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‘Bij Philips zijn we bezig
met de radicale transformatie
van archaïsche bedrijfsprocessen.’
Frans van Houten

Alexandra Schaapveld
‘Er worden kansen gemist doordat
men gewoon maar doorgaat op de
ingeslagen weg.’

Nancy McKinstry
‘Je weet niet wat de business zal
veranderen, maar je weet wel dat
iets daarvoor gaat zorgen.’

Voorwoord

Van innovatie

naar nieuwe business modellen
Organisaties moeten zich instellen op permanente veranderingen
in hun omgeving. De technologische mogelijkheden nemen snel
toe, de wensen en verwachtingen van klanten verschuiven en
wet- en regelgeving wordt continu aangepast.
Die omstandigheden dwingen veel bedrijven ertoe om
actief op zoek te gaan naar nieuwe verdienmodellen.
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Juist in tijden van crisis is de verleiding groot om te letten
op de korte termijn en op de directe omgeving, terwijl
innovatie meestal gebaat is bij een langetermijnvisie.
Wereldwijd zijn ontwikkelingen zichtbaar die ons leven
en werken op de lange duur zullen veranderen.
In 2007 richtten we Deloitte Innovation BV op om de
Nederlandse economie te stimuleren innovatiever te
werk te gaan, en daarbij met name te letten op de
mogelijkheden die zich voordoen aan de randen van
de bestaande businessmodellen. Want daar, is onze
overtuiging, gebeurt het.

van de dagelijkse praktijk kan dan zelfs een voordeel zijn,
omdat het een ander, waardevol perspectief oplevert.

Aanjagen van vernieuwing
We richten ons daarbij niet alleen op het bestuur van
ondernemingen, maar ook op de commissarissen. Ook
zij spelen namelijk een niet te onderschatten rol bij het
aanjagen van vernieuwing. En de inzichten die een aantal
van hen hier ter sprake brengen delen wij graag met u.

Bij Wolters Kluwer is goed zichtbaar dat een voortdurende
focus op innovatie ook kan leiden tot nieuwe business
modellen. Wolters Kluwer is getransformeerd van
een ‘papieren’ uitgever tot een aanbieder van vooral
digitale content, en de manier waarop de onderneming
functioneert is daardoor sterk veranderd, zegt ceo Nancy
McKinstry. Ideeën worden snel geopperd, uitgeprobeerd
en, als ze niet werken, ook weer verworpen: “Eén van de
uitdagingen die innovatie met zich meebrengt is dat je
mislukkingen moet accepteren.”

Eén van die inzichten is dat er iets opmerkelijks is aan
de golf van innovatieve technologie die we de laatste
jaren meemaken. Anders dan vroeger, toen innovaties
een explosie van veranderingen inleidden die vervolgens
stabiliseerden, nemen de technologische mogelijkheden
op dit moment exponentieel versneld toe. Het bijhouden
van alle relevante ontwikkelingen is al lastig genoeg
voor degenen die midden in de dagelijkse praktijk staan.
Toch is dat ook een taak voor commissarissen. Frans van
Houten: “Dat is een enorme brok kennis voor iemand die
niet full-time naar een onderneming kijkt. Het is zeker
niet gemakkelijk, ook niet voor commissarissen.”
Lange termijn
Een van de onderwerpen waar commissarissen
zich intensief mee moeten bezighouden is de
langetermijnstrategie. Dat valt niet mee, aangezien
de agenda’s vol staan met actuele kwesties die ook
om aandacht vragen. Er moet dus tijd voor worden
ingeruimd om een strategische visie te ontwikkelen.
“Leden van de board moeten minder tijd spenderen aan
de overzichten van de maandelijkse en driemaandelijkse
resultaten”, zegt John Ormerod. “Strategisch inzicht is
cruciaal voor het succes op de lange termijn.”
Het feit dat commissarissen wat meer op afstand staan

Innoveren als strategische keuze
Als ondernemingen weten waar ze heen willen kunnen ze
op strategisch niveau innoveren, zegt Mijntje Lückerath.
En dan kan innovatie ook meer zijn dan de incidentele
verbetering van een product. “Idealiter is het een lopend
proces”, meent Lückerath. Door de strategie en de
actuele ontwikkelingen te volgen kunnen commissarissen
dat proces begeleiden.

Plezier in het vak
Vergeleken met dertig jaar geleden gaan veranderingen
niet alleen sneller, maar ze stapelen zich ook op. De leden
van een raad van commissarissen moeten dus, veel meer
dan vroeger, affiniteit hebben met technologische en
andere ontwikkelingen.
Dat vraagt om betrokkenheid en passie, niet alleen van
onderzoekers, medewerkers en bestuurders, maar ook
van commissarissen. Die moeten bedreigingen eerder
signaleren, de juiste vragen stellen én weten waar ze de
antwoorden kunnen vinden. Bovenal moeten ze, in de
woorden van Rob Ruijter, plezier hebben in hun vak.
Ik hoop dat we met deze De Toekomst voor Toezicht de
aandacht weten te vestigen op de rol die commissarissen
spelen bij het stimuleren van innovatie en het signaleren
van mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen, en op
de gedrevenheid waarmee ze dat doen.
Peter Bommel,
Voorzitter Raad van Bestuur Deloitte
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Frans van Houten
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‘Bij Philips zijn
we bezig met de
radicale transformatie
van archaïsche
bedrijfsprocessen.’
Voor Frans van Houten is het denken in nieuwe
businessmodellen bijna een tweede natuur geworden.
Onder zijn leiding ontwikkelt Philips zich tot een mondiale
speler die lokaal ondernemerschap centraal stelt en niet
alleen producten verkoopt, maar steeds vaker oplossingen
creëert. Dat is een behoorlijke opgave voor een bedrijf dat
in verschillende branches actief is. “Er ontstaat een compleet
nieuwe omgeving zodra je een solutions partner wordt.”

De wereld verandert steeds sneller, merkt
Van Houten. “Als gevolg daarvan krijgen
bedrijven te maken met andersoortige risico’s.
Philips heeft al dertig jaar te maken met de
opkomende concurrentie uit Azië. In die tijd
hebben we diverse divisies verloren, omdat
Aziatische fabrikanten met groot geweld
aanvallen. Hun wapens zijn hoge volumes,
lage prijzen en veel snelheid. Het gemiddelde
westerse bedrijf is niet opgewassen tegen
zo’n ‘winner takes all-model’. We hebben
ons dat gerealiseerd en ons natuurlijk vaak
afgevraagd wat de volgende divisie is die
wordt aangevallen.”
Van Houten vertelt dat er twee reacties
mogelijk zijn op dat risico. “De eerste is dat
je je terugtrekt in kleine nichemarkten. De
tweede mogelijkheid is dat je overschakelt
op een ander businessmodel. Voor die laatste
optie hebben wij gekozen. We gaan van
producten naar oplossingen, waarbij we onze
mondiale schaal en onze technologische
middelen combineren met ‘local relevance’.”
7

Lokale relevantie
Wat local relevance betekent legt Van
Houten uit aan de hand van The Edge, het
nieuwe kantoorgebouw van Deloitte aan
de Zuidas in Amsterdam, dat in november
wordt geopend. “In zo’n gebouw kunnen
we een belichtingssysteem installeren dat
waardevermeerderend is. We concurreren
dan niet op prijs, maar op kwaliteit. In dat
businessmodel creëer je niet alleen waarde
met de belichting zelf maar ook met de
zogeheten adjacencies, zoals bijvoorbeeld
facility management services.”
Diezelfde aanpak hanteert Philips
in de gezondheidszorg. “Aan
ziekenhuizen leveren we steeds vaker
een totaaloplossing in plaats van een

Frans van Houten (1960) studeerde
economie en business management
aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Hij begon zijn carrière
bij Philips Computer Industrie,
waar hij in de loop der jaren
diverse bestuursfuncties vervulde.
Vervolgens was Van Houten
werkzaam als bestuursvoorzitter
van Airvision en in 1993 werkte
hij als vicepresident International
Sales and Operations bij Philips
Kommunikations Industrie in
Duitsland. Nadien bekleedde hij
de functie van hoofd Consumer
Electronics bij Philips.
In 2004 werd Van Houten
bestuursvoorzitter van Philips
Semiconductors. Hij was nauw
betrokken bij de spin-out van
NXP Semiconductors, waarvan
hij tot 2009 bestuursvoorzitter
was. Daarna begeleidde hij
de splitsing van de bank- en
verzekeringsactiviteiten van
ING. Sinds 2011 is Van Houten
bestuursvoorzitter van Philips NV.
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product. Zulke modellen zie je opkomen
in nieuwe health care delivery models. We
helpen zorginstellingen om meer patiënten
te verzorgen voor minder geld, met betere
uitkomsten. Een ziekenhuis wil ons als partner
beoordelen op hoe effectief en efficiënt
we dat doen; dat is de grondslag van ons
verdienmodel.”
Managen aan de frontlinie
Het is een model dat toegevoegde waarde
creëert, maar ook andere risico’s met zich
meebrengt. “De traditionele oligopolie in de
verlichtingsbranche staat onder druk”, zegt
Van Houten. “Ook dat heeft te maken met
technologische verschuivingen. Als we een
lighting service provider willen zijn, dan moet
het complete businessmodel van Lighting op
de schop. Ik zei al dat we waarde willen leveren
aan de hand van adjacencies. Dat betekent
dat we systeemintegrator zijn, dat we ervoor
zorgen dat onze klant energie bespaart, dat het
gebouw meer waard wordt en dat de mensen
die er werken tevredener zijn. Dat vereist
wel dat we het entrepreneurschap en de
organisatie anders invullen. Vroeger had je een
productafdeling en marketeers; je maakte een
product en je verkocht het. Dat risicomodel
is te overzien. Maar er ontstaat een compleet
nieuwe omgeving zodra je een solutions
partner wordt die participeert in de uitkomst
van ziekenhuizen of in straatverlichting. Dat
geldt ook wanneer we optreden als financier
in een publiek-private samenwerking. Als
financier van zo’n partnerschap creëer je een
nieuwe, regelmatige stroom van inkomsten.
Maar het gaat wel gepaard met andere en
nieuwe risico’s.”

‘Je moet elk jaar vijf miljard
omzet vervangen door
innovatie. Anders krimp je.
En wij willen groeien.’
Dit alles is niet alleen nieuw voor de
bestuurlijke top van Philips, maar ook voor de
commissarissen, zegt Van Houten. “Wanneer

je het wat breder bekijkt, begint toezicht wat
mij betreft binnen het bedrijf, en niet erboven.
In dat toezicht verschuift de aandacht van
risicomanagement bij wereldwijde business
units naar het risicomanagement van wat ik
de frontlinie noem: ondernemerschap voor
de klant, zoals dat gebeurt in 150 landen. In
al die landen moeten we de risico’s veel meer
managen. Daar hebben andere industrieën
misschien al jarenlang ervaring mee, maar voor
Philips is het relatief nieuw. Je moet specifieke
waardestromen en risicomodellen identificeren,
en nieuwe competenties ontwikkelen. Dat
is een enorme brok kennis voor iemand die
niet full-time naar een onderneming kijkt.
Het is zeker niet gemakkelijk, ook niet voor
commissarissen.”
Sense of urgency
De snelheid waarmee veranderingen om zich
heen grijpen, stelt hoge eisen aan de prestaties
die een bedrijf levert. “Als je zoals Philips een
omzet hebt van minder dan 25 miljard en
een productfamilie heeft een gemiddelde
levensduur van vijf jaar, dan moet je elk jaar vijf
miljard omzet vervangen door te innoveren.
Anders krimp je. En wij willen groeien. We
hebben nog kleine, nieuwe categorieën die per
jaar meer dan 100% groeien en grote, oudere
categorieën die misschien wel 10% per jaar
krimpen. Dat vergt een totaal andere aanpak.
Dus we moeten veel meer op detailniveau
kijken naar de individuele businesses in de
totale portefeuille, omdat de dynamiek
enorm hoog is. Je ziet dat de nodige sense
of urgency nu pas begint door te dringen tot
Healthcare. Lighting zit er middenin, en de
Consumer-poot was het al gewend. Die lessen
kun je wel overbrengen; dat is belangrijk. Ik
doe niet anders dan mensen bewust maken
van het feit dat de wereld niet stilstaat en dat
zelfgenoegzaamheid leidt tot achteruitgang.”
Platform voor maatregelen
Om de dialoog over deze onderwerpen goed
te kunnen voeren is de RvB van Philips in 2011
uitgebreid naar een Executive Committee,
zegt Van Houten. “We gingen van vier naar
tien mensen, zodat we nu de hele matrix
– de markt, de business en de functies – in
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de boardroom hebben. Het vergt meer tijd
om te overleggen, maar het creëert wel een
platform om veranderingen sneller door te
voeren. Het leidt soms tot stevige debatten,
maar de maatregelen die we nemen worden
hierdoor ook onmiddellijk breed gedragen in
het bedrijf.”

