tot	het	houden	
van	toezicht?	 ‘de bedrijven die bij ons 
komen voor een investering doen dat 
omdat ze harder willen groeien dan ze 
doen en daar de middelen niet voor 
hebben. in de afweging om al dan niet 
te investeren in zo’n ondernemer, kij-
ken we altijd naar de adviseerbaarheid. 
is het een ondernemer die ook het ge-
sprek wil? of wil hij alleen het geld? 
dat laatste, daar hebben wij geen zin 

‘EEN ECHTE 
INNOVATIE 
KOST TIJD EN
GELD, DE REST 
IS DE KACHEL 
EEN BEETJE 
GAANDE 
HOUDEN’

‘wIL DE   
ONDERNEMER 
ALLEEN 
GELD OF  
OOK ADVIES?’

in, omdat er dan geen uitwisseling van 
gedachten of ideeën kan zijn. Met name 
op de momenten dat het wat tegenzit, is 
het essentieel dat er open lijnen bestaan 
tussen commissarissen en directie. er 
moet wat ons betreft sprake zijn van 
een uitdagende en prikkelende relatie. 
We willen als toezichthouder ook een 
coachende rol kunnen hebben.’

°	 Een	gesprek	met	een	ondernemer	
is	dus	een	ander	gesprek	dan	met	de	di-
rectie	 van	 een	 beursgenoteerd	 bedrijf?	
‘ik ben geen commissaris geweest bij 
een grote corporate onderneming, 
maar wel bij een klein beursgenoteerd 
farmaceutisch bedrijf en dan zie je 
dat de spelregels formeler maar ook 
harder zijn. Je hebt te maken met al-
lerlei, oneerbiedig gezegd, verplichte 
zaken als risicoanalyses, accountants, 
eindeloze kalenders van toezicht die 
je niet brengen waar het werkelijk om 
gaat, naar waar het bedrijf zijn geld 
mee verdient. Als je niet oplet besteed 
je in zo’n situatie heel veel tijd aan de 
formele kant en niet aan de materiële 
kant. Als commissaris van een beurs-
genoteerd bedrijf ligt je werk meer in 
het domein van governance. en het is 
maar de vraag of je als toezichthouder 
ook vragen moet stellen over de in-
houd van het bedrijf, bijvoorbeeld over 
innovatie, als de organisatie professio-
neel is. Als de strategie is vastgelegd en 
zo ook de te bereiken doelen, dan hoef 
je er als commissaris alleen maar voor 
te zorgen dat je tegen de buitenwacht 
kunt zeggen dat de stakeholders tevre-
den zijn en dat er groei is wat betreft 
werk en omzet. over het hoe hoef je je 
dan niet uit te spreken. dat is toch an-
ders dan bij een jong bedrijf dat zich-
zelf nog moet uitvinden.’ 

°	 Veel	 innovaties	 mislukken.	 Is	 de	
rol	 van	 toezichthouder	 en	 investeerder	
niet	omgeven	met	veel	onzekerheden?	‘We 
investeren primair in de ondernemer en 
zijn plan. Je kijkt of zijn doelen realistisch 
zijn. in de loop van de rit bemerk je wat 
zo’n ondernemer echt vermag en pas je 
je stijl van toezicht houden daar op aan. 
Je moet daarbij wel je eigen beperkingen 

ring mee. Toen het uiteindelijk anders 
liep, heb ik in goed overleg dit commis-
sariaat neergelegd.’

°	 Is	het	nodig	om	financieel	onafhan-
kelijk	te	zijn	om	een	goede	toezichthouder	
of	commissaris	te	kunnen	zijn?	‘onafhan-
kelijk ben je in je geest. en nee, ik geloof 
niet dat financiële onafhankelijkheid 
nodig is. Als dat zo zou zijn, dan zouden 
heel wat commissarissen in Nederland 
die rol niet goed kunnen uitoefenen. Als 
aandeelhouder en toezichthouder willen 
we in het belang van de onderneming 
waarde creëren. Belangrijk daarvoor is 
dat je ziet dat extra waarde is te creëren 
met de vele technologieën van nu, zoals 
cloud, saas, sociale media, Gps. om in 
zo’n technologisch gedreven omgeving 
goed als commissaris, investeerder, toe-
zichthouder te kunnen werken, is geen 
financiële onafhankelijkheid vereist. een 
goed onderbuikgevoel is veel belangrij-
ker en je moet de goede vragen weten te 
stellen.’ 

jan de rooij is 
partner bij Deloitte.

IntervIew



34 . management scope Deloitte Special / januari 2012 . 35 

slim textiel
Het Almelose TenCate vond zichzelf opnieuw uit. Het drie 
eeuwen oude textielbedrijf werd een innovatieve producent 
van high-tech materialen. ‘Alsof een voetbalteam gaat 
rugbyen en dan wereldkampioen wordt.’ tekst Rob Hartgers 

cAse

merikaanse soldaten zet-
ten in Afghanistan geen 

stap buiten de muren 
van hun militaire 
basis zonder zich 

eerst gehuld te hebben in brandwerende 
camouflagekleding van het Nederlandse 
Tencate. Als enige ter wereld is Tencate 
in staat om lichtgewicht, brandwerend 
textiel te maken dat bedrukt kan worden 
in camouflagekleuren. Het product (de-
fender M) biedt soldaten bescherming 
als hun voertuig door een bermbom in 
brand vliegt. 

dankzij deze innovatie is het bedrijf 
uit Almelo sinds 2007 de belangrijkste 
leverancier van weefsels voor ‘gevechts-
pakken’ voor het Amerikaanse leger. in 
oktober van dit jaar plaatste het opnieuw 
een grote order bij de Twentenaren. Naast 
beschermende weefsels levert Tencate 
ook antiballistische platen voor tanks en 
pantserwagens aan de Amerikanen. de 
onbemande vliegtuigjes (‘drones’) die 
een belangrijke rol spelen in Amerika’s 
overzeese war on terror zijn grotendeels 
gemaakt met composietenmateriaal van 
Tencate. Volgens bestuursvoorzitter 
loek de Vries, tijdens een toelichting op 
de jaarcijfers over 2010, is zijn bedrijf 
‘sluipenderwijs een van de grootste par-

tijen geworden op de Amerikaanse de-
fensiemarkt.’ 

die positie levert veel op. de divisie 
technisch textiel van Tencate, waaron-
der de beschermingssystemen en -ma-
terialen voor defensie vallen, maakte in 
2010 een omzet van 450 miljoen euro, 
dertien procent meer dan het voorgaan-
de jaar. ook de overige onderdelen van 
het bedrijf doen het goed. in 2010 be-
haalde Tencate een omzet van bijna een 
miljard euro. Tijdens de presentatie van 
de – mooie – halfjaarcijfers, afgelopen 
augustus, voorspelde topman de Vries 
een omzetverdubbeling tot twee miljard 
euro in de komende vijf jaar en een re-
sultaat dat met de omzet meegroeit. de 
Vries verwacht dat het bedrijf dit jaar zijn 
recordomzet van 1,033 miljard euro uit 
2008 zal overtreffen. 

Het is een indrukwekkende prestatie 
voor een bedrijf dat ruim tien jaar gele-
den door sommige analisten op sterven 
na dood werd verklaard. Tencate’s trans-
formatie van een noodlijdend textielbe-
drijf tot een succesvolle producent van 
high-tech materialen, is een indrukwek-
kend bewijs van de kracht van innova-
tie. onderzoeker Hendrik snijders, die 
met co-auteur dany Jacobs over Tencate 
schreef in zijn boek Innovatieroutine, ge-

bruikt een sportmetafoor om de omslag 
te duiden: ‘Het is alsof een voetbalteam 
gaat rugbyen en dan wereldkampioen 
wordt.’ 