‘Ik doe niet anders dan
mensen bewust maken
van het feit dat de wereld
niet stilstaat en dat
zelfgenoegzaamheid leidt tot
achteruitgang.’
Het aantal onderwerpen dat vervolgens
in de RvC besproken moet worden neemt
toe, en ook dat betekent dat er goed moet
worden nagedacht over de manier waarop dat
gestructureerd moet worden, is Van Houtens
ervaring. “De onderwerpen variëren van alles
wat te maken heeft met business performance
en innovaties tot alle transformatiepunten,
de hele marktverandering die eraan komt en
het concurrentiële krachtenveld. Als je met de
toezichthouders over alles een diepgaande
dialoog wilt voeren kom je tijd tekort. Wij
trechteren de onderwerpen waarvan we
denken dat ze voor de toezichthouders
interessant zijn, maar de lijst is zo lang dat we
moeten prioriteren.”
Risicomanagement per land
Als het gaat over risicomanagement wordt
de interne organisatie aangepast, aldus
Van Houten. “Voorheen organiseerden
we risk- en auditcommissies voornamelijk
per business unit. Nu hebben we besloten
een andere dimensie toe te voegen. De
contracterende partijen zitten vooral in de
landen en we willen onze ‘landenbazen’ meer
verantwoordelijk houden voor de contracten
die ze afsluiten. We verschuiven dus ons auditen riskmanagementmodel van de businesses
naar de landen. Met de strategische reviews
hebben we iets vergelijkbaars gedaan.
Vroeger deden we die vooral per ‘global’
businessunit, en nu doen we die ook voor onze
10

belangrijkste landen. En onze RvC heeft zeker
ook aandacht besteed aan de strategische
vraagstukken en aan de verandering naar een
systeem- en oplossingsgericht model. Het
risicomanagementmodel dat de consequentie
is van die strategie staat als onderwerp op de
agenda. Onlangs hebben we Philips Capital
opgericht; dat is een instrument om grote
projecten te financieren en commitments
aan te gaan. Daar hebben we met de
auditcommissie dus specifiek aandacht aan
besteed.”
Het peil van de RvC
Van Houten: “De RvC is prima in staat om
over veranderende businessmodellen na te
denken. Zeker als je een RvC hebt met leden
die uit verschillende industrieën komen,
kun je daar je voordeel mee doen. We
hebben net Orit Gadiesh binnengehaald,
de chairwoman van Bain. Daarmee hebben
we een enorme hoeveelheid kennis in huis.
En Philips is gezegend met een heel divers
samengestelde RvC, zowel geografisch als
qua carrièreachtergrond, dus het intellectuele
besef van en de ervaring met verschillende
businessmodellen staat op een hoog peil.”
Conservatisme zit overal
Moeite hebben met het aanvaarden van een
nieuwe realiteit is een probleem dat zich niet
specifiek in de RvC voordoet, weet Van Houten.
“Je ziet mensen bij Philips bijvoorbeeld worstelen
met snelle ramp-ups: innovaties die heel snel
naar een wereldwijde schaal moeten worden
gebracht. Conservatisme is op allerlei lagen in
de organisatie prevalent. Mensen houden vast
aan het vertrouwde, terwijl ze eigenlijk snel van
het oude naar het nieuwe moeten overgaan.
Innovatie die maar een beperkte levensduur heeft
moet je razendsnel opschalen. Die discussies
spelen niet zozeer in de RvC, maar liggen vooral
in de operationele sfeer.”
Exponentiële ontwikkelingen hebben grote
impact op de bedrijfsvoering, volgens
Van Houten, of het nu gaat om innovatie,
productie, commercie of ondersteunende
diensten. “Bij Philips zijn we bezig met
de radicale transformatie van een aantal
archaïsche bedrijfsprocessen. Daarbij hoort
dat we onze mensen laten beseffen dat je je
end-to-end customer value stream bewust

moet ontwerpen om succes te hebben in de
markt. Dat heeft namelijk gevolgen voor de
manier waarop je werkt. We moeten processen
zo inrichten dat we de ‘ramp-up-snelheid’, de
kostenefficiency, de kwaliteit én de customer
service realiseren die in deze tijd vereist zijn.
Je moet jezelf compleet opnieuw uitvinden,
en dat kan bedreigend zijn voor sommige
medewerkers. De hoeveelheid energie die
we steken in het heruitvinden van ‘hoe we
samenwerken’ is enorm. Mensen moeten
bereid zijn om hun bestaande manier van
werken op te geven en daarmee misschien hun
hele baan te veranderen. Maar als je er niet in
meegaat, krijgt je bedrijf het bijzonder lastig.”
Dynamisch samenwerken
Een van de uitdagingen waar Philips voor
staat is om de structuur van het bedrijf stabiel
te houden, en toch mensen en middelen op
een flexibele manier aan projecten te kunnen
toewijzen. Van Houten: “De resourcepool
die we hebben kan in Bangalore zitten of in
Eindhoven, maar hoe dan ook willen onze
mensen elke maand een salaris verdienen en
het vertrouwen hebben dat ze niet over een
half jaar op straat staan. Ik zie een toekomst
waarin we – als groot technologiebedrijf – toch
de fluïditeit hebben om snel te schakelen,
nieuwe projecten aan te gaan en op een
dynamische manier samen te werken. Een
toekomst met horizontale in plaats van
verticale structuren.”
Hoe nieuw is een businessmodel
eigenlijk?
Er zijn in de wereld heel veel businessmodellen,
en juist dat relativeert ook het ‘nieuwe’ van
een model, zegt Van Houten. “Voor ons
is dit businessmodel nieuw, maar voor de
wereld misschien niet. Wij zien het verkopen
van licht als een service, als iets nieuws en
heel spannends, maar bijvoorbeeld Rolls
Royce verhuurt zijn motoren al jaren als
een service. Andere bedrijfstakken hebben
dat soort learning curves al doorgemaakt.
Voor ons is het nieuwe businessmodel een
belangrijk thema, maar misschien blazen we
het woord ‘businessmodel’ wel te veel op. De
wereld is door de eeuwen heen voortdurend
bezig geweest met het zoeken naar nieuwe
businessmodellen. Als je je maar snel aanpast
kun je overal aan verdienen.”

‘Mensen moeten
bereid zijn om hun
bestaande ‘ways
of working’ op te
geven en daarmee
misschien hun hele
baan te veranderen.’
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Interview door Peter Bommel en Anton Sandler

‘Je weet niet wat de
business zal veranderen,
maar je weet wel dat iets
daarvoor gaat zorgen.’
De digitale revolutie heeft op weinig ondernemingen zo
veel invloed gehad als op Wolters Kluwer. De uitgever van
papieren boeken en tijdschriften kreeg de laatste jaren een
heel ander gezicht. Onder leiding van ceo Nancy McKinstry
heeft het bedrijf zich met succes weten aan te passen aan een
wereld waarin vooral van beeldschermen wordt gelezen. “Bij
Wolters Kluwer combineren we technologie met expertise
over het onderwerp. Ik zie Google nog geen software leveren
voor accountants. Dan moeten ze eerst alle benodigde kennis
en informatie verzamelen.”
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Nancy McKinstry
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“Van alle producten en diensten
die Wolters Kluwer voortbrengt is
tegenwoordig 77% digitaal”, begint
McKinstry. “Dat is een indicatie van
de enorme verandering die we in een
relatief korte tijd hebben doorgemaakt.
Een deel van die verandering had te
maken met de manier waarop het
bedrijf opereert.”
Innovatie leidt tot transformatie
Er hebben drie grote ontwikkelingen
plaatsgevonden, waar de supervisory
board volgens McKinstry nauw bij
betrokken was. “De eerste speelde in
de organisatie. De gedecentraliseerde
groep bedrijven die we eerst waren,
waar iedereen autonoom handelde,
werd gecentraliseerd rond onze
belangrijkste markten. In 2010 zetten
we mondiale bedrijfsketens op, omdat
je een zekere schaalgrootte moet
hebben om op technologisch vlak met
succes te kunnen concurreren.
De tweede grote verandering
was dat we nieuwe vaardigheden
binnenhaalden. De redacteuren stonden
bij ons altijd centraal, maar inmiddels
hebben we meer software- en
IT-mensen in huis dan redacteuren.
En ten derde transformeerden we van
een onderneming die gefocust was
op overnamemogelijkheden naar een
bedrijf met een programma: sinds
2004 investeren we 8 tot 10% van
onze middelen in nieuwe en verbeterde
producten. Dat hebben we ook
tijdens de recessie volgehouden. De
supervisory board was bij elke stap op
die weg betrokken. Ze ondersteunden
de transformatiestrategie en vonden
dat we die investeringen moesten
volhouden, zelfs als dat betekende
dat we op andere gebieden moesten
bezuinigen. Daarnaast bleven ze
gefocust op het ontwikkelen van
onze talenten en technologie, en op
innovatie.”
De ontwikkeling van de board
Niet alleen Wolters Kluwer veranderde,
ook de board zelf maakte een
ontwikkeling door, zegt McKinstry.
“De vaardigheden van onze board zijn
verschoven. We hebben ervoor gezorgd
dat onze board ten minste twee
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leden heeft met een technologische
achtergrond, en één die afkomstig is uit
de mediawereld. Daarnaast is de board
veel internationaler geworden. Je kunt
wel zeggen dat de veranderingen van
de onderneming samengingen met de
veranderingen in de board.”

‘De vaardigheden
van onze board zijn
verschoven.’
De traditionele producten van Wolters
Kluwer zijn niet verdwenen, zegt
McKinstry. “Gedrukte media zijn erg
veerkrachtig, en de ‘oude media’
vervullen nog steeds een rol. De keuze
voor een medium hangt af van wat
mensen ermee willen bereiken. Een
advocaat die de oplossing zoekt voor
een welomschreven probleem kan
goed online bij ons terecht, maar kan
natuurlijk ook altijd nog ons papieren
naslagwerk erbij pakken.”
Innovatie op de agenda houden
Dan komt McKinstry terug op de
rol van de supervisory board bij
innovatie. “Naast de dagelijkse
vergaderingen houden we elk jaar
een tweedaagse bijeenkomst waar
we uitgebreid stilstaan bij de strategie
(inclusief portfoliobeslissingen en
investeringen), technologie en innovatie.
Onze supervisory board heeft twee
commissies: de auditcommissie en de
remuneratiecommissie. Innovatie staat
niet bij elke vergadering op de agenda,
maar het is zeker een onderwerp dat
regelmatig terugkomt. UpToDate is
bijvoorbeeld een belangrijk product
voor ons bij Health. We besloten te
investeren om er een Chinese versie
van te maken, en daar spraken we
diepgaand over met de supervisory
board. Dat ging niet alleen over
een product, maar ook over onze
wereldwijde uitbreiding én over
innovatie.”
Een onderwerp dat aan belang wint is
de mobiele markt, zegt McKinstry. “In
onze softwaredivisie is een beweging
zichtbaar naar cloudoplossingen.
Onze businessmodellen zijn de diverse

abonnementsvormen nog steeds
aan het uitbreiden, maar ik kan me
voorstellen dat dat over een tijdje
verandert. Ook daarover praten we met
de board. We proberen de mate van
innovatie goed te krijgen. We meten het
aantal nieuwe producten en de omzet
van het afgelopen jaar, maar dat geeft
alleen een indicatie. We zijn daarom
bezig om een innovatiedashboard
te ontwikkelen, zodat we kunnen
bijhouden wat we aan het doen
zijn. We willen jaarlijks een bepaald
groeipercentage halen: hoe veel
daarvan moet komen uit omzetgroei,
hoe veel uit de prijs en hoe veel uit
nieuwe producten? We oriënteren ons
op de nieuwe producten.”
Meerwaarde door technologie
Wat innovatie betreft zijn drie dingen
belangrijk voor Wolters Kluwer, legt
McKinstry uit. “Om te beginnen zijn
dat investeringen. Vervolgens willen
we innovatie volgens een bepaalde
standaard benaderen. Daarvoor hebben
we het i-Lab: we brengen klanten
samen met een geselecteerde groep
werknemers, die een kwart van hun tijd
in het lab met klanten samenwerken
om bepaalde productconcepten
te ontwikkelen. Toen we nagingen
waarom innovatie niet precies bracht
wat we ervan verwachtten, kwamen
we erachter dat er niet genoeg
ideeën binnenkwamen om verder te
ontwikkelen. In het i-Lab gooien we zo
veel mogelijk naar binnen. Veel ideeën
worden snel afgevoerd, maar er blijft
wel meer over. En tot slot zijn erkenning
en beloning van goede ideeën
belangrijk.”

‘We zijn bezig om een
innovatiedashboard te
ontwikkelen, zodat we
kunnen bijhouden wat
we aan het doen zijn.’
Technologie schept ook kansen voor
andere bedrijven, zegt McKinstry, en
Wolters Kluwer helpt ze die kansen
te verzilveren. “Accountants kunnen

bijvoorbeeld hogerop in hun keten
meer waarde leveren, omdat ze –
net als advocaten en artsen – de
technologische mogelijkheden hebben
om routinewerk te automatiseren.
Daardoor kunnen ze zich meer
richten op het geven van advies en
inzicht. Daarbij kunnen ze enorme
hoeveelheden data verzamelen, die een
grote waarde hebben. Een van onze
producten die dat doet is TyMetrix,
dat wordt gebruikt door interne
en externe juridische professionals.
TyMetrix is een platform dat dient
voor het vastleggen van facturen,
juridische zaken en bedrijfsprocessen,
en voor de communicatie daarover.
TyMetrix bevat enorme hoeveelheden
gegevens, die kunnen worden gebruikt
voor business intelligence. Om deze
inzichten te verkrijgen is TyMetrix
LegalView ontwikkeld. Deze database
van anonieme juridische rekeningen
bevat momenteel juridische data
met een waarde van meer dan $40
miljard. Deze gegevens kunnen worden
gebruikt om over juridische uitgaven
te onderhandelen en om bijvoorbeeld
meer inzicht te verkrijgen in personeel
management.”
Niet bang voor verstoringen
Een technologie die zich in de ene
markt heeft bewezen kan soms door
buitenstaanders worden aangepast
voor een andere markt. Voor Wolters
Kluwer, dat toch veel technologische
toepassingen voortbrengt, kan dat een
risico zijn. Maar McKinstry is er niet
bang voor. “Natuurlijk zullen er altijd
ideeën worden ontwikkeld in garages.
Zulke uitvinders kunnen opklimmen
tot een zekere grootte, maar om echt
te groeien moeten ze verkopers en
andere mensen gaan inhuren. Wij
hebben die al. Kleine spelers kunnen
de markt verstoren, maar ik zie ze niet
als een grote bedreiging. Bij Wolters
Kluwer combineren we technologie
met expertise over het onderwerp.
Ik zie Google nog geen software
leveren voor accountants. Dan moeten
ze eerst alle benodigde kennis en
informatie verzamelen. Je moet nooit
‘nooit’ zeggen, maar ik denk niet dat
zulke verstoringen binnenkort gaan

gebeuren.”
Andere ontwikkelingen liggen volgens
McKinstry meer voor de hand. “Ik
verwacht dat kunstmatige intelligentie
en robotics menselijke activiteiten
kunnen overnemen, tot op een zeker
niveau. Maar zullen ze ooit kunnen
oordelen zoals mensen? Hoe dan ook,
het motto ‘investeer en innoveer’ is
volgens mij de goede boodschap.
Je weet niet wat de business zal
veranderen, maar je weet wel dat iets
daarvoor gaat zorgen.”
De juiste omgeving creëren
Wolters Kluwer is zo vertrouwd met
innovatie dat het bij het bedrijf in
de genen zit, zegt McKinstry. “We
zijn in staat om erg ingewikkelde
onderwerpen te begrijpen, en
producten te maken die aan een
behoefte voldoen én winstgevend zijn.
Innovatie maakt daar deel van uit; je
moet het zó doen dat je er iets mee
kunt verdienen.
Innovatie is volkomen geïntegreerd
in ons bedrijf. We zetten geen aparte
groep uitvinders aan het werk, die los
staan van het team en van de mensen
die de producten moeten verkopen.
Maar om innovatie te laten slagen moet
je wel de juiste omgeving en het goede
framework creëren. Daarom hebben we
het i-Lab waar onze werknemers 25%
van hun tijd kunnen besteden, weg
van de alledaagse beslommeringen.
Daarnaast hebben we een kleine
R&D-groep, die zich richt op nieuwe
technologie in zes of zeven categorieën.
En de laatste vijf jaar hebben we
mensen die zich beroepsmatig
bezighouden met klantervaringen, en
die focussen op de user interface, het
ontwerp en de navigatiemogelijkheden
van onze producten. Deze experts
moeten de ervaringen van klanten
vertalen in aanbevelingen waar we wat
mee kunnen.”
Mislukkingen leren accepteren
Het meetbaar maken van innovatie is
een lastige opgave, erkent McKinstry.
“Daarom stelt de supervisory board ook
geen doelen vast voor innovatie. Eén
van de uitdagingen die innovatie met

zich meebrengt is dat je mislukkingen
moet accepteren. De risico’s zijn
tegenwoordig anders dan die van het
uitbrengen van een boek, twintig jaar
geleden.”
Het streven blijft om organisch te
groeien. “Dat is zowel voor het
management als voor de stakeholders
een belangrijk doel, en innovatie hoort
daarbij. Onze transformatie gaat door,
en de volgende technologiegolf is
onderweg. De reis is natuurlijk nooit
af. Ik denk dat we over vijf jaar bijna
helemaal een softwarebedrijf zijn. Onze
business is tenslotte informatie, en dat
komt straks op een heel andere manier
bij de klant terecht dan nu.”

Nancy McKinstry (1959) is sinds
2001 lid van de raad van bestuur
van Wolters Kluwer. In 2003
werd ze benoemd als ceo. Onder
haar leiding is Wolters Kluwer
uitgegroeid tot een internationale
aanbieder van digitale en
online informatiediensten voor
medische, juridische, financiële en
accountancyprofessionals.
McKinstry was eerder onder
meer ceo van Wolters Kluwer’s
Amerikaanse divisie en van CCH
Legal Information Services, nu
onderdeel van Wolters Kluwer.
Daarvoor werkte McKinstry bĳ
de internationale management
consultancy Booz & Company
en was ze ceo bĳ SCP
Communications.
McKinstry is ook directielid bĳ
Abbott, daarnaast is McKinstry
lid van de raad van advies van het
Amsterdam Institute of Finance,
de Universiteit van Rhode Island
en de Harrington School of
Communication and Media, en lid
van de raad van toezicht van de
Columbia Business School.
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Interview door Wim Eysink en Patrick Steemers

‘Ook bij innoverende bedrijven
is twee derde van de mensen
wars van veranderingen.’
Commissarissen hebben veel op hun agenda staan. Toch moet er echt ruimte
worden gemaakt voor onderwerpen als strategie en innovatie. Rob Ruijter
ziet er mede op toe dat dat ook gebeurt. ”Het ergste wat het bestuur van
een onderneming kan overkomen, en waar commissarissen voor moeten
waken, is dat er geen beslissingen genomen worden. Dat is dodelijk.”

“Innovatie staat zeker op de agenda van commissarissen.
Bij de softwareontwikkelaar UNIT4 is het businessmodel
duidelijk aan het veranderen, net als in de hele
softwarewereld. Daarom is het bedrijf ook van de beurs
gehaald. Een belangrijke verandering voltrekt zich aan de
inkomstenkant, waar we van license fees overgaan op
subscription fees. Dat heeft een aantal consequenties.
Als bedrijf heb je een andere incentive om te leveren
aan abonnees dan aan eenmalige klanten. Het heeft
ook gevolgen voor het verdienmodel. Omdat je je geld
verdeeld over een aantal jaren binnenkrijgt kunnen je
resultaten onder druk komen te staan.”
Maar het is zinloos om in het verleden te blijven hangen,
vindt Ruijter. “Zaken als de cloud en abonnementsvormen
zijn onvermijdelijk.
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Als commissaris moet je dat onderkennen. De crux is
om er goed op in te spelen, en je niet te laten verleiden
door de waan van de dag. Het is heel gemakkelijk om bij
het oude model te blijven, maar dan ga je de wedstrijd
verliezen.”
Wie kiest voor een nieuw model moet de consequenties
daarvan wel onder ogen zien, zegt Ruijter. “Je weet dat
je de aandeelhouders waarschijnlijk minder gelukkig
gaat maken. Zo’n verandering duurt een aantal jaren,
en in die tijd staan de resultaten onder druk. Het breakeven-moment bereik je gemiddeld na vier jaar. Er is dus
een dilemma: enerzijds is er de ‘traditionele’ wereld die
weerstand heeft tegen verandering, en anderzijds is er
de industrie die al daadwerkelijk aan het veranderen
is. Als commissaris moet je ervoor zorgen dat je in de