 
GeschIedenIs

koninklijke Tencate heeft een eerbied-
waardige geschiedenis die teruggaat tot 
1691. daarmee is het een van de oudste 
multinationals ter wereld. innovatie zit 
het bedrijf in de genen. Het kreeg als 
eerste Nederlandse bedrijf de eretitel 
‘koninklijk’ toegekend door Willem iii 
als erkenning voor de in die tijd zeer in-
novatieve stoomweverij en -blekerij. in 
de negentiende eeuw groeide Tencate 
op de golven van de industrialisatie uit 
tot één van de grootste textielconglome-
raten van Nederland. sinds 1954 is Ten-
cate een beursgenoteerde onderneming. 
Aan die snelle groei kwam een eind toen 
vanaf de jaren zestig van de twintigste 
eeuw door de invoering van het mini-
mumloon de textielindustrie verdween 
uit Nederland. 

de toenmalige directie zocht de oplos-
sing in diversificatie. de textielbaronnen 
namen links en rechts bedrijven over. 
Tencate werd een multinational zonder 
duidelijke focus. Het produceerde onder 
meer rubberen leidingen, plastic verpak-

kingen, technische componenten (onder 
andere printers), surfplanken en confec-
tie. eind jaren negentig werd dit gebrek 
aan richting het bedrijf bijna fataal. de 
markt voor printers raakte verzadigd en 
de confectiedivisie – met dure fabrie-
ken in Griekenland en ierland – draaide 
enorme verliezen. de economische ma-
laise mondde uit in een bestuurscrisis. 
in 2000 stapte het zittende bestuur op en 
trad loek de Vries als bestuursvoorzitter 
aan. Hij bleek de krachtige bestuurder 
die Tencate nodig had. 

‘Het water stond Tencate bij het aan-
treden van de Vries aan de lippen’, zegt 
Hendrik snijders. ‘op zo’n moment kun 
je twee dingen doen; de kosten verder 
drukken of de dingen slimmer doen dan 
anderen. Tencate had eigenlijk geen 
keuze. Het was actief in een bedrijfstak 
die ten onder ging, het consumenten-
textiel. Ze moesten dus wel slim zijn. de 
Vries voelde aan dat Tencate de kennis 
die het heeft over textiel op andere ter-
reinen moet toepassen. Hij had niet al-
leen een duidelijke visie op de toekomst 
van Tencate, hij wist zijn visie ook zo te 
verpakken dat deze herkend en begre-
pen wordt door de medewerkers. Goede 
leiders kunnen in hun eentje een lijn uit-
zetten die door iedereen gevolgd wordt.’ 

mArKtleIderschAP

de Vries gooide het bedrijf volledig op 
de schop. Tencate (toen nog met spatie 
tussen de twee woorden) legde zich vanaf 
dat moment toe op de thema’s veiligheid, 
bescherming, duurzaamheid en milieu. 
Het nam afscheid van het consumen-
tentextiel, de markt waarin het in de ne-
gentiende en twintigste eeuw groot was 
geworden. Het oude industriële model, 
gebaseerd op grote volumes en kleine 
marges, maakte plaats voor kleinschalige 
productie van hightech materialen voor 
nichemarkten. Volgens snijders is het 
een drievoudige transformatie: ‘Het pro-
duct veranderde (van textiel naar techni-
sche materialen), de markt veranderde 
(van consumenten naar bedrijven; van 
B2c naar B2B) en de marktpositie veran-
derende (van concurrentie op basis van 
prijzen naar concurrentie op basis van 
prestaties).’ 

organisatorisch veranderde er ook 
het een en ander. Bestaande afdelin-
gen, die in de loop der jaren waren uit-
gegroeid tot autonome koninkrijken, 
werden afgeschaft. de Vries bouwde 
de organisatie opnieuw op rondom de 
disciplines commercie, logistiek en pro-
ductie. onder het motto ‘Fix it – exit’ 
werden bedrijfsonderdelen die niet tot 

de core business behoorden afgestoten. 
Tegelijkertijd stroopte de Vries de we-
reld af, op zoek naar bedrijven die de 
nieuwe pijlers van Tencate konden ver-
sterken. de Vries, in een publicatie van 
TsM Business school: ‘Wij voorzagen 
dat de textieltechnologie ging versmel-
ten met de chemische technologie en de 
materiaaltechnologie tot material sci-
ence. We wilden dat Tencate voorop zou 
lopen bij de ontwikkeling van specialis-
tische materialen binnen deze industrie. 
daarbij streefden we naar marktleider-
schap in alle markten waarin we actief 
wilden zijn.’

‘GOEDE 
LEIDERS 
ZETTEN EEN 
LIJN UIT 
DIE DOOR 
IEDEREEN 
wORDT 
GEVOLGD’
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end-user-mArKetInG

de nieuwe strategie wierp vruchten af. 
de productie van veiligheidskleding, 
kogelwerende panelen en lichtgewicht 
vliegtuigbeplating nam kort na de reor-
ganisatie een grote vlucht. de vraag werd 
omhoog gestuwd door de toegenomen 
onveiligheid in de wereld na de aansla-
gen van 11 september 2001. een ander 
succesverhaal is het kunstgras van Ten-
cate, dat door de toepassing van nieuwe 
technieken veel meer lijkt op natuurgras 
dan de bestaande kunstgrassen. Tencate 
veroverde zelfs een plaats in de lucht- en 
ruimtevaartindustrie. Zowel Airbus als 
Boeing passen lichtgewicht composiet 
van Tencate toe in hun vliegtuigen. Van 
koolstof- of glasvezels geweven doek 
wordt laminaat geperst voor onder meer 
de vleugelneus van de Airbus380. Nasa 
gebruikte materialen van Tencate voor 
de bouw van drie Marslanders.

de bedrijfsonderdelen die het na de 
reorganisatie van de Vries goed zijn 
gaan doen, waren in de meeste geval-
len al langer aanwezig in het bedrijf. Zo 
had Tencate al sinds de jaren zestig een 
glasvezelweverij in Nijverdal waar sterke 
kunststofweefsels werden gemaakt. dat 
deze onderdelen plots sterk groeiden, lijkt 
vooral te danken aan de nadruk op ‘end-
user-marketing’, één van de vier hoekste-
nen van het nieuwe businessmodel van 
Tencate. ‘door ons actief te richten op de 
eindgebruikers en onze producten daar 
te specificeren, kunnen we pullmarketing 
bedrijven, die veel meer impact heeft’, legt 
de Vries uit aan TsM. 

Tencate innoveert niet alleen op pro-
ductniveau. ook de manier van werken is 
innovatief. in 2007 ontving het de eras-

mus innovation Award. de jury, met 
daarin onder andere Alexander rinnooy 
kan en Bernard Wientjes, roemde de ma-
nier waarop Tencate technologische en 
sociale innovatie met elkaar verknoopt: 
‘deze unieke formule heeft geleid tot een 
succesvolle organisatie die zeer vooruit-
strevende producten ontwikkelt en bo-
vengemiddelde resultaten behaalt. de 
organisatie wordt gekenmerkt door een 
unieke vorm van ondernemerschap en 
langetermijndoelstellingen waarbij inno-
vatie en efficiency centraal staan.’

 
oPen InnovAtIe

de laatste jaren is Tencate in toenemen-
de mate gaan inzetten op open innovatie. 
in juli van dit jaar ging in Nijverdal het 
open innovation centre Advanced Ma-
terials (oicAM) van start. oicAM is een 
samenwerkingsverband tussen meerdere 
bedrijven en kennisinstellingen uit de 
regio. Tencate is een van de initiatiefne-
mers. projectleider van oicAM is Mar-
tin olde Weghuis, die een lange staat van 
dienst heeft bij Tencate op het gebied van 
innovatie. ‘We vormen teams met men-
sen uit andere waardeketens om nieuwe 
product-markt-technologiecombinaties 
te genereren’, legt olde Weghuis uit. 
‘open innovatie biedt ons de mogelijk-
heid om contacten te leggen met nieuwe 
kennisnetwerken. Het geeft ons toegang 
tot nieuwe markten en nieuwe technolo-
gieën. Wij waren bijvoorbeeld niet goed 
op de hoogte van technieken om water te 
zuiveren, maar het is wel kennis waar we 
met onze materialen bij aan kunnen slui-
ten. op die manier hebben we samen met 
pentair X-Flow een kunstgrassysteem 
ontworpen met een ondergrond die water 
opvangt en zuivert.’

de innovaties van oicAM zijn vraag-
gestuurd, zegt olde Weghuis: ‘er moet een 
businesscase aan ten grondslag liggen. We 
ontwikkelen niets als er geen markt voor 
is. We zijn geen innovatiecentrum om 
kennis te vermarkten, dat onderscheidt 
ons van andere open innovatiecentra. Het 
is ons doel om zo snel mogelijk producten 
naar de markt te brengen. Zodra een in-
novatie de pilotfase ingaat, moet het weg 
bij oicAM. dan gaat het naar een van de 
bedrijven van oicAM of er wordt een 

apart productiebedrijf voor opgericht. er 
moet dan nog steeds flink worden geïn-
vesteerd in de verdere ontwikkeling van 
het product, maar de echte risicofase is 
voorbij.’