Rob Ruijter
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ontwikkelingen mee kunt gaan en de discussie kunt
volgen. Het is best lastig om dat vanuit de polder te
doen, terwijl het in Silicon Valley aan het gebeuren is.”
Evolutie versus revolutie
Ruijter wijst op het contrast met zijn commissariaat bij
Wavin. “Bij Wavin moet 20% van de omzet afkomstig
zijn van producten die de afgelopen vijf jaar ontwikkeld
zijn. Het is dus net zo belangrijk om innovatief te zijn
bij de productie van kunststof leidingen. Maar er is een
groot verschil met het veranderende businessmodel
van softwarebedrijven. Bij Wavin is er meer sprake van
evolutie: je moet inspelen op veranderingen in de markt
en aan productinnovatie doen. Bij UNIT4, maar ook bij
Ziggo, is er eerder sprake van een revolutie.” En ook bij
Delta Lloyd, zijn meest recente commissariaat (De AvA
besluit daar 22 mei over – red.), ziet Ruijter een ander
businessmodel opkomen: disintermediation. “Daar is het
doel om de automatisering op orde te krijgen. Er moeten
minder verschillende systemen zijn, zodat de klant steeds
meer zelf kan doen.”
Zeg niet te snel ‘ja’
Ruijter ervaart het als een uitdaging om als commissaris
op nieuwe businessmodellen in te spelen. “Dat lukt
alleen als je een goede mix van ervaringspatronen
hebt in de RvC, met hopelijk ook wat jongere mensen.
Op individueel niveau betekent het dat je ‘nee’ moet
zeggen tegen het soort commissariaten dat jou niet
boeit. Als je toezichthouder wordt bij een bedrijf,
overtuig je er dan van dat de producten in de portfolio je
aanspreken. Als commissaris bij Ziggo of UNIT4 moet je
belangstelling hebben voor IT, voor de digitale revolutie.
Dan blijf je veel gemakkelijker op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen. Dat enthousiasme moet je hebben,
dat kun je niet aanleren. Maar het is wel fundamenteel
voor een commissaris, naast de generieke vaardigheden
die je nodig hebt om als toezichthouder effectief te
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kunnen opereren. Je moet er plezier in hebben. Dat
plezier zie ik niet altijd voldoende terug. Ik heb het idee
dat mensen misschien wel te snel ‘ja’ zeggen tegen een
toezichthoudende rol.”
Initiatief van private equity
Bij UNIT4 loopt de discussie over het veranderende model
al jaren, vertelt Ruijter. “Ik weet dat het in de investor
relations onderwerp van gesprek is geweest. Privateequityfondsen luisteren daar belangstellend naar. Ze
zijn goed in het spotten van ondernemingen waar een
transitie gaande is die je beter ‘private’ kunt doen dan op
de beurs met kwartaalverwachtingen. In dit geval kwam
het eerste initiatief van de kant van private equity; RvB en
RvC haakten daar samen op in. In andere gevallen heeft
de organisatie de beweging vaak al in gang gezet, want
innoverend is private equity niet. Ze weten er alleen goed
op in te spelen.”
Duidelijke visie
Innovatie is een noodzaak, en je moet er niet te lang
mee wachten. Maar waar een bedrijf moet innoveren
is een kwestie van afwegen, denkt Ruijter. “Als je in
de telecomsector alleen maar ‘smart pipes’ levert,
marginaliseer je jezelf. Dan word je een commodity
supplier met de marges die daar bij horen. In die business
is het aanbod van producten en diensten voortdurend
uitgebreid. Nu betreden ook de kabelaars de mobiele
markt. Die verbreding hangt samen met de infrastructuur.
Ik zie deze spelers geen content aanbieden. Je moet
oppassen dat je niet te veel gaat specialiseren; je moet
kijken hoe breed je wilt zijn. De toegankelijkheid en
snelheid van de infrastructuur spelen ook een rol.
Ziggo heeft een aantal mensen in de RvC die uit de
mobiele wereld komen, en dat is een wereld waarin
veranderingen redelijk snel gaan.”

‘Het is heel gemakkelijk
om bij het oude model
te blijven, maar dan
ga je de wedstrijd
verliezen.’
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Niet op de bestuurdersstoel zitten
Wil de raad van commissarissen alert op
innovatieve ontwikkelingen kunnen reageren,
dan moet hij goed zijn samengesteld.
“Commissarissen moeten de juiste
achtergronden hebben, ze moeten een goede
mix vormen”, vindt Ruijter. “Commissarissen
moeten de RvB stimuleren en ermee sparren
over de juiste afwegingen. Dat betekent dat
je zelf moet bijblijven, zonder te pretenderen
dat je de kar trekt als het om innovatie gaat.
Wel moet je kijken of een ceo ruimte biedt
voor innovatie, en welke dynamiek het team
heeft. Verder is het voor een commissaris
belangrijk om contact te hebben met de laag
daaronder. Die interactie moet in orde zijn.
Het belangrijkste is dat je als toezichthouder
vooral toezicht moet houden. Dus niet op het
puntje van je stoel gaan zitten omdat je wilt
meebepalen. Daarnaast spelen professionaliteit
en ervaring een rol. Je zit nu eenmaal niet van
dag tot dag in de materie, zoals de executives.
Je kunt niet op hun stoel zitten, dat moet je
respecteren. Een goede commissaris is niet per
definitie een goede bestuurder.”
Het lef om ‘ja’ te zeggen
Voor een deel, voegt Ruijter daaraan toe,
moet een commissaris ook vertrouwen op
zijn buikgevoel. “En je moet ondernemingszin
hebben. Je moet bereid zijn ergens in te
stappen, en tegelijk kritisch blijven volgen wat
er gebeurt. Je moet geïnformeerd blijven, dus
er moet volledige transparantie zijn. Bij UNIT4
zijn we begonnen met financialforce.com,
omdat duidelijk was dat er beweging zat in het
businessmodel. Dan moet je als commissaris
besluiten: dat gaan we doen en we zijn bereid
om er een bepaald bedrag voor opzij te zetten.
Je moet de visie en het lef hebben om ‘ja’
te durven zeggen. En om, bij acquisities die
minder succesvol zijn, bij te sturen. Het ergste
wat het bestuur van een onderneming kan
overkomen, en waar commissarissen voor
moeten waken, is dat er geen beslissingen
genomen worden. Dat is dodelijk.”
Strategische sessies
De strategie van een onderneming moet in
alle rust besproken worden, zegt Ruijter. “Je
moet af en toe een sessie hebben waarin
je over andere dingen kunt nadenken dan
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de dagelijkse gang van zaken. Met name bij
een beursgenoteerd bedrijf ben je toch van
kwartaal tot kwartaal bezig. Daar zit een
gevaar in. Als je wacht tot de zaken op orde
zijn voor je nadenkt over de strategie, dan
kom je er nooit. Je moet juist tijd inruimen
om naar morgen, of zelfs naar overmorgen
te kijken. Dat geldt voor ceo’s, maar ook voor
commissarissen. Al is het maar eens per jaar:
dan is de organisatie in elk geval van tevoren
bezig om erover na te denken en het voor te
bereiden. Ook bij de budgetbespreking is er
een mogelijkheid tot reflectie.”

‘Ook bij innoverende
bedrijven is twee derde
van de mensen wars van
veranderingen.’
Veranderingen kosten tijd
Het doorvoeren van veranderingen in de
organisatie moet met overleg gebeuren,
volgens Ruijter. “Er is tijd nodig om dat in te
bouwen in je organisatie, en om je mensen
te trainen in de veranderingen. Ook bij
innoverende bedrijven is twee derde van de
mensen wars van veranderingen, net als bij
andere bedrijfstakken. Als je ervan overtuigd
bent dat de verandering noodzakelijk is, moet
je als commissaris dan soms toch ingrijpen.
En mocht blijken dat de plannen te ambitieus
waren, dan moet je je plan ook bijstellen.
Daartussen loopt een dunne scheidslijn. Aan
welke kant je zit is ter beoordeling van de RvB
en de RvC.”
De gezapigheid verdwijnt
Als een commissaris niet innovatief genoeg is,
wordt dat steeds vaker gesignaleerd, merkt
Ruijter. “Er vinden steeds meer evaluaties
plaats, en die worden ook steeds inhoudelijker.
Ik vind dat je als commissarissen onderling die
verantwoordelijkheid hebt. De voorzitter heeft
er een belangrijke rol in: hij is degene die dat
soort processen moet entameren en sturen.
Dat kan lastig zijn. Soms is de keuze voor een
commissaris gewoon niet de juiste geweest.
Een ceo en een cfo moeten ervoor zorgen
dat ze invloed hebben op de keuze van de
commissarissen. De raad van bestuur heeft de

professionele taak om te zorgen voor kritische
commissarissen, geen ja-knikkers.”
Als een commissaris zijn rug recht houdt wordt
dat ook gewaardeerd, weet Ruijter. “Ik ben
als accountant begonnen en kan af en toe
heel ‘vierkant’ zijn. De rol van toezichthouder
is veel moeilijker geworden dan hij was, maar
vooral veel spannender. Het is een transitie
waar we nog steeds in zitten. Het element van
gezapigheid is aan het verdwijnen, hopelijk in
rap tempo. Ook daarom hebben we jongere
toezichthouders nodig, dat is beter voor de
dynamiek. Maar in de financiële sector wordt
heel erg vastgehouden aan het vertrouwde.
Terwijl ze juist daar een onafhankelijke en
innoverende blik kunnen gebruiken.”

Rob Ruijter (1951) begon zijn loopbaan
in 1970 bij accountantskantoor De
Tombe & Melse en Ernst & Young. Na
dertien jaar stapte hij over naar British
Petroleum (BP), waar hij diverse financeen treasuryfuncties had (onder meer in
Londen), en ceo werd van BP in Zweden.
Daarna werkte Ruijter enige jaren voor
Philips. Tot 2000 was hij onder meer
actief als financieel directeur van Philips
Lighting. Datzelfde jaar kreeg hij als cfo
van softwarebedrijf Baan Company de
taak om het noodlijdende bedrijf weer
winstgevend te maken. Vervolgens werd
hij cfo van KLM en later VNU. Daarna
was hij interim-cfo bij ASMI, voor hij
aantrad als ceo bij VION Food Group.
Momenteel is Ruijter commissaris bij
Ziggo en bij Wavin, producent van
kunststof leidingsystemen. Hij is nu
genomineerd als commissaris van Delta
Lloyd (op 22 mei wordt bekend of hij
die functie krijgt – red.). Vanaf 2009 tot
maart dit jaar was Ruijter non-executive
director bij UNIT4. Daarnaast is hij
voorzitter van de raad van toezicht bij
Terre des Hommes, en voormalig lid van
het bestuur van de Stichting Continuïteit
Delta Lloyd en van de raad van advies
van Verdonck, Klooster & Associates.
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Interview door Sandra Heuts en Cees Jorissen

‘Technologie
is essentieel
voor de
verdere groei
van ons
land.’
Egbert ten Cate is op het moment van dit gesprek zowel
directeur van Bank Ten Cate & Cie als commissaris bij
een aantal bedrijven, zoals Koninklijke Ten Cate en
Hydratec Industries. Ondanks zijn staat van dienst in
het bedrijfsleven noemt hij zichzelf geen executive. “Ik
ben wel een ondernemer.” Commissarissen, vindt hij,
moeten niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten.
Wel moeten ze doorvragen, en zich verdiepen in alle
ontwikkelingen die van invloed zijn op het bedrijf. “De
strategie moet voortdurend geijkt worden.”
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Egbert ten Cate
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Nieuwe businessmodellen komen tot stand
door maatschappelijke of economische
veranderingen die zich snel voltrekken,
maar ze worden niet van vandaag op
morgen ingevoerd, weet Ten Cate uit
ervaring. “Het businessmodel van de
maakindustrie heeft bijvoorbeeld een
belangrijke wijziging doorgemaakt van
productiebedrijf naar kop-staartbedrijf
(een bedrijf zonder productie, red.). Dat
veranderde veel. Daardoor kwam de
nadruk te liggen op productontwikkeling,
op marketing en sales, ondersteuning en
vooral het uitbesteden van de productie
naar Oost-Europa of Azië. Dat gebeurde op
grote schaal, en betekende overigens ook
dat Nederland zich kon specialiseren in de
functies waar het goed in is, en de functies
waar het minder goed in is aan anderen kon
overlaten.”
Het grote voordeel daarvan was dat de
productie er flexiber van werd, vertelt Ten
Cate. Tot dat moment was er steevast te
veel of te weinig voorraad, of een tekort of
overschot aan werkkapitaal. “Ik heb dat zelf
nog meegemaakt met een bedrijf waarvan
ik in 1984 mede-eigenaar werd, tot er een
directeur kwam die geleidelijk de productie
uitbesteedde. Nu kan de afzet schommelen
zonder dat de organisatie kraakt.”
Een ander voorbeeld is het businessmodel
van retailbanken. “Automatisering, internet
en het gedrag van klanten hebben dat
geheel op zijn kop gezet. In het verleden
draaide alles om het bankkantoor dat de
klanten bezochten. Nu voert de klant zijn
eigen mutaties in en de bankcomputer
doet het werk. Dagafschriften en
bankmedewerkers verdwijnen, zowel in
de backoffice als in de frontoffice. Dit
businessmodel is al aan het veranderen
sinds 2006, maar de ontwikkeling is nog
lang niet voltooid. Zo snel gaat het blijkbaar
ook weer niet.”
Strategie en technologie
Als commissaris heeft Ten Cate te maken
met strategische overwegingen. “Als
commissaris houd je toezicht op twee
zaken. Je moet ervoor zorgen dat er een

goede leiding is, en je moet in de gaten
houden dat die leiding de goede strategie
uitvoert. De raad van commissarissen
bedenkt de strategie niet en voert die
ook niet uit. Wel geeft de raad van
commissarissen het aan als hij vindt
dat het tijd wordt om de strategie te
heroverwegen. Als commissaris instrueer
ik de directeur niet, ik adviseer hem. En de
strategie moet voortdurend geijkt worden.
Dat gaat nu natuurlijk sneller dan twintig
jaar geleden. In principe draait alles om de
strategie. Bij Koninklijke Ten Cate hebben
alle werkmaatschappijen van oudsher te
maken met een product en een markt,
de PM-combinatie. De laatste jaren is
daar de T van technologie bij gekomen.
We spreken tegenwoordig dus van de
PMT-combinatie. Technologie is echt een
kernonderdeel geworden van de strategie.
Een paar jaar geleden heeft de RvC
gevraagd om eens per jaar een uitgebreide
rapportage te krijgen over de belangrijkste
innovatieprojecten van het concern.
Door die projecten steeds op de agenda
te zetten, de tijd te nemen om erover te
discussiëren en ons er een mening over te
vormen, stimuleren we dat het onderwerp
technologie ook op de agenda van de RvB
terechtkomt.”

‘De technologie is in
de afgelopen jaren een
kernonderdeel geworden
van de strategie.’
Inschatten is niet hetzelfde als
voorspellen
Commissarissen kunnen hun werk
alleen doen als zij en het bestuur
elkaar vertrouwen, zegt Ten Cate.
“Zonder vertrouwen functioneert
het toezichtsysteem namelijk niet.
Toezichthouders moeten veel ervaring
hebben en over gezond verstand
beschikken. En ze moeten bereid zijn om
vragen te stellen en door te vragen. Een
bedrijf als Ten Cate is vrij technisch van
aard, maar de commissarissen zijn niet
allemaal techneuten en dat moeten we

ook niet hebben. Ik heb als ondernemer
veel met strategie en maatschappelijke
ontwikkelingen maar ben geen techneut
van huis uit. Een ander heeft weer zijn eigen
invalshoeken.”
Dat doet overigens niets af aan het belang
van technologie, benadrukt Ten Cate.
“Technologie is essentieel voor de verdere
groei van ons land. De technologische
ontwikkelingen die om een bedrijf heen
plaatsvinden, kun je herkennen en je kunt
inschatten wat die gaan betekenen. Maar
de grootste bedreiging komt waarschijnlijk
van een technologische ontwikkeling uit
een vreemde hoek die je niet gezien hebt,
omdat je nooit in die hoek kijkt.

‘Grote organisaties zijn erg
gericht op het afdekken
van onzekerheden.
Te veel in mijn beleving.’
Oordelen over de strategie
Al is de strategie primair het terrein van
het bestuur, er zijn momenten waarop
de commissarissen zich er expliciet over
moeten uitspreken. “Als de directie – door
wat voor omstandigheden dan ook – naar
een ander verdienmodel gaat uitzien, moet
de toezichthouder beoordelen of dat een
kansrijke strategische aanpak is, of dat
er vraagtekens bij gezet kunnen worden.
Daar kan een commissaris ja of nee tegen
zeggen. Soms loopt een onderdeel van een
business niet lekker: het gaat niet goed,
of de winstmarges zijn te laag. Je kunt
ook kijken naar de productontwikkeling:
hoe gaat het daarmee, wat is er een jaar
geleden gerapporteerd en wordt er nu
gerapporteerd? Daar stel je vragen over.
Innovatie is heel belangrijk bij technische
bedrijven. Een commissaris moet ook
rekening houden met wat er buiten de
onderneming gebeurt. Zelf lees en bespreek
ik veel. Ik denk dat ik een nieuwsgierige
geest heb. Ik probeer informatie op te
vangen. Ik hoor natuurlijk lang niet alles,
maar ik doe mijn best. En dat gebruik je
in je oordeel. Die informatie moet niet te
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gedetailleerd worden, want daarmee moet je de directie als
toezichthouder niet aanspreken. Maar er zijn onderwerpen
die zo belangrijk zijn dat je je erover moet buigen. In
een ziekenhuis is dat bijvoorbeeld het elektronisch
patiëntendossier. Het is ontzettend ingewikkeld om dat in
te voeren, maar het moet er wel komen. En hoe eerder hoe
beter. Een heleboel efficiencyverbeteringen kunnen niet
plaatsvinden voor dat er is.”
De marktkansen van innovatie
Het is niet zo dat innovaties zichzelf altijd verkopen, zegt
Ten Cate. Zelfs aan goede innovaties zitten risico’s. “Philips
innoveert omdat ze de concurrentie voor moeten blijven.
Als zij iets niet doen, dan doet een ander het en raakt
de onderneming achterop. Natuurlijk kleven er aan elke
innovatie grote onzekerheden en proberen bedrijven zo
veel mogelijk omzet zeker te stellen. Grote organisaties zijn
daarom gericht op het afdekken van onzekerheden. Te veel
in mijn beleving; ondernemen betekent immers ook risico’s
nemen.”
End-user marketing is cruciaal, aldus Ten Cate. “Met
partnerships kun je end-userposities of leveranciersposities
laten beklijven. Dat is belangrijk, omdat netwerken nu
eenmaal meer kunnen dan een bedrijf alleen. Het is wel
zaak spin in het web te blijven. Dat is een ontwikkeling
die je als toezichthouder moet begrijpen. Dat heeft
namelijk allerlei gevolgen voor de ontwikkelingen die de
onderneming doormaakt. Er komen steeds meer nieuwe
businessmodellen, maar ze zijn geen doel op zich. Er moet
een reden zijn om het anders te doen dan voorheen. Het
moet aantrekkelijker zijn, of beter.”
Het ongemak van veranderingen
Veranderingen hoeven het zakendoen niet altijd makkelijker
te maken, meent Ten Cate. “Partnerships bijvoorbeeld, zijn
lastig. Een hiërarchische structuur is veel eenvoudiger dan
het werken in partnerships. Vooral voor kleinere bedrijven is
het ingewikkeld om daar op een goede manier mee om te
gaan. Aan de andere kant zijn kleine bedrijven ook flexibel;

als het ene partnership niet werkt, kunnen ze makkelijk
in een ander stappen. Wat voor kleinere bedrijven lastig
is, is mondialisering. Dat maakt het hele bedrijfsvoeren
een stuk complexer; dat moet je niet onderschatten. Voor
kleine bedrijven is de wereld nog geen dorpje. Voor grote
multinationals wel, die zijn daar aan gewend. Voor kleinere
bedrijven is mondialisering een uitdaging en een enorme
kans, maar het is ook ontzettend lastig om er een goede
invulling aan te geven. Je aandachtsveld moet breed zijn,
en het is tijdrovend om met allerlei soorten personen in
verschillende verre werelddelen om te gaan. Het vraagt een
brede oriëntatie van de leiding van het bedrijf.”

‘Een hiërarchische structuur
is veel eenvoudiger dan het
werken met partnerships, maar
samenwerkingsverbanden zijn wel
de toekomst.’

Na zijn studie belastingrecht in Amsterdam ging
Egbert ten Cate (1945) aan het werk als fiscalist bij
Moret. Daarna haalde hij een MBA aan de Columbia
University in New York en werkte hij onder meer bij
Hambros bank in Londen.
Ten Cate is directeur van Bank ten Cate & Cie N.V.,
een onafhankelijke private bank opgericht in 1881.
Ten Cate vervulde een aantal commissariaten
bij beursgenoteerde en familie bedrijven en is
momenteel commissaris bij Hydratec Industries N.V.,
Koninklijke Ten Cate N.V. en lid van de Raad van
Toezicht van Medisch Spectrum Twente. Daarnaast
vervult Ten Cate verschillende maatschappelijke
functies en is hij Kamerheer van de Koning.
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Point of View

‘Succes lijkt
grootste
barrière
om na te
denken over
vernieuwen.’
Wim Eysink, partner bij Deloitte Risk Services,
en Wim Scheper, Innovation Leader bij Deloitte,
in gesprek over nieuwe businessmodellen,
de noodzaak tot reflectie en het belang van
strategische risico’s. “Als alles steeds sneller
gaat moet je niet met oude methodieken
en instrumenten blijven werken. Je moet
bedreigingen eerder signaleren.”
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Wim Eysink
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“Nieuwe businessmodellen staan
niet echt op de agenda van de
Raad van Bestuur of de Raad van
Commissarissen”, zegt Scheper. “Er
wordt wel periodiek aandacht aan
besteed. Maar het gebeurt niet vaak
dat de inzichten die uit zulke sessies
voortkomen daadwerkelijk resulteren
in nieuwe initiatieven, uitzonderingen
daargelaten. Als zich iets nieuws
aandient, dan constateert men vaak dat
het een interessante ontwikkeling is die
in de gaten moet worden gehouden,
maar daar blijft het dan bij. De KPI’s van
een bestaande onderneming staan vaak
haaks op nieuwe dingen. Bestaande
businessmodellen hebben bijvoorbeeld
een bepaald distributiemodel. Als je
daar online activiteiten overheen legt,
dan wordt je de concurrent van je eigen
retailers. Het gaat vaak om bestaande
verhoudingen waar nieuwe dingen niet
goed in passen. Dat gaat wrikken.”
Los daarvan, zegt Scheper, schrikken
bedrijven terug voor de onzekerheid
die inherent is aan elke beslissing. “Het
gemakkelijkste besluit is: we kijken het
even aan en over een half jaar gaan
we evalueren. Na dat half jaar besluit
men dat de nood toch nog niet hoog
genoeg is. Uiteindelijk zijn er maar
weinig bedrijven die ook echt een
nieuw businessmodel opzetten. Zo is
het ook gegaan met de staalindustrie
in de VS. Toen de ‘mini mills’ werden
geïntroduceerd en de hoogovens
werden afgestoten, was dat in feite
het begin van het einde voor de
staalindustrie. Maar omdat de mini
mills eerst het minst rendabele deel
van die industrie overnamen gingen
de gemiddelde marges in het begin
omhoog, en dus was het feest op
de beurs. Twintig jaar later was daar
weinig reden meer toe, want toen
was het afgelopen met de traditionele
staalindustrie.”
Blinde vlekken
Een van de oorzaken van die
achteruitgang was de te afwachtende

houding van de commissarissen,
denkt Scheper. “Gelukkig gaat het ook
vaak goed en grijpen de supervisors
wel op tijd in. Maar ze moeten alert
blijven. Vergeleken met vroeger gaan
veranderingen niet alleen sneller, maar
ze stapelen zich ook op. De leden
van een supervisory board moeten
dus, veel meer dan vroeger, affiniteit
hebben met technologische en andere
ontwikkelingen.”
Zijn toezichthouders dan niet alert
genoeg? Jawel, denkt Eysink, maar ze
letten niet altijd op de juiste signalen.
“Toezichthouders laten zich over het
algemeen leiden door urgente zaken.
Dat is begrijpelijk, maar het zijn niet
altijd de meest essentiële zaken voor de
organisatie. Of toezichthouders dat zien
heeft te maken met de maturity van de
industrie. Mijn ervaring is dat men zich
meestal wel bewust is van het gevaar
van blinde vlekken en probeert in te
spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Soms zie je dat zelfs aan de grootte
van de board. Er zijn bedrijven waar de
board blijft groeien, en dat komt vaak
doordat men de vertegenwoordigers
van de ‘oude’ wereld aanvult met
mensen uit de ‘nieuwe’ wereld.”