olde Weghuis benadrukt dat open 
innovatie binnen oicAM en andere sa-
menwerkingsverbanden een steeds be-
langrijker onderdeel is geworden worden 
van het innovatiebeleid van Tencate: ‘in 
de nieuwe economie zul je steeds vaker 
samenwerkingsverbanden zien van grote 
bedrijven met in hun kielzog veel mkb’ers. 
ik denk dat het voor Nederland de enige 
manier is om te overleven op het gebied 
van innovatie. Nederlandse bedrijven 
hebben lang geprobeerd om alle innovatie 
in eigen huis te doen. Maar het gaat erom 
hoe snel je gaat, niet hoeveel patenten je 
hebt. een kar loopt nu eenmaal sneller 
met vier paarden dan met één.’ 

cAse

Innovaties van tencate

greenSource 
Een kunstgrassysteem met een synthetische 
onderlaag die regen opvangt en zuivert. Voor 
de ontwikkeling van dit product bundelde Ten-
Cate de krachten met Pentair X-Flow. TenCate 
heeft de kennis over kunstgras, Pentair X-flow 
leverde de kennis over waterzuivering. 

defender M 
Het Amerikaanse leger zweert erbij. In te-
genstelling tot de brandwerende weefsels van 
andere producenten kan dit materiaal worden 
bedrukt met inkten. Het materiaal is bovendien 
licht, ademend en slijtvast. Daarbij schermt 
het de lichaamswarmte van de drager af van 
infraroodcamera’s.

kipper
Een andere open innovatie van TenCate, in 
samenwerking met een aantal Twentse bedrij-
ven. De Kipper is een kiepwagen gemaakt van 
oersterk kunststof. De ‘kiepbak’ is daardoor 
heel licht en energiezuinig. Het materiaal is 
bovendien sterker dan metaal en heeft een 
isolerende werking. 

Inkjettechnologie
Het verven of coaten van textiel gebeurt nu nog 
in de meeste gevallen door onderdompeling in 
een vloeistof. TenCate-dochter Xennia Tech-
nology ontwikkelde nanoprocestechnologie 
gebaseerd op inkjettechnologie, waarmee 
inkten of coatingdeeltjes met grote precisie en 
snelheid op een heel klein oppervlak kunnen 
worden aangebracht. Een belangrijke stap in de 
ontwikkeling van ‘slim textiel’. 

‘wIj HEbbEN ééN COMMISSArIS, die zelf ook 
ondernemer is. Hij heeft enorm veel prak-
tische ervaring en dient als klankbord. Hij 
staat als intermediair tussen de twee gene-
raties in ons bedrijf. dan heb ik het over 
mijn vrouw en mezelf als oprichters van Van 
campen industries en over onze zoon en 
dochter en schoonzoon en schoondochter, 
die alle vier meedraaien in de top. Wij zijn 
een kennisbedrijf en leveren de technische 
knowhow voor ingewikkelde projecten. Als 
rijkswaterstaat bij ons aanklopt voor een 
geluidsscherm langs de snelweg, dan doen 
wij het hele traject van begin tot eind. Maar 
we ontwerpen ook vliegtuigcockpits. 
‘HET MANAgEMENTTEAM van Van campen 
industries bestaat uit de drie directeuren en 
de commissaris zit geregeld bij ons overleg, 
zo houden we hem op de hoogte. Wij be-
denken voortdurend nieuwe technieken en 
toepassingen, maar je kunt niet alleen maar 
bezig zijn met innoveren, je moet ook omzet 
draaien. ik hou van pionieren. onlangs was 
ik in china en het water liep me in de mond 
van de mogelijkheden die ik daar zag! onze 
commissaris houdt me bij de les en zorgt er-
voor dat ik niet te ver voor de fanfare uit-
loop. dat is niet altijd leuk, wel verstandig. 
Toch botst het nooit tussen ons. dat gevaar 
bestaat eerder tussen mij en de jongeren in 
het bedrijf. ik krabbel een idee op de achter-
kant van een sigarendoosje, de jongens ge-
bruiken een 3d-simulator. de commissaris 
zorgt voor evenwicht. Hij doet dit nu twintig 
jaar, gaat mee met zijn tijd en ik hoop dat hij 
nog even doorgaat.’ Te
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wie Joop van Campen
bedrijf Van Campen Industries

‘ Hij zorgt  
voor 
evenwicht’ 

‘HET GAAT 
EROM HOE 
SNEL JE 
GAAT, NIET 
HOEVEEL 
PATENTEN 
JE HEBT’
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de Balancerende 
innovatiescout
De commissaris dient verschillende rollen te vervullen 
als het gaat om vernieuwing. Hoe kan het bedrijf dit 
organiseren? tekst Rick Aalbers en wilfred Dolfsma

e commissaris die 
ieder kwartaal in 

stemming grijs de 
financials tegen het 

licht houdt en ook nog 
even op hoofdlijnen strategische ontwik-
kelingen bespreekt met de ceo wordt een 
minderheid. Gelukkig maar. commis-
sarissen worden meer en meer gevraagd 
vanwege hun strategische ervaring met 
de ontwikkelingen van een sector en haar 
technologie. Advies van de commissaris 
gaat dus niet in de laatste plaats over in-
novatie. de commissaris vormt een wel-
kom venster op de buitenwereld en kan 
als innovatiescout terreinen bestrijken 
waarop een bedrijf en haar medewerkers 
geen zicht hebben.

Hier ligt meteen de uitdaging. Als de 
kennis en kunde die een commissaris 
tot zijn beschikking heeft niet actief het 
bedrijf ingezogen wordt, zal dat bedrijf 
geen baat hebben van een commissaris 
als ‘kennisbroker’ en verdampt onont-
dekt innovatievermogen. ook zonder dat 
een commissaris de actieve betrokken-

heid krijgt die bij een one-tier-structuur 
van corporate governance past – zoals 
dat gebruikelijk is in een Angelsaksische 
omgeving, kan hij meer doen dan ieder 
kwartaal in conclaaf gaan met de direc-
teur. Al te nauwe samenwerking van deze 
commissaris met het bedrijf is echter 
onwenselijk, omdat daarmee de rol van 
betrokken, maar onpartijdige relatieve 
buitenstaander in gevaar komt. de vraag 
is dus hoe de commissaris de balans kan 
vinden tussen de rol van betrokken insi-
der enerzijds en van onpartijdig expert 
van buiten anderzijds.

structuren Boetseren

eerst en vooral moeten we vaststellen 
dat de wijze waarop een bedrijf als ge-
heel georganiseerd is, steeds belangrijker 
wordt vanuit strategisch oogpunt. de 
juiste mensen bijeenzetten in (tijdelijke) 
structuren die er voor kunnen zorgen dat 
producten en diensten geleverd worden 
waar de klant om vraagt, is een probleem 
waar veel bedrijven mee worstelen. Bin-
nen organisaties bestaat een voortdu-

rende spanning als gevolg van het aan-
passen van haar structuren. Wetende dat 
formele organisatiestructuren leidend 
zijn, iets dat wij zelf in eigen onderzoek 
ook vonden, wijzigt een bedrijf als intel 
met regelmaat haar structuur. de infor-
mele contacten die in één periode kon-
den groeien, kunnen zo in een volgende 
periode bij een nieuwe structuur van nut 
zijn. een commissaris zou als strategisch 
organisator nauw betrokken moeten zijn 
bij de beslissing hoe de organisatiestruc-
turen te boetseren, als kritisch adviseur 
én als betrokken medestander. Hij zou er 
ook op moeten toezien dat de realisatie 
volgens een reëel plan verloopt. dit alles 
met het doel om een betere aansluiting te 
vinden tussen enerzijds de verwachting 
van de klant en de druk van de concur-
rentie en anderzijds de mogelijkheden 
van het bedrijf met al haar competenties 
maar ook navenante organisatorische be-
perkingen. deze match is essentieel voor 
innovatie die het beste uit de organisatie 
haalt en past bij wat de markt vraagt. de 
commissaris kan dus van dienst zijn bij 

het strategisch inrichten van de formele 
organisatiestructuur, maar er zelf ook 
een nog actievere rol in spelen.