‘Vergeleken met vroeger
gaan veranderingen niet
alleen sneller, maar ze
stapelen zich ook op.’
Bedreigingen eerder signaleren
Als het toch misgaat, dan kan dat
vrij snel gebeuren, zegt Scheper.
Bedrijven die op een glijdende schaal
terechtkomen, hebben dat doorgaans
pas achteraf in de gaten. “Het kan
bijvoorbeeld fout gaan doordat er
een substituut-technologie op de
markt komt die beter of goedkoper
is dan de technologie waarmee het
‘star product’ van een bedrijf wordt

gemaakt. Vroeger kon dat wel tien
jaar duren; tegenwoordig gaat dat veel
sneller. Je zou dan ook verwachten dat
bedrijven in de gaten houden welke
substituut-technologieën er op de markt
komen. Maar dat gebeurt bij de meeste
bedrijven niet. Pas als een commissaris
ernaar vraagt gaat er iemand googlen.
Dat kan beter. Als alles steeds
sneller gaat moet je niet met oude
methodieken en instrumenten blijven
werken. Je moet bedreigingen eerder
signaleren. Je moet niet alleen de juiste
vragen stellen, je moet ook weten waar
je de antwoorden kunt vinden.”
“Het is belangrijk hoe de organisatie is
ingericht”, vult Eysink aan. “Als een ceo
alleen maar bezig is met operationele
zaken, dan kan hij zijn ogen sluiten
omdat hij het zo druk heeft. Hij mist
dan dingen welke een ceo die zich
heeft vrijgespeeld wel opmerkt. In elk
bedrijf moet ruimte zijn voor iemand die
kan reflecteren op wat er is neergezet.
Toezichthouders moeten er op letten dat
die mogelijkheid bestaat.”
Feeling met het hele speelveld
Natuurlijk zijn er ook bronnen buiten het
bedrijf die informatie kunnen leveren
over de prestaties van de onderneming,
zegt Scheper. “Het is erg belangrijk dat
je dicht op je klant zit, of op de klanten
van je klant. Dan hoor je wat er speelt.
Maar er zit een risico aan gesprekken
met je eigen klanten: je hoort namelijk
vooral wat je wilt horen.”
Een bedrijf moet feeling houden met het
hele speelveld, beaamt Eysink. “Nokia
werd tien jaar geleden nog geprezen
omdat het bedrijf zo innoverend
was. Vervolgens hebben ze zes jaar
geleden volledig de boot gemist qua
smartphones. In anderhalf jaar werden
ze weggeconcurreerd door de iPhone.
Ze waren de grootste, en daarom
waren ze gevoelig voor het ‘innovators
dilemma’: als je succesvol bent, waarom
zou je dan veranderen? Met die kennis in
je achterhoofd kun je je afvragen wie de
volgende Nokia zal zijn.
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Welk bedrijf wordt straks door zijn eigen
succes geremd in het doormaken van
nieuwe ontwikkelingen?”
Succes als barrière voor innovatie
Het onderstreept weer de functie van
reflectie. Toezichthouders zouden niet
moeten kijken naar mogelijkheden om het
resultaat groter te maken, maar zouden
zich met name moeten afvragen hoe
houdbaar de resultaten zijn, vindt Eysink.
“Reflectievermogen kun je ook opbouwen
door in andere modellen te denken, buiten
de bestaande structuur om. Eigenlijk
zou iedereen regelmatig ‘kill your own
business’ moeten spelen, om erachter te
komen hoe kwetsbaar het bedrijf is.”
Risico’s voor het voortbestaan van een
bedrijf zijn er altijd, geeft Eysink toe.
“Vaak denkt men: die risico’s zijn zo klein,
daar hoeven we geen rekening mee te
houden. Maar het maakt niet uit hoe klein
de kans is, het gaat erom hoe kwetsbaar
je bent áls het gebeurt. De grootte van
de impact is belangrijker dan de grootte
van de kans dat iets zich voordoet. In de
praktijk worden ook kleine risico’s ooit
werkelijkheid, die dingen gebeuren. Het
is een kwestie van wanneer en in welke
vorm. Dus hoe ga je dan reageren? Welke
risico’s kun je je veroorloven, en welke
niet?”
Behalve dat toezichthouders de kans op
een ongewenst scenario moeten afwegen
tegen de impact van een dergelijk risico,
moeten ze ook het oog houden op
de snelheid waarmee het bedrijf kan
handelen als dat nodig is. “Snelheid wordt
te weinig benoemd”, zegt Eysink. “Een
aantal bedrijven is zo succesvol dat het
ze log maakt. Dan is het moeilijk om snel
te reageren op nieuwe situaties. Succes
lijkt de grootste barrière te zijn om na te
denken over vernieuwen.”
Scheper heeft daar wel een verklaring
voor. “Succesvolle bedrijven zijn optimaal
ingesteld op hun omgeving. Daaraan
danken ze hun succes. En dat maakt het
lastig om de koers aan te passen als de
omgeving ineens verandert.”
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De vraag is of bedrijven uit zichzelf
kunnen treden en zichzelf met andere
ogen kunnen bekijken. Scheper: “Dat kun
je organiseren. Je kunt op social media
kijken, je kunt databases gebruiken, je kunt
sentimentanalyses uitvoeren. En substituuttechnologieën kun je voor een deel
voorspellen. Daar heb je big data voor, die
je kunt vertalen naar relevante informatie.”

Constant scherpstellen en
experimenteren
Eysink merkt op dat commissarissen ook
oog moeten hebben voor de verschillende
soorten risico. “Bijna 60% van het
waardeverval komt voort uit strategische
risico’s, 30% uit operationele risico’s, 6%
uit financiële risico’s en 4% zit hem in
compliance. De eerste twee risico’s moeten
worden bekeken door de commissarissen,
en niet door de auditcommissie. De
gedragscode bepaalt ook dat de Raad van
Commissarissen periodiek de strategie van
de onderneming moet bespreken, en de
risico’s die eraan verbonden zijn. Je kunt
niet meer volhouden dat het genoeg is dat
het onderwerp eens per jaar geagendeerd
staat. Je moet er een continue dialoog
over voeren. Bij innovatieve projecten was
de houding vroeger: we houden eerst
maar eens een trial van negen maanden.
Tegenwoordig is het: gewoon doen, en
als het niet werkt, dan passen we het
aan. Werkt het dan nog niet, dan gooien
we het weg. Eigenlijk zou je op dezelfde
manier moeten omgaan met strategie en
risico’s. Laat jezelf constant scherpstellen.
En een organisatie moet niet alleen data
hebben, maar ook de mindset. Je moet
mensen hebben die denken in scenario’s.”

‘Je moet mensen hebben
die denken in scenario’s.’
“Je moet experimenteren met nieuwe
producten”, stemt Scheper in. “Daar kan
ook een nieuw businessmodel bij horen.
Gewoon beginnen, in plaats van er vijf jaar
over na te denken. Het is een kwestie van
durven, maar als je het niet doet, gaat het
zeker mis.”

“Als je door klanten wordt gezien
als niet-innovatief, dan heb je een
probleem”, zegt Eysink. “Je levert minder
toegevoegde waarde als je niet innovatief
bent. De wereld verandert, dus je moet
meeveranderen, wil je snel op zaken
kunnen inspelen.”

‘Trial and error is wat mij
betreft een heel gezond
principe.’
Bestuurlijke mengvormen
De samenstelling van het bestuur is
daarbij van belang, zegt Eysink. “Je moet
nieuwe mensen hebben. Jongeren kijken
anders naar dingen. Soms zit de waarde
niet waar je denkt. Data die je genereert
kunnen bijvoorbeeld meer waarde blijken
te hebben dan je hele organisatie. Hoe
selecteer je uit de beschikbare data de
gegevens die voor jou relevant zijn en
waar je iets mee kunt doen? De combinatie
tussen data en de menselijke factor, daar
ligt de sleutel.”
“Bestaande bedrijven beschikken over veel
niet-aangeboord potentieel”, constateert
Scheper. “Om dat te gebruiken moet je
het misschien niet in bestaande structuren
gieten. Maak er maar een corporate
venture van.”
Bestaande structuren zijn zichtbaar aan
het veranderen. Dan gaat het niet alleen
over de keus om centraal of decentraal
te werken. Eysink: “Er komen allerlei
mengvormen tot stand binnen bedrijven,
maar ook in de achterliggende structuren
en netwerken. Als je het uiterste aan
kennis en kunde uit je organisatie
wilt halen moet er op verschillende
manieren worden samengewerkt, en
zullen mensen gaan rapporteren aan
verschillende partijen met verschillende
verantwoordelijkheden. Zolang je het
maar kunt sturen aan de hand van leading
indicators: patenten, corporate ventures,
experimenten, partnerships. Dat kun je
monitoren. Het is trial and error, maar
dat is wat mij betreft een heel gezond
principe.”

Wim Scheper
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Alexandra Schaapveld
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Interview door Caroline Zegers en Marco van der Vegte

‘Er worden kansen gemist
doordat men gewoon
maar doorgaat op de
ingeslagen weg.’
Alexandra Schaapveld houdt van de brede blik. Vraagstukken op het gebied
van strategie en innovatie hangen in haar optiek altijd samen met andere
ontwikkelingen in een bedrijf en in de maatschappij. Van eenzijdigheid
wordt ze niet enthousiast; diversiteit, flexibiliteit en open staan voor nieuwe
inzichten passen meer in haar straatje. Dat zorgt ook voor betrokkenheid
bij commissarissen. Maar die moeten er wel wat tegenover stellen:
“Commissarissen moeten dieper in de business duiken.”

Bedrijven die zaken anders willen doen, kunnen die
veranderingen het best in de onderneming integreren.
Ad-hoc-oplossingen werken slecht, meent Schaapveld.
“Wat hoorde je zo’n tien, vijftien jaar geleden van veel
bedrijven? ‘We maken een afdeling e-commerce’. Maar
de rest van het bedrijf ging door zoals ze altijd deden.
Tot men op een gegeven moment tot de conclusie kwam
dat e-commerce niet op zichzelf kon staan. Dat geldt ook
voor sustainability: het moet door je bedrijf heen zitten.
Er is weinig reden om te denken dat het met innovatie
ook niet op die manier kan beginnen.”