ook de manier waarop een commis-
saris zelf betrokken is bij het innovatie-
proces moet beter georganiseerd worden. 
Wanneer de commissaris niet adequaat 
gepositioneerd is kan hij scouten wat hij 
wil, maar gebeurt er niets met zijn in-
zichten. Geen enkel idee zal dan aan zijn 
klankbord getoetst worden. Het aanslui-
ten bij bestaande innovatieresources is 
daarbij van groot belang. Hierbij bestaan 
er twee paden naar succes. de eerste ver-
loopt via de formele organisatie, de twee-
de via de informele organisatie, en alleen 
het simultaan bewandelen van beide pa-
den leidt tot langetermijnsucces. 

funnel en stAGe-GAte

concrete handvatten voor innovatie via 
de formele organisatie zijn eerst en voor-
al een effectieve toepassing van de in-
novatie-funnel en het stage-gate-model. 
Wanneer een bedrijf, welk bedrijf dan 
ook, eindelijk het romantische idee laat 
varen dat innovatie niet te managen is, is 
het eerste dat het veelal doet een funnel 
of een stage-gate inrichten. soms wor-
den deze beide gecombineerd. innova-
tie ongemanaged laten, leidt tot minder 
succes en is uiteindelijk zo kostbaar dat 
zelfs een bedrijf als Google zich dat op 
de lange termijn niet kan veroorloven. 

Zoals ieder goed geleid bedrijf cash-
flowprojecties maakt, zo moet het ook 
new product launch-projecties maken. 
Welke nieuwe producten kunnen op wel-
ke termijn, met welke vooruitzichten op 
de markt geïntroduceerd worden? een 
innovatiefunnel (trechter) helpt daarbij; 
het zou aan commissarissen moeten zijn 
om kritische strategische vragen te stel-
len over de vulling van de funnel. een 
commissaris kan het soort van bijziend-
heid voorkomen waar de open-innova-
tiebeweging voor waarschuwt. Goede 
ideeën en hulp bij de uitwerking kunnen 
immers ook van buiten de eigen orga-
nisatie komen. de commissaris bevindt 
zich in de uitgelezen positie om open in-
novatie te stimuleren en daarbij strategi-
sche naïviteit te helpen voorkomen.

de inbreng van een commissaris bij 
een stage-gate – waarbij elk project in 
delen (stages) is geknipt en bij elk deel 
moet worden beslist of het project door-
gang vindt of niet – moet in principe 
minimaal zijn. Hij moet de betrokken 
buitenstaander kunnen blijven spelen. 
Wat een commissaris wel kan doen is 
mede bepalen hoeveel fasen er te onder-
scheiden zijn, welke criteria voor een go 
gehaald moeten worden, en hoe in een 
volgende fase te investeren in een project 
dat een go heeft gekregen. de precieze 
vorm voor de structuur van een stage-
gate is een strategische kwestie waar een 

belangrijk signaal van uitgaat naar het 
hele bedrijf.

een commissaris kan, zeker bij de in-
novatieprojecten die veel risico voor het 
bedrijf met zich meebrengen of een hoge 
investering betekenen, ook actief bij ver-
schillende gates meebeslissen over go of 
no-go. Zo kunnen fouten van de tweede 
soort – het onterecht geven van een go 
aan ondeugdelijke projecten – worden 
voorkomen.

Zet de joKer In

innovatiemanagement is er op gericht 
om de kans op succes bij het introdu-
ceren van een nieuw product zo groot 
mogelijk te maken. in een poging om 
falen van producten te voorkomen kan 
het zijn dat ook kansrijke projecten tus-
sentijds worden gestopt. een product 
champion van een project dat afgeblazen 
dreigt te worden zou, onder voorwaar-
den, de commissaris als joker moeten 
kunnen inzetten in een ultieme poging 
het project te redden. Betrokkenheid bij 
een innovatieproject vanuit hiërarchisch 
hogere regionen is erg belangrijk voor 
het succes van een project.

een commissaris kan een innovatie-
project via een informele route naar de 
top leiden waar de weg via de reguliere 
structuren afgesloten bleek. de formele 
kant kan immers een heel ander beeld 
geven van een organisatie dan de infor-

medewerker
management

belangrijkste beïnvloeder

 

Formele organisatie informeel schaduwnetwerk
AnAlyse
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tegenwoordig mogelijk om precies te 
bepalen wie de movers en shakers bin-
nen de organisatie zijn. Wie heeft de vele 
contacten relevant voor de ontwikkeling 
van échte vernieuwing en wie houdt de 
cruciale contacten tussen twee afdelin-
gen in stand zodat toch dát innovatieve 
product of dié onontgonnen dienst een 
eerste kans krijgen? Het is niet zelden dat 
dergelijke contacten buiten de formele 
innovatieverhoudingen blijven, zeker in 
een eerste stadium van de ontwikkeling. 
een commissaris die zich bij het spreken 
met mensen in een bedrijf beperkt tot 
de managers van de verschillende afde-
lingen loopt dan ook waardevolle infor-
matie mis over movers en shakers. Het 
figuur hiernaast geeft het krachtenveld 
waar de commissaris zich in bevindt ver-
eenvoudigd weer.

Het gericht in contact komen met de 
kernspelers van de informele organisa-
tie werd lange tijd als iets onmogelijks 
beschouwd omdat veel en hoogwaar-
dige informatie verzameld moet wor-
den. Nieuwe inzichten uit de wereld van 
de netwerkanalyse brengen hier echter 
verandering in. op basis van moderne 
communicatiekanalen zoals e-mailver-
keer en gerichte informatieverzameling 
vanuit het (hrm-)management, kunnen 
de personen worden geïdentificeerd die 
vermoedelijk het beste toegang hebben 
tot ‘unieke’ informatie die innovatieve 
waarde creëert. Het gericht contact zoe-
ken met deze kernspelers in de verschil-
lende netwerken geeft de commissaris 
een unieke kijk op het innovatieproces 
binnen zijn organisatie, waardoor een 
gerichte aanpak mogelijk wordt.

uit onderzoek blijkt dat de movers 
en shakers veelal de middenmanagers 
in een bedrijf zijn, maar ook de speci-
alisten met de nodige ervaring binnen 
het bedrijf zijn niet uit te vlakken. de 
laatsten hebben veel contacten met an-
deren, zowel binnen de eigen afdeling 
als daarbuiten, vooral wanneer zij op 
meerdere plekken in de organisatie heb-
ben gewerkt. een lange staat van dienst 
in een organisatie wordt nogal eens als 
nadelig gezien door het management. 
dat is onterecht. Juist het aantal formele 
én informele contacten dat iemand on-

derhoudt maakt hem mogelijkerwijs tot 
een shaker. Als zo iemand ook de moge-
lijkheden en middelen heeft om keuzes 
te maken met gevolgen die er toe doen, 
is het ook een mover. Het is denkbaar dat 
iemand die hiërarchisch minder hoog 
opgeklommen is wèl de vele contacten 
heeft die hem tot shaker maakt, maar 
nog niet de macht die hem tot mover zou 
maken. 

een commissaris is de uitgesproken 
persoon om de movers en shakers bin-
nen een organisatie direct te benaderen 
en met hen te sparren. de commissaris 
functioneert dan als matchmaker. dat 
kan bilateraal, maar vooral in kleine 
groepjes. 

schAKen oP meerdere Borden

door in de overleggen die een commis-
saris heeft movers en shakers uit het for-
mele en het informele netwerk bij elkaar 
te brengen, zorgt hij ervoor dat zij elkaar 
op meerdere manieren leren kennen. Zij 
ontwikkelen wat wel heet een ‘multiplexe’ 
relatie. Het vertrouwen dat in dergelijke 
relaties ontstaat, gekoppeld aan de can-
do die een mover in het formele netwerk 
heeft, zorgt ervoor dat snel besloten kan 
worden, op grond van informatie die 
beter is geverifieerd. Multiplexe relaties 
dragen in belangrijke mate bij aan de in-
novativiteit van een bedrijf. Bij interven-
tie door het management om innovatie 
te stimuleren blijken het vooral deze re-
laties te zijn die worden opgewaardeerd 
tot innovatiecontacten. 

mele kant, terwijl beide noodzakelijk 
zijn om als organisatie effectief te kun-
nen zijn.

Informeel netwerKen

een belangrijke uitdaging voor de com-
missaris is om zijn ideeën en inzichten 
de organisatie binnen te loodsen, zon-
der daarbij verzeild te raken in de loop-
graven van de organisatie of juist te ver-
zanden in een innovatie-isolement door 
alleen nog maar hoog in de organisatie 
te werken met informatie die inmiddels 
elk managementfilter heeft doorstaan 
in haar tocht naar de bestuurskamer. 
de formele organisatie biedt hierbij 
bruikbare aanknopingspunten, maar 
uiteraard is het innovatieproces gecom-
pliceerder dan alleen dat. de voordelen 
van een formele organisatie, zoals trans-
parantie en de mogelijkheid resources 
te kunnen committeren zijn duidelijk, 
maar de informele organisatie kent de 
voordelen van flexibiliteit en de moge-
lijkheid lateraal informatiebronnen aan 

te boren. Het uitselecteren van oninte-
ressante en ontoepasbare informatie en 
ideeën is een belangrijke taak van de 
formele organisatie en van het middel-
management. Maar ook fouten van de 
eerste soort – onterecht een goed idee of 
project tegenhouden – werken innovati-
viteit tegen.

de innovatieve commissaris houdt 
daarom ook gericht contact met hen die 
er informeel toe doen bij innovatie. ook, 
of misschien wel juist, als dat niet één op 
één matcht met de formele organisatie. 
doelgericht contact met deze mensen 
binnen het informele innovatienetwerk 
maakt een innovatieve commissaris suc-
cesvoller.

movers & shAKers

Hoewel deze innovatieve movers en 
shakers zowel in de formele als in de 
informele kanten van de organisatie zit-
ten, zijn ze in het informele meer ver-
scholen. Hoe bereik je deze personen? 
organisatienetwerkanalyse maakt het 

uitgelicht
•  De moderne commissaris kan meerdere 

rollen spelen voor een bedrijf en 
vooral de rollen bij innovatie bieden 
de commissaris veel kans waarde toe te 
voegen.

•  Informatie van buiten het bedrijf 
inbrengen in combinatie met een 
adviesrol rond de strategische inrichting 
van de organisatie stelt de commissaris 
in staat bij te dragen aan het innovatief 
vermogen van een bedrijf.

•  Er moet oog zijn voor zowel de formele 
als de informele kant van de organisatie; 
de commissaris is een uitgelezen persoon 
om movers en shakers bij elkaar te 
brengen en nut en noodzaak binnen de 
organisatie te onderstrepen. 

•  Betrokkenheid van de commissaris bij 
bestaande innovatieactiviteiten heeft 
de potentie om succes te vergroten en 
het ontstaan van nieuwe activiteiten te 
stimuleren.

•  Moderne inzichten en technieken uit de 
organisatienetwerkanalyse bieden hier 
de benodigde handvatten voor.

DE 
COMMISSARIS 
VORMT EEN 
wELKOM 
VENSTER 
OP DE BUITEN-
wERELD

EEN 
COMMISSARIS 
MOET GERICHT 
CONTACT 
ONDERHOUDEN 
MET wIE ER 
INFORMEEL 
TOE DOET
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et kantoor van Mi-
crosoft Nederland op 

schiphol is de belicha-
ming van het nieuwe 
werken. Geen geslo-

ten kantoorruimtes, maar open struc-
turen met veelzijdig modern meubilair 
waar gewerkt, ontmoet en vergaderd 
kan worden op tijden dat dit mede-
werkers het beste schikt. Jaarlijks ko-
men er meer dan 45 duizend externe 
bezoekers op dit kantoor af om het 
nieuwe werken met eigen ogen te kun-
nen aanschouwen. ‘kopje koffie?’ vraagt 
rinsema die – terwijl hij ons voorgaat 
in het pand – even een stop maakt bij 
een stand van de coffee company. ‘Ge-
loof het of niet, maar dit is de drukst 
bezochte coffee company van Neder-
land’, lacht de directeur van Microsoft 
Nederland die noch een eigen kamer 

noch een eigen parkeerplaats heeft. rin-
sema moet net als andere medewerkers  
’s ochtends bij binnenkomst gewoon een 
plekje zien te vinden. ‘en ik mag blij zijn 
er als er een plaats in de garage is voor 
me. Wanneer klanten de vrije plekken 
hebben ingenomen, moet ik uitwijken 
naar een parkeerplaats aan de overkant 
van de straat.’ Maar rinsema heeft er 
geen problemen mee. sterker nog, het 
invoeren van het nieuwe werken was 
en is zijn eigen idee en overtuiging, zo 
blijkt. Het nieuwe werken is bij Micro-
soft Nederland dan ook veel meer dan 
woorden alleen. sinds 2007 is Micro-
soft het nieuwe werken. en niet zon-
der succes. uit onderzoek van de rot-
terdam school of Management blijk 
dat sinds de invoering van een andere 
manier van werken, ondersteund door 
de laatste technologie, de productivi-

teit met gemiddeld 28 minuten per dag 
per medewerker is toegenomen, het 
aantal vierkante meters kantoorruimte 
per medewerker is afgenomen van ze-
ventien naar twaalf, en het aantal kilo-
meters woon-werkverkeer zes procent 
minder is.

°		 Wat	 heeft	 u	 zelf	 met	 het	 nieuwe	
werken?	‘Veel. en dat heeft alles te maken 
met de manier waarop ik zelf naar de we-
reld kijk. ik heb twee kinderen van zes-
tien en negentien en ben druk bezig hen 
eigen verantwoordelijkheden bij te bren-
gen. Zodra ze straks in een bedrijf gaan 
werken, wordt een deel van die eigen 
verantwoordelijkheden vervolgens weer 
ingetrokken omdat er managers zijn die 
zeggen wat zij moeten doen en hoe. dat 
vind ik jammer. Wie goed is in het defini-
eren van het ‘wat’ en het ‘hoe’ los kan la-

‘ In deze tijd  
zoeken mensen 
betekenis’ 
Microsoft Nederland heeft zelf het initiatief genomen om ‘het 
nieuwe werken’ door te voeren. Amerika kijkt goedkeurend 
toe. ‘we hebben hier behoorlijk veel vrijheid’, aldus directeur 
Theo Rinsema. interview wim Eysink tekst Irene Schoemakers Fotografie Ad Nuis
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zet wereldwijd vijftien nieuwe gebou-
wen per jaar neer. Het model waarmee 
het bedrijf werkte was vooral gestoeld 
op vierkante meters per werkplek. 
daar wilde ik niet meer aan meedoen. 
ik wilde vierkante meters per mens. ik 
heb toen moeten aantonen dat dit een 
beter idee was en daar hebben ze “ja” 
tegen gezegd. en als een bedrijf een 
afwijkende gedachte doorvoert en dit 
wordt een succes, dan wordt dit gevierd. 
ons Nederlandse model wordt nu in de 
bestaande modellen overgenomen. die 
ruimte is er dus binnen Microsoft.’

°		 Ik	las	op	uw	weblog	dat	u	vooral	
ict-bedrijven	 als	 uw	 concurrenten	 be-
schouwt.	 Zelf	 had	 ik	 gedacht	 dat	 uw	
concurrenten	 veel	 meer	 de	 innovatieve	
bedrijven	 zouden	 zijn	 zoals	 Google	 en	
Apple.	‘ik beschouw deze bedrijven ook 
als ict-bedrijven.’

°		 Toch	zie	ik	Microsoft	meer	als	een	
kennisbedrijf	dat	aan	innovatie	doet,	dan	
een	ict-onderneming.	 ‘Maar onze con-
currenten zijn wat mij betreft alle ict-
bedrijven. Van Google tot oracle, van 
Apple tot sAp. We vissen om te begin-
nen allemaal in dezelfde arbeidsmarkt-
vijver. Maar ook zie ik deze branche als 
een ecosysteem met een taak. ik vind 
dat wij met elkaar een bijdrage kunnen 
en moeten leveren aan een betere sa-
menleving. en eerlijk gezegd vind ik dat 
we die taak maar matig vervullen.’

°		 Wat	zou	er	dan	beter	kunnen	vol-
gens	u?	‘Neem nu de rijksbegroting. die 
bedraagt 275 miljard euro waarvan zo’n 
zeventig procent opgaat aan gezond-
heid, sociale zaken en onderwijs. Alle-
maal gebieden waar ict nog lang niet 
volledig wordt uitgenut. Als wij als ict-
bedrijven er nu voor kunnen zorgen dat 
we ict-systemen leveren waarmee de 
efficiency van deze gebieden toeneemt 
en we hiermee bijvoorbeeld vijf procent 
bezuinigingen kunnen realiseren, dan 
hebben we de kosten voor defensie al-
leen al uitgespaard. en die vijf procent 
is nog aan de conservatieve kant. dat 
moet zeker haalbaar zijn. Maar zelfs die 
halen we op dit moment niet.’