‘Innovatie kan een nieuw
businessmodel zijn, maar het
kan ook betekenen dat je anders
met klanten omgaat.’
Overigens hoeft innovatie niet te betekenen dat een
bedrijf een fundamenteel andere richting inslaat, zegt
Schaapveld. “Innovatie kan een nieuw businessmodel
zijn, maar het kan ook betekenen dat je anders
met klanten omgaat. En het kan een relatief kleine
verbetering zijn. Vallourec is bijvoorbeeld groot
geworden als wereldwijde fabrikant van naadloze pijpen
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voor de olie- en gasindustrie. Die pijpen
worden nu door Petrobras gebruikt
in de pre-saltlagen (de aardlagen
onder zoutlagen, waar veel olie- en
gasvoorraden zitten – red.) en zout is
zeer corrosief. Hier speelt innovatie een
rol: het staal hadden ze wel, maar ze
moesten iets nieuws bedenken voor de
coating eromheen. Dat is innovatief.
Maar wanneer spreek je van een nieuw
product, en wanneer wordt iets een
nieuw businessmodel? Dat hangt een
beetje af van je definitie van innovatie.”
Kansen zien en kansen missen
Ook zonder nieuwe businessmodellen
kan innovatie bijzonder succesvol zijn,
weet Schaapveld. “Het Maleisische
bedrijf waar ik commissaris ben
ontwerpt schepen voor Floating
Production Storage & Offloading,
in feite drijvende olieplatforms. Die
schepen laten ze via een partnership
bouwen in Singapore. Het bedrijf zelf
ontwerpt de hele topside, dat wil
zeggen de productiefaciliteit op zo’n
schip. Tot nu toe had een schip in het
midden een toren die aan de bodem
van de zee werd vastgemaakt en
waar het schip omheen kon draaien,
afhankelijk van de stromingen. De
olie werd via de toren in het schip
gepompt. Maar er wordt steeds vaker
gewerkt in diepere wateren en op
wildere zeeën. Daarom hebben ze een
ontwerp gemaakt waarin het schip
nog steeds rond de toren kan draaien,
maar ook twintig meter naar boven of
naar beneden kan gaan. Het is geen
nieuw businessmodel, maar het is zeker
innovatie.”
Misschien ligt het aan de aard van de
zware industrie dat modellen minder
snel veranderen, denkt Schaapveld.
“Toch moet je ook daar innovatief zijn
ten aanzien van producten, afzetmarkt
en de manier van produceren. In de
zware industrie verwachten klanten
meer en meer een all-in-service, en
eigenlijk is dat in alle sectoren zo. Een
heel andere bedrijfstak waar service
het verschil maakt is het postbedrijf.
Veel van die bedrijven hebben een kans
gemist door zich te concentreren op het
feit dat er minder enveloppen vervoerd
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worden, maar ze hebben zich niet
gerealiseerd dat de hele e-commerce
alleen maar méér post betekent. En
dat ze als postbedrijven niet alleen een
pakketje moeten leveren, maar ook
service. Daar hebben ze in veel gevallen
te laat op gereageerd.”
Dat betekent dat ondernemingen op
zoek moeten naar nieuwe manieren
om hun strategie te bepalen en uit te
voeren, en die komt Schaapveld dan
ook steeds vaker tegen. “Ik zal een
voorbeeld geven van een strategiesessie
waarin plaats is voor echte discussies.
Laatst werd ons gevraagd welke
merken of bedrijven wij als commissaris
bewonderden. Vervolgens zijn we
gaan destilleren waarom we juist die
bedrijven noemden. In veel gevallen
ging het om een bedrijf dat zich had
weten te transformeren. De RvB moet
zulke sessies meer vanuit die gedachte
benaderen.”

‘De Nederlandse
bedrijven waar ik mee
te maken heb doen nog
steeds alles op papier.’
Meer betrokken commissarissen
Ook commissarissen kunnen zich op
sommige vlakken meer inspannen, zegt
Schaapveld. “Commissarissen moeten
dieper in de business duiken, om te
begrijpen wat de value drivers zijn en
te zien waarom sommige problemen
zich voordoen. Bovendien ontmoet
je zo mensen uit de lagen onder het
bestuur, en door gezamenlijke trips naar
een buitenlandse fabriek leer je elkaar
kennen. Het zijn geen snoepreisjes, het
is echt hard werken. Vroeger als bankier
vond ik dat de klant elke week een keer
aan jouw bank zou moeten denken.
Nu vind ik dat bedrijven ervoor moeten
zorgen dat commissarissen iedere week
aan hen denken. Stuur maar op, die
research! Zet commissarissen standaard
op de perslijst. Nodig ze uit voor iets
informeels. Dan ben je als commissaris
connected; dat is veel productiever

dan dat je acht keer per jaar plotseling
ergens over moet gaan nadenken.”
Er zijn vrij eenvoudige manieren om
de betrokkenheid te vergroten, weet
Schaapveld uit ervaring. “In mijn
buitenlandse commissariaten gebeurt
alles via de iPad. Die commissarissen
gebruiken geen papier meer, je krijgt
gewoon een bericht als er nieuws is.
Dat zijn innovaties die het leven van
een commissaris leuker maken. Maar
de Nederlandse bedrijven waar ik mee
te maken heb doen nog steeds alles op
papier.”
Als commissarissen maar adviseren
Zijn er verschillen tussen de manier
waarop commissarissen in one- en
two-tierboards hun taken vervullen?
Deels wel, vermoedt Schaapveld.
“Wat innovatie betreft zit het verschil
hem met name in de vraag hoe er
invulling aan gegeven wordt. Je hebt
one-tierboards die alleen ‘through the
motions’ gaan en je hebt two-tierboards
die ontzettend betrokken zijn. Als
commissaris heb je twee taken: toezicht
en advies. Aan de toezichtstaak valt
niet te morrelen: je moet zorgen dat je
begrijpt wat er gaande is en kritische
vragen blijven stellen. Tegelijkertijd
moet je een vertrouwensband
opbouwen met het bestuur, terwijl je
daar tevens de werkgever van bent.
Maar de adviesrol zie ik heel erg
variëren. Dat is niet zozeer afhankelijk
van het feit of je te maken hebt met een
one- of een two-tierboard, maar van de
relatie met het dagelijks bestuur en de
ervaring van de commissarissen. Al naar
gelang de situatie kun je die adviesrol
uitbreiden.”
Wat Schaapveld betreft focust een
commissaris op de hoofdlijnen.
“Bij een aantal bedrijven doet de
auditcommissie het voorwerk, en
wordt dat vervolgens nog eens
overgedaan in de RvC. Maar gelukkig
zegt men tegenwoordig ook steeds
vaker: ‘Geef ons de highlights maar
en laat ons dan andere onderwerpen
bespreken, zoals strategie.’ Op die
manier blijven commissarissen wel
verantwoordelijk, maar ze hoeven de
cijfers niet meer tot achter de komma
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door te pluizen. Ik ken ook een bedrijf dat een
aparte strategiecommissie heeft ingesteld.
Uiteindelijk is dat meer een innovatiecommissie
geworden: ze kijken samen met de ceo, de
coo en het hoofd van de afdeling Research
naar nieuwe projecten, naar andere manieren
om dingen te doen. Zij maken een eerste
assessment; de board beslist uiteindelijk. Ik
heb in eerste instantie geageerd tegen een
strategiecommissie, omdat ik vind dat je
strategie met zijn allen moet behandelen. Maar
hun focus op innovatie vind ik wel nuttig. We
hebben afgesproken dat ze het een jaar doen
en dat we daarna gaan evalueren. Ik denk dat
veel kansen worden gemist doordat men in
goede tijden gewoon maar doorgaat op de
ingeslagen weg.”

‘Als de competenties en
de kwaliteiten eenmaal
zijn vastgesteld, moet
je diversiteit wel laten
meetellen.’
Het goed behandelen van de strategie
vraagt tijd en inspanning, zegt Schaapveld.
“Idealiter moet een bedrijf, op een rustig
moment, genoeg mensen vrijmaken om
een strategiesessie voor te bereiden. Daar
moet echt tijd voor gemaakt worden, en
dan niet tussen 9.00 en 13.00 uur. Je moet
commissarissen prikkelen om er van tevoren
over na te denken. Dat doe je niet door ze
150 slides op te sturen. Geef ze interessante
artikelen, benader de sessie niet op de geijkte
manier. Ik doe zelf altijd mijn best om ideeën
te poneren uit andere bedrijven waar ik
commissaris ben. Niet omdat ik op de stoel van
de bestuurder wil gaan zitten, maar omdat ik
ervaringen uit een andere sector wil delen.”
Andere inzichten en de rol van
vertrouwen
Een divers samengestelde raad van
commissarissen kan wonderen doen voor
innovatie, denkt Schaapveld. “Verschillen in

gender, nationaliteit of leeftijd leiden ertoe
dat je op een andere manier naar zaken kijkt.
Ik heb wel eens een fabriek in het buitenland
bezichtigd, samen met een vrouw van een
andere nationaliteit en een ceo. Die ceo zei na
afloop dat hij er zelf al vier keer was geweest,
maar dat hij nu een heel andere fabriek had
gezien, puur door de vragen die wij stelden.
Ik pleit niet voor diversity for diversity’s sake,
maar als de competenties en de kwaliteiten
eenmaal zijn vastgesteld, moet je diversiteit
wel laten meetellen.”
Er zijn veel manieren van innoveren, en het kan
heel nuttig zijn als commissarissen zich actief
opstellen. Schaapveld: “Er is een bedrijf dat op
ons verzoek opnieuw heeft nagedacht over de
structuur aan de top. We hebben de ceo twee
keer teruggestuurd voor we het plan voor een
totaal andere structuur hebben goedgekeurd.
Van tevoren hadden diverse commissarissen
opgemerkt dat het niet goed ging. Niet omdat
de mensen niet goed waren, maar omdat de
business zodanig veranderd was dat we er
iets mee moesten. De voorzitter heeft de ceo
daarop aangesproken. Die kwam de eerste
keer nog met een cosmetische oplossing, maar
toen we hem verteld hadden wat we daarvan
vonden heeft hij daar goed op gereageerd.”
Voor Schaapveld onderstreept dat het belang
van het ‘onder elkaar’ spreken. “Wat mij
betreft doen commissarissen dat voor en na
elke vergadering. Het geeft je de gelegenheid
om je gevoel uit te spreken. Als je het in de
vergadering niet hebt geuit, zul je anders
nooit weten of anderen dat gevoel deelden.
Alle auditcommissies waar ik in zit doen dit
tegenwoordig ook. Dat is goed: elke business is
een people’s business.”

‘Zelfs in door de wol
geverfde boards gebeuren
bepaalde zaken niet, terwijl
ze gemakkelijk kunnen
worden ingevoerd.’

Een goede voorbereiding is het halve
werk
Een goede samenwerking tussen
commissarissen is volgens Schaapveld
essentieel om zaken voor te bereiden. “Ik vind
dat commissarissen tegelijk met de stukken
een brief moeten krijgen van de voorzitter van
de RvC, en in die brief moet staan: dit is er in
hoofdlijnen gebeurd, daar wil ik in de komende
vergadering tijd aan besteden, dit is waarom
de agenda zo is opgebouwd, denk er alvast
over na.
Voorbereidend werk is belangrijk als je iets
voor elkaar wilt krijgen. Onlangs stond mijn
herbenoeming als commissaris op de agenda.
Mij was niets gevraagd, er was zelfs geen
gesprek met me gevoerd. Ik vind dat de
voorzitter van de RvC en de ceo na vier jaar het
gesprek met mij moeten aangaan. Wat is de
toegevoegde waarde geweest over en weer,
waar lag de focus, waar kun je in de komende
termijn op focussen? Herbenoeming moet
geen hamerstuk zijn. Daar moet je bij een
RvB-lid strak in zijn, maar ook bij een RvC-lid.”

Alexandra Schaapveld (1958)
bekleedde na haar studies in Oxford en
aan de Erasmus Universiteit jarenlang
hoge posities in de Nederlandse
bankwereld. In de loop van haar
lange carrière bij ABN Amro was ze
onder meer Director en coo ABN
AMRO Rothschild, Managing Director
Corporate Finance, Senior Executive
Vice President en uiteindelijk ceo
Global Clients and Investment Banking.
In 2007 verruilde ze ABN Amro voor
Royal Bank of Schotland (RBS), waar ze
de functie Hoofd Europa vervulde.
In 2009 is Schaapveld een nieuwe
carrière begonnen als commissaris.
Zij is momenteel commissaris en lid
van de auditcommissie van FMO en
Holland Casino in Nederland, Société
Générale en Vallourec in Frankrijk en
Bumi Armada Berhad, een Maleisische
offshore olie- en gas dienstverlener.
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Interview door Peter Bommel en Marco van der Vegte

‘Er moet een aanleiding
zijn voor een nieuw
businessmodel en het moet
ingebed zijn in de analyse
van het bedrijf.’
Kees van Lede (1942) studeerde
rechten in Leiden en haalde een
MBA aan de INSEAD Business
School in Fontainebleau. Tussen
1982 en 1994 was hij lid van de
raad van bestuur van HBG Bouw en
Vastgoed en voorzitter van de VNO.
In 1991 werd hij lid van de raad
van bestuur van Akzo Nobel; van
1994 tot 2003 was hij voorzitter.
Tussen 2001 en 2013 fungeerde hij
als non-executive director van bij
SaraLee, later D.E. Master Blenders
1753, en daarnaast was hij onder
meer commissaris bij Heineken,
president-commissaris van DNB,
commissaris bij AkzoNobel en
ReedElsevier. Tegenwoordig is Van
Lede commissaris bij Imtech, Philips
en Air Liquide en non-executive
director bij Air France-KLM.
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Commissarissen zitten niet met hun neus
op de dagelijkse gang van zaken in een
onderneming. Juist die afstand stelt ze
ook in staat om belangrijke zaken nuchter
te bekijken en de voors en tegens van
investeringen rustig af te wegen. Zo spelen
ze een grote rol bij innovaties, die naar de
zin van Van Lede overigens wel wat vaker
op de agenda mogen staan. “Innovatie
komt eigenlijk te weinig als specifiek
onderwerp aan de orde, omdat het te
abstract is.”