°		 Als	 Amerikaans	 bedrijf	 heeft	 u	
te	 maken	 met	 het	 one-tier	 model.	 Voor	
commissarissen	 zoals	 wij	 die	 kennen,	 is	
daarbinnen	geen	plaats.	Maar	dat	wil	niet	
zeggen	dat	er	geen	 toezicht	 is.	Hoe	 is	dit	
geregeld?	 ‘Het toezicht is internationaal 
strikt geborgd via de one-tier constructie. 
en de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het toezicht staan vandaag de dag 
veel meer in verbinding met ons dan in 
het verleden. Zo heb ik meegemaakt dat 
ik in Amerika afspraken had met zaken-
partners en de commissie die binnen het 
one-tiermodel met toezicht belast is aan 
mij vroeg of ze erbij mocht zitten. die 
commissie zit kortom dichter en dichter 
op de organisatie. Ze spreken met mijn 
klanten en nemen deel aan meetings. en 
dat is mooi. daaruit spreekt betrokken-
heid.’

°		 Microsoft	kent	ook	een	zogenoem-
de	Raad	van	Anders.	Houdt	deze	raad	ook	
toezicht?	‘Nee. de raad van Anders fun-
geert vooral als een tijdelijke spiegel. dat 
is de buitenwereld die we hier binnen-
halen. Toen Microsoft in 2008 naar The 
outlook verhuisde, kregen we vrijwel 
uitsluitend applaus van de buitenwereld. 
en de medewerkers gingen zich daar 
naar gedragen. Trots is natuurlijk een 
mooi gevoel. Maar het is ook gezond om 
de aarde te blijven voelen, vandaar deze 
raad. Ze adviseert ons, en helpt ons beter 
te worden en te innoveren. We vragen ie-

dere keer aan een andere groep mensen – 
rond de vijftien in totaal – om gedurende 
drie maanden in onze huid te kruipen en 
tijdens een aantal bijeenkomsten te ko-
men tot nieuwe inzichten over onze or-
ganisatie. Gedurende die maanden krij-
gen ze een toegangspas voor dit kantoor 
en mogen ze iedereen interviewen die ze 
maar willen. ook mogen ze de pers erbij 
uitnodigen. in die groep mensen kunnen 
jongeren zitten, vrouwen, ambtenaren, 
noem maar op. een raad wordt vaak sa-
mengesteld rondom een bepaald thema. 
Het helpt ons om met andere ogen te kij-
ken naar hoe wij werken.’

°		 Veel	bij	Microsoft	Nederland	staat	
of	valt	met	uw	eigen	visie.	Hoe	blijft	u	zelf	
met	 uw	 voeten	 op	 de	 grond	 staan?	 Met	
andere	 woorden:	 wie	 corrigeert	 de	 baas	
van	 Microsoft	 Nederland?	 ‘dat doen de 
mensen binnen dit bedrijf. ik heb hier 
geen eigen kamer, laat staan dat de deur 
daarvan dicht is. ik loop hier vaak rond 
en ben, vind ik zelf, behoorlijk goed aan-
spreekbaar.’

°		 Mist	 u	 een	 commissaris	 in	 dit	 be-
drijf?	‘dat hangt van de persoon in kwes-
tie af. ik noem geen namen, maar van 
sommige commissarissen zou ik het een 
feestje vinden wanneer zij aan deze on-
derneming verbonden zouden zijn. Van 
anderen ben ik daarentegen weer blij dat 
ze hier geen toezicht houden. in het alge-
meen kan ik zeggen dat een commissaris 
die op de millimeter toezicht houdt, niet 
mijn voorkeur zou hebben. dat werkt 
niet. een commissaris moet mijns in-
ziens scherp en betrokken zijn en ruimte 
laten voor creativiteit. dat is ook de ma-
nier waarop ik door Amerika wordt aan-
gestuurd en dat werkt uitstekend.’  

ten, hoeft het ‘hoe’ in feite niet te contro-
leren. dan volstaat het controleren van 
het ‘wat’. dat is mijn basishouding en dat 
is waar het nieuwe werken grotendeels 
over gaat. daarnaast leven we in een tijd 
waarin mensen op zoek zijn naar bete-
kenis en een bedrijf niet langer uitslui-
tend een middel is om geld te verdienen. 

Men is geïnteresseerd in wat het bedrijf 
bijdraagt aan de samenleving. daar ha-
len mensen hun inspiratie uit. en als je 
wilt dat medewerkers de ruimte krijgen 
en eigen verantwoordelijkheden nemen, 
maar zich tegelijkertijd wel identificeren 
met je bedrijf, dan moet je meer doen 
dan tegeltjeswijsheden opdreunen als 
“we gaan respectvol om met onze om-
geving”. dat moet je niet zeggen, dat 
moet je doén. Zo zijn wij ambassadeur 
van de stichting Mantelzorg. Maar daar 
blijft het niet bij. Zeventig procent van 
onze mensen reist buiten de file. en in 
die tijd neemt een deel van deze mede-
werkers zorgtaken op zich voor groot-
ouders, ouders of kinderen. Het nieuwe 
werken gaat dus veel verder dan dat een 
bedrijf er alleen maar beter van wordt. 
Het draagt ook bij aan een betere maat-
schappij. en ook dit laatste is een reden 
waarom dit onderwerp mij na aan het 
hart ligt. ik ben benieuwd in hoeverre 
organisaties in staat zijn het instituut 
bedrijf op te rekken om zodoende bij te 
dragen aan een betere wereld. Wie dat 
doet, wordt vanzelf succesvol. daar ge-
loof ik heilig in.’

°		 U	 geeft	 medewerkers	 de	 vrijheid	
en	controleert	bij	voorkeur	alleen	de	out-
put.	 Maar	 de	 moederorganisatie	 in	 de	
Verenigde	Staten	wil	ongetwijfeld	ook	dat	
zaken	 volgens	 bepaalde	 regels	 gaan	 en	
dat	er	niets	mis	gaat.	Hoe	gaat	u	daarmee	
om?	 ‘een mooie vraag. Gelukkig kent 
Microsoft meer regels op het ‘wat’ dan 
op het ‘hoe’. Alleen daar waar het com-
pliance betreft, worden er eisen gesteld 
aan het ‘hoe’. los daarvan hebben we 
hier in onze BV in Nederland behoorlijk 
wat vrijheid. er zijn vijf gebieden waar-
op de vestiging wordt afgerekend door 
Microsoft usA. daarvoor heb ik een 
service level agreement met hen afgeslo-
ten: het winnen van nieuwe klanten, het 
verhogen van klanttevredenheid, groei 
op bepaalde gebieden, innovatie en di-
versiteit. We kunnen hier dus wel de-
gelijk creatief zijn en eigen beslissingen 
nemen, maar we moeten wel excelleren 
en goede resultaten halen. kortom, fou-
ten maken mag. Maar het moeten wel 
gecalculeerde fouten zijn. We kunnen 

echter alleen verbeteren en innoveren 
als we bereid zijn nieuwe dingen uit te 
proberen. Het enige wat ik wil weten is 
wat de risico’s en mogelijke fouten zijn. 
daarna laat ik het los en kunnen de me-
dewerkers ermee aan de slag. daarmee 
rem je niet de creativiteit, maar geef je 
duidelijke kaders aan. en die kaders 
kunnen bij tijd en wijlen heel ruim zijn. 
Zo kan ik toestemming geven voor een 
project dat drie ton kost en waarvan de 
kans dat de opbrengst nul is tachtig pro-
cent is. een Amerikaans bedrijf zou die 
toestemming nooit geven. Wij wel.’

°		 Wat	 betekent	 het	 nieuwe	 werken	
voor	 het	 leiderschap	 in	 de	 organisatie?	
‘Zoals gezegd heeft niemand hier een ei-
gen parkeerplaats of kamer. We hebben 
status en hiërarchie volledig uit elkaar 
getrokken. Wat we belangrijk vinden is 
dat het management in verbinding staat 
met de medewerkers en de medewerkers 
inspireert. om die reden organiseren we 
geregeld zogenoemde dialoogsessies 
tussen leden van het MT en zo’n tien tot 
vijftien medewerkers. die dialoogses-
sies gaan over een bepaald thema, zoals 
‘loslaten’. ik vertel dan eerst zelf wat ik 
moeilijk en uitdagend vind aan dat on-
derwerp. op die manier voeren we in-
terventies uit op de cultuur.’

°		 Waar	let	u	op	bij	de	instroom	van	
medewerkers?	‘dat er bovenal voldoen-
de diversiteit is. en dat was een tijdlang 
niet breed genoeg, wat ons betreft. om 
die reden zijn we gaan werven via de 
sociale media en hebben we de drem-
pel verlaagd voor kandidaten op de ar-
beidsmarkt om hier een kijkje te komen 
nemen. Verder letten we vooral op wie 
de kandidaten als mens zijn. ik geloof 
dat succesvolle mensen ronde mensen 
zijn. daarmee bedoel ik dat ze het een 
en ander hebben meegemaakt dat hun 
perspectief heeft verbreed.’

°		 In	hoeverre	was	het	uw	eigen	keu-
ze	om	het	nieuwe	werken	door	te	voeren	
in	 dit	 kantoorpand?	 ‘dat was volledig 
onze eigen keuze. Het was bovendien 
een businesscase waar de Amerikanen 
aanvankelijk niet aanwilden. Microsoft 
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een innovatie in managementprincipes 
en -processen, die de manier waarop ie-
mand aan management doet en hoe hij 
de zaken voor elkaar krijgt, structureel 
weet te veranderen. We verzamelden 
vijftig, ik zou bijna zeggen klassieke, 
voorbeelden van tamelijk radicale ma-
nagementinnovaties. Van wetenschap-
pelijk management tot de assemblagelijn 
van Henry Ford, van de invoering van de 
nieuwe divisiestructuur bij General Mo-
tors in 1920 tot de ontwikkeling van six 
sigma bij ondermeer Motorola, van ben-
chmarking tot outsourcing. Van recen-
ter datum is de open innovatiestrategie 
‘connect + develop’ van procter & Gam-
ble, die ervoor heeft gezorgd dat deze 
multinational meer dan de helft van zijn 
innovaties dankt aan de samenwerking 
met uiteenlopende klanten, leveranciers, 
wetenschappers en ondernemers. 

‘Natuurlijk is en blijft technologische 
innovatie de basis voor een onderne-
ming, maar managementinnovatie is een 
vereiste om die innovatie met succes en 
blijvend in de markt te zetten. Nieuwe 
technologie verandert de manier waarop 
we dingen doen, managementinnovatie 
verandert de manier waarop we denken 
en beslissingen nemen, de manier waar-
op we analyseren, organiseren en zaken-
doen.’

°		 Wat	is	volgens	u	de	rode	draad	bij	
al	 deze	 radicale	 managementinnovaties?	
‘Ze komen vaak voort uit ontevreden-
heid met de status quo. Men ziet dat het 
niet lekker loopt maar doet er aanvanke-
lijk weinig aan, om wat voor reden dan 
ook. Managers kunnen worden wakker 
geschud door iets wat ze buiten hun eigen 
onderneming waarnemen. Ze komen in 
actie en krijgen inspiratie. Ze gaan door-
denken en conceptualiseren een beoogde 
managementinnovatie, die vervolgens 
eerst wordt uitgeprobeerd. Tegelijk moe-
ten ze bouwen aan intern draagvlak, de 
innovatie moet binnen de organisatie 
worden omarmd. dat proces kan bij el-
kaar meerdere jaren duren. overigens is 
het heel lastig om managementinnovatie 

op de agenda te krijgen: niemand voelt 
zich verantwoordelijk: het management 
is bang dat het daarmee erkent dat het 
heeft gefaald, en de medewerkers krij-
gen met dit onderwerp geen poot aan de 
grond bij hun management. daarnaast 
zijn de opbrengsten van managementin-
novatie op voorhand erg onzeker.’ 

°		 Naast	de	grote,	radicale	innovaties	
van	grote	bedrijven	zijn	er	ook	onnoeme-
lijk	 veel	 kleinere	 bedrijven	 die	 proberen	
hun	 managementprocessen	 geleidelijk	 te	
innoveren.	Kunt	u	daar	een	aansprekend	
voorbeeld	 van	 noemen?	 ‘Mm, het eerste 
voorbeeld dat me te binnen schiet, is het 
Zwitserse softwarebedrijf AdNovum. 
opgericht door stefan Arn, in 1998. de 
eerste jaren gingen voor hen van een leien 
dakje, het bedrijf was tamelijk klassiek ge-
structureerd. Maar naarmate AdNovum 
doorgroeide, kreeg Arn een steeds groter 
probleem met de projectplanning. Het 
lukte hem niet meer om de juiste mensen 
op de juiste projecten te plaatsen. Hij lan-
ceerde toen de volgende innovatie: alle 
medewerkers konden zich profileren op 
een Facebook-achtige toepassing op het 
intranet. Met hun vaardigheden, ervarin-
gen, voorkeuren, noem maar op. de pro-
jectmanagers konden hier direct gebruik 
van maken bij de selectie van projectme-
dewerkers. Vervolgens kwam er een onli-
ne lijst met alle lopende en komende pro-
jecten, waarna een interne marktplaats 
ontstond. dat motiveerde zowel de pro-
jectmanagers als de projectmedewerkers 
van AdNovum enorm. omdat sommige 
projecten belangrijker waren of strakkere 
deadlines hadden dan andere, kwamen 
management en medewerkers eens per 
week samen, om vraag en aanbod letter-
lijk bij elkaar te brengen. door deze ma-
nagementinnovatie, die niet spectaculair 
was maar wel succesvol, kreeg Arn zijn 
projectplanning weer op orde en kon het 
bedrijf verder groeien. ook bij jullie in 
Nederland gebeuren mooie, innovatieve 
dingen. ik ben gefascineerd door het 
shared space-idee van de verkeerskun-
dige Hans Monderman, die in drachten 

vrijwel alle verkeerslichten verving door 
rotondes en verkeerspleinen. Met als in-
novatieve aanname dat mensen, door een 
gevoel van onveiligheid te creëren, voor-
zichtiger gaan rijden. deze aanpak blijkt 
te werken want het aantal verkeersonge-
lukken is gedaald sinds de invoering. een 
mooi voorbeeld van een dappere, slimme 
innovatie.’  

en van zijn boeken heet 
veelzeggend Reinventing 
Management. Het is vol-
gens Julian Birkinshaw, 
professor of strategic and 

international Management aan de lon-
don Business school, hard nodig om ma-
nagement opnieuw ‘uit te vinden’, want in 
veel organisaties faalt het management. 
dat valt vrijwel niemand op, omdat het 
zo lang goed is gegaan, stelt Birkinshaw. 
de kwaliteitserosie van managers gaat 
heel geleidelijk en blijft daarmee voor 
menigeen onder de radar. ‘Maar de hui-
dige crisis is in mijn ogen een direct ge-
volg van falend management.’ 

Veel managers hebben de legitimiteit 
binnen hun organisatie allang verloren. 
Ze worden hooguit getolereerd, stelt 
Birkinshaw: ‘Je ziet dat de meeste mana-
gers in de praktijk niet of nauwelijks wor-
den gerespecteerd, er wordt vaak wat la-
cherig over hen gedaan. dat is zorgelijk.’

°		 Kunt	u	die	onvrede	uitdrukken	 in	
een	 percentage?	 ‘Zeker, daar is veel on-
derzoek naar gedaan. uit een recent on-
derzoek van Gallup naar de ethiek van 
management bleek dat slechts twaalf 
procent van de werknemers uit 21 ver-
schillende sectoren hun management 
betitelde als integer. dat was een all-time 
low. Managers scoren qua integriteit en 
ethiek nog lager dan bankiers, makelaars 
en advocaten. in een ander onderzoek, 
van Management Today, kwam naar vo-

ren dat 31 procent van de ondervraagde 
werknemers weinig of totaal geen ver-
trouwen had in hun managementteam. 

‘daarnaast: meer dan de helft van 
werknemers zegt ontevreden te zijn over 
hun werk! ook dat ligt voor een flink deel 
aan de gebrekkige kwaliteit van hun ma-
nagement. de econoom richard layard 
toonde aan dat werknemers veel liever 
alleen zijn, dan dat ze tijd moeten door-
brengen met hun manager. Tja. Waarom 
is de strip Dilbert zo populair? en keek 
iedereen enthousiast naar de sitcom The 
Office? in beide wordt de manager neer-
gezet als een zelfingenomen figuur, als 
een halve idioot. en dan zeg ik het nog 
vriendelijk. Als men in het algemeen zo 
denkt over managers, hebben die een se-
rieus probleem. kortom, er is genoeg re-
den dat er wat moet gebeuren.’

°		 Moeten	 alle	 managementmodel-
len	dan	van	tafel?	‘Nee, dat gaat te ver. ik 
pleit niet voor radicale vernieuwingen, 
ook niet voor het behoud van bestaande 
managementpraktijken. ik pleit voor een 
‘derde weg’ waarbij een manager zich 
veel beter aanpast aan de situatie, aan de 
context van de organisatie, de kwaliteiten 
van zijn mensen, de omvang en achter-
grond van de organisatie. Zoals een ka-
meleon zich aanpast aan zijn omgeving. 
Als een manager echt gaat luisteren naar 
zijn omgeving en daarnaar weet te han-
delen, kan hij het verloren respect weer 
terugwinnen. We houden ons allemaal 
heel erg bezig met succesvolle leiders, van 
lee iacocca tot steve Jobs. Maar vergeet 
niet, het gros van alle leiders en mana-
gers bestaat uit doodgewone mensen. Al 
die aandacht voor leiderschap… we zou-
den wat meer aandacht moeten schen-
ken aan de kunst van management. in 
feite is management een eenvoudig iets. 
Neem de definitie van Wikipedia, die ik 
van harte onderschrijf: management gaat 
om het samenbrengen van mensen zodat 
ze gezamenlijk de gestelde doelen reali-
seren. let op de sociale component: een 
manager brengt mensen samen, zodat 
ze als organisatie meer bereiken dan als 

afzonderlijke individuen. daarbij geldt 
dat managen moeilijker wordt, naarmate 
een organisatie groter is; de megagrote 
conglomeraten, waar ook ter wereld, zijn 
echt too big to manage. die zou je zo snel 
mogelijk moeten decentraliseren of op-
knippen.’ 

°		 Dat	 vraagt	 dus	 de	 nodige	 sociale	
vaardigheden	 van	 managers?	 ‘uiteraard. 
Waarbij ze moeten openstaan voor nieu-
we ontwikkelingen als open innovatie 
en crowd sourcing. Het negeren van de 
wisdom of the crowds kan echt niet meer 
anno nu. dat betekent dat een manager 
of het managementteam niet altijd over 
alles moet beslissen. Ze moeten dat veel 
meer in samenspraak met hun omge-
ving doen, niet alleen werknemers, maar 
ook klanten en andere stakeholders. dat 
vraagt om een zekere bescheidenheid. en 
ook om een minder directe manier van 
aansturen van mensen. Als je wilt dat 
mensen een schip voor je bouwen, moet 
je ze geen bouwtekeningen en een stapel 
hout geven, maar dan moet je bij hen het 
verlangen naar zee opwekken. lukt dat, 
dan komt dat schip vanzelf wel. Vanuit 
de psychologie weten we dat je niet ge-
lukkig wordt door almaar krampachtig 
geluk na te streven, maar eerder door je 
droom te volgen. dan komt dat geluk er 
vanzelf wel achteraan. Vertaald naar ma-
nagementtermen: we weten nu dat het fa-
natieke streven naar het maximeren van 
aandeelhouderswaarde met name leidt 
tot kortetermijnacties, die uiteindelijk 
die waarde alleen maar doen afnemen. 
ook aandeelhouderswaarde is iets dat je 
het beste kunt bereiken door een indi-
recte aanpak.’

°		 In	 het	 boek	 Giant Steps in Ma-
nagement,	 dat	 u	 schreef	 met	 Michael	 J.	
Mol,	laat	u	zien	dat	menigeen	bij	innova-
tie	alleen	denkt	aan	nieuwe	producten	of	
diensten,	 terwijl	 managementinnovatie	
zeker	 zo	 belangrijk	 is.	 ‘Managementin-
novaties veranderen uiteindelijk de ma-
nier waarop we allen werken. in dit boek 
definiëren we managementinnovatie als 

IntervIew

julian Birkinshaw 
Julian Birkinshaw is professor Strategic 
and International Management aan de 
London Business School, co-founder 
van het Management Lab, en Deputy 
Dean for Programmes. Daarnaast is hij 
Fellow of the Academy of International 
Business and the Advanced Institute 
of Management Research. Birkinshaw 
gaf eerder les aan de Universiteit van 
Toronto en de Stockholm School of 
Economics, en werkte als consultant 
onder andere bij Price Waterhouse en 
ICI. Hij is verbonden aan het onlangs 
gelanceerde Deloitte Institute of 
Innovation and Entrepreneurship aan 
de London Business School. Birkinshaw 
schreef talloze artikelen in vakbladen 
en publiceerde tien boeken, waaronder 
Giant Steps in Management (2007), 
Inventuring: Why Big Companies Must 
Think Small (2003) en Entrepreneurship 
in the Global Firm (2001). 

‘DE 
MEGAGROTE 
CONGLOME-
RATEN ZIJN 
TOO BIG TO 
MANAGE’



‘SOUNd INTEllIgENCE lEVErT geluidsde-
tectiesoftware die gebruikt wordt in de be-
veiliging. Met onze technologie kun je bij-
voorbeeld verbale agressie signaleren. denk 
aan winkelovervallen of vechtpartijen in ge-
vangenissen. die worden vaak voorafgegaan 
door geschreeuw. Maar het is ook toepas-
baar in de zorg. de software analyseert de 
geluiden van patiënten en kan bijvoorbeeld 
een epileptische aanval voorspellen. Vervol-
gens wordt het personeel gealarmeerd, dat 
dan onmiddellijk in actie kan komen. Ge-
avanceerde technologie, kortom. 
‘TwEE VAN ONZE VIEr COMMISSArISSEN zijn 
zelf technisch onderlegd. de andere twee 
minder, maar ik houd ze wel op de hoogte. 
Vier keer per jaar hebben we overleg en 
daarnaast als we een nieuwe opdracht heb-
ben gekregen of iets dergelijks. Het zijn al-
lemaal ervaren en succesvolle ondernemers. 
Ze fungeren als klankbord, houden mij en 
de organisatie scherp en ze hebben bovenal 
een langetermijnvisie. een aantal jaren gele-
den redeneerden we dat de kost voor de baat 
uit gaat, waardoor we het wel eens moeilijk 
hadden. de commissarissen adviseerden 
om de tering naar de nering te zetten en dat 
heeft ertoe geleid dat we nu winstgevend 
zijn, hard groeien en weer meer willen in-
vesteren in de technologie. 
‘wE HEbbEN EEN gOEdE wErkrElATIE met 
de commissarissen. ik zit veel in het buiten-
land en er gaat wel eens een commissaris 
mee naar klanten, want ik vind het in be-
paalde gevallen prettig om senioriteit naast 
me te hebben. onlangs stonden we met het 
bedrijf op een beurs in Birmingham en een 
van de commissarissen ging gewoon bij me 
op de stand staan.’ Te
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wie Derek van der Vorst
bedrijf Sound Intelligence

‘  Ze leren ons 
verder vooruit 
denken’

Goede
rAAd

wie Derek van der Vorst
bedrijf Sound Intelligence

wie Derek van der Vorst
bedrijf Sound Intelligence

Close the Gap streeft ernaar de digitale kloof in de wereld te dichten. Computers zijn immers essentieel voor de
opbouw van ontwikkelingslanden. Daarom haalt Close the Gap uw afgeschreven computers op, wist de harde
schijf en maakt ze op professionele wijze klaar voor een tweede leven in Afrika. Miljoenen computers zijn nodig.
Indien uw bedrijf wil bijdragen aan ons project, dan vindt u alle info op www.close-the-gap.org. Enter.
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Waar zit uw innovatiekracht?
Als u wilt dat innovatie langdurig resultaat oplevert, moet u meer doen dan alleen vernieuwen. 

Deloitte helpt u om uw maximale innovatiekracht te mobiliseren. En deze effectief
te gebruiken met een gestructureerde aanpak. Om te komen tot verrassende initiatieven 

die verder reiken dan u denkt. Want echte innovatie komt uit een onverwachte hoek. 

Ontdek het op deloitte.nl/innovatie