Kees van Lede
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Voordat Van Lede het over innovatie
heeft, wijst hij eerst op veranderingen
in de manier waarop ondernemingen,
en ook raden van commissarissen,
functioneren. “Mensen zijn
tegenwoordig minder gebonden – en
wíllen ook veel minder verbonden zijn
– aan een groot verband. Personeel
heeft een veel groter verloop gekregen.
En met die instelling kun je dus beter
rekening houden. Je moet ruimte
geven aan mensen. Iedereen kan
tegenwoordig ondernemer zijn. In het
verleden huurde men dikwijls McKinsey
in, omdat alleen zij toegang hadden
tot bepaalde gegevens. Tegenwoordig
geef je iemand naast je opdracht om
iets uit te zoeken. De gevolgen zie je
aan een bedrijf als Reed Elsevier. De
wetenschappelijke wereld wil gewoon
data kunnen uitwisselen, zonder
beperkingen. Dat gaat onherroepelijk
gebeuren.
Die behoefte aan vrijheid zie je overal
terug. Vroeger hadden de bovenste
lagen van een bedrijf het monopolie
op kennis. Die hiërarchie is vrijwel
weg. Tegenwoordig krijg je feedback,
of je wilt of niet. Dat vind ik overigens
prettig.”
Het groeien van nieuwe
businessmodellen
Volgens Van Lede wordt er in de raad
van commissarissen niet gesproken
over nieuwe businessmodellen als
zodanig. “Veranderingen zijn gradueel.
Allengs worden er problemen of trends
gesignaleerd, en op een gegeven
moment maak je een verandering
door. In de RvC’s waar ik in zit en heb
gezeten was het nooit: ‘En nu gaan
we een nieuw model bestuderen.’ Je
verzamelt langzaamaan argumenten
en je organiseert een strategic retreat
waarin je afstand neemt van de

dagelijkse gang van zaken om te kijken
wat essentieel is. Bij Heineken heb ik dat
proces van nabij meegemaakt: je ziet
op een bepaald moment dat je op weg
bent naar een nieuw organisatiemodel.
Bij Heineken hebben we bijvoorbeeld
lang nagedacht over onze presentatie
op het net. Heineken is heel actief op
social media. Er moet een aanleiding
zijn voor een nieuw businessmodel en
het moet ingebed zijn in de analyse van
het bedrijf.”
Spanning
Die organische groei van nieuwe ideeën
vereist openheid van alle betrokkenen,
zegt Van Lede. “Mijn ervaring is dat
een verstandige bestuurder de RvC
gebruikt om zijn ideeën aan te toetsen.
Je moet daar geen dichtgemetseld
plan neerleggen. Omgekeerd is enige
bescheidenheid wenselijk aan de
kant van de commissaris. Dat heeft
voornamelijk te maken met leeftijd. Als
je niet oppast raak je zo ver verwijderd
van de nieuwe ontwikkelingen dat
je niet de pretentie moet hebben ze
te begrijpen. Als ik zie hoe ik zit te
stuntelen met iPads en ik kijk dan
naar mijn kleinkinderen... Daar zit een
spanning. Je kunt de problematiek in
abstracto begrijpen en de menselijke
factor en de langetermijntrends
meewegen, maar naar de details moet
je als commissaris heel goed luisteren.”
Een commissaris moet contact blijven
houden met de jongere generatie, vindt
Van Lede. “Ik drink nog oude jenever,
maar bij Heineken wordt bier uit een hip
flesje gedronken. Op zijn minst moet je
ervoor openstaan, en anders moet je
weg. Hoe dichter je bij de consument
zit, hoe meer contact je met de markt
moet hebben.”

‘Mijn ervaring is dat een
verstandige bestuurder
de RvC gebruikt om zijn
ideeën aan te toetsen.’
Op de hoogte zijn van nieuwe
ontwikkelingen en gevoel hebben
voor de behoeften van de markt
is belangrijk voor een raad van
commissarissen die ertoe wil doen,
denkt Van Lede. “Wanneer je er als
bestuur voetstoots van uit kunt gaan
dat je investeringsvoorstellen worden
geaccepteerd door de RvC, kun je de
hele goedkeuringsprocedure net zo
goed achterwege laten. De RvC moet
toegevoegde waarde hebben. Dat is
altijd zo geweest. Het is belangrijk voor
een bedrijf dat de RvC een diversiteit
aan disciplines vertegenwoordigt. Dat
je het geografisch inkleurt is logisch.
Bij internationale ondernemingen is
het gebruikelijk dat de helft van de RvC
niet-Nederlands is.”
Innovatie als specifiek agendapunt
Over investeringen spreken
commissarissen zich regelmatig uit,
maar, zegt Van Lede: “Innovatie
komt eigenlijk te weinig als specifiek
onderwerp aan de orde. Misschien
omdat het te abstract is. We praten
er wel over, bijvoorbeeld in het kader
van het imago van een bedrijf. En bij
Philips praten we over R&D: zijn ze
goed bezig, wat is de output? Bij Air
Liquide hebben we met de RvC een keer
een aparte vergadering over innovatie
gehad. We zijn naar een researchlocatie
gegaan, waar bij een aantal sociaalpsychologische thema’s werd toegelicht
wat die nu voor ons betekenden. Dat
was stimulerend.”
Investeringen zijn een goede manier
om vat te krijgen op innovaties. “KPN,
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om een Nederlands voorbeeld te
noemen, heeft een tijd lang structureel
ondergeïnvesteerd. Dat is niet goed
voor een onderneming. Bij één bedrijf
kijken we als RvC intensief of er wel
genoeg wordt geïnvesteerd om de
groeiambities waar te kunnen maken.
Om te innoveren moet je goed zicht
houden op die investeringen. In je
strategie moet je kijken naar nieuwe
producten, en anders kun je het
vergeten. Zo simpel is het. Daar ligt
een belangrijke taak voor de RvC.
Bij goed gerunde farmaceutische
bedrijven moeten er altijd producten in
de pijplijn zitten. En je moet rigoureus
benchmarken. Kijken naar je marges en
kostenniveaus.”

‘In je strategie moet
je kijken naar nieuwe
producten, en anders
kun je het vergeten. Zo
simpel is het.’
Gevoel voor lastige inschattingen
Het is per definitie moeilijk te
beoordelen of een innovatief idee
ook een goed idee is, aldus Van Lede.
“Commissarissen moeten kritische
vragen blijven stellen, waarbij je
uiteraard afhankelijk blijft van de open
houding van de RvB. Je kunt ervan
uitgaan dat een groot commissariaat
je zeker twee dagen per maand bezig
houdt. Die tijd moet je zinvol besteden,
bijvoorbeeld door bezoeken ter plekke
af te leggen. Philips heeft een jaarlijkse
researchdag, waar ik altijd naar toe
ga. Zo krijg je een gevoel waar het
bedrijf echt mee bezig is. Maar wat
innovatie betreft blijft het moeilijk
voor een RvC om te zeggen of een
bedrijf op het juiste pad zit. Er kunnen
honderd goede redenen zijn om met
een project te beginnen en ermee door
te gaan. En toch kan het fout lopen.
Je kunt alleen je logische verstand
gebruiken en luisteren naar signalen
uit de samenleving. En hoe meer je als
commissaris in die 25 dagen per jaar te
weten komt van het bedrijf, hoe beter.
Een bezoek van de RvB en de RvC is ook
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voor de medewerkers van een bedrijf
stimulerend. En voor de RvC is het een
goede kans om de RvB te observeren: je
ziet meteen wie er veel van afweet.”
Research gaat om passie
Het bestuur moet een visie hebben
op de toekomst, vindt Van Lede. “Je
hebt mensen die met een bedrijf zijn
getrouwd, en je hebt huurlingen. Tegen
de huurlingen kun je wel zeggen dat
ze moeten nadenken over de lange
termijn, maar die hebben te weinig
geschiedenis, te weinig wortels in het
bedrijf. Ze hebben in feite een blik van
buiten. Dat kan soms verhelderend
werken, maar ze leggen het af tegen
mensen die echt betrokken zijn. Je
moet ook oppassen dat mensen door
financiële druk van buitenaf niet te veel
op de korte termijn focussen. En die
druk is er: innovatiebudgetten gaan
overal naar beneden. Maar als een
farmaceutisch bedrijf drie jaar lang geen
research doet, komen er geen nieuwe
producten en loopt je positie terug.
Je moet je als RvC blijven afvragen
of er voldoende aan wordt gedaan.
Een goede researcher is niet in eerste
instantie business-driven. Het gaat om
mensen met een idee, met passie. Een
mooi Nederlands voorbeeld daarvan is
degene die meer dan twintig jaar bezig
is geweest met de ontwikkeling van de
Quooker.”
De meerwaarde van innovatie
Innovatie levert volgens Van Lede niet
alleen betere producten op, maar ook
meer werkgelegenheid. “Ik ben niet
bang voor banenverlies als gevolg van
technologische ontwikkelingen. Toen
de Jacobsladder in de Rotterdamse
haven werd geïntroduceerd, brak er ook
een staking uit. Maar het is gewoon
een tool. Ik zie juist mogelijkheden tot
groei van de werkgelegenheid in de
technologische sector, mits je ervoor
zorgt dat je mensen goed geschoold
zijn. Aan de ene kant bespaar je arbeid
door technologische oplossingen,
aan de andere kant creëer je nieuwe
producten of diensten. Het is juist fijn
dat je met minder menselijke energie
producten kunt maken. Ook de huidige
discussie over de shared economy heeft
potentieel geweldige gevolgen.”

Kennis van zaken
Een commissaris kan niet van alle
finesses op de hoogte zijn, en dat
hoeft voor Van Lede ook niet. Toch
is voldoende achtergrondkennis wel
vereist. “Er is een periode geweest
waarin men dacht dat een commissaris
niets van een bedrijfstak hoefde te
weten, als hij maar gezond verstand
had. Dat is voor een groot deel waar,
maar ABN Amro heeft laten zien dat
het niet verstandig is als je een RvC
hebt waarin niemand kredieten kan
beoordelen. Als een RvB alle informatie
voor de RvC moet vertalen wordt
het lastig. Je moet mensen hebben
die fundamenteel grip hebben op de
bedrijfstak. Dat hoeven er maar twee
te zijn op tien commissarissen. In
Amerika hebben grote farmaceutische
bedrijven aparte commissies die naar
innovatie kijken. Als RvC moet je de
grote uitdagingen voor een bedrijf
herkennen. Afhankelijk daarvan moet
je een commissie instellen. Als je
afhankelijk bent van research is een
innovatiecommissie een goed idee, en
een opleidingscommissie is handig als je
afhankelijk bent van personeel.”
Inzet van de hele organisatie
Zelfs dan blijft de invloed van een
commissaris beperkt, weet Van Lede.
“Het blijft moeilijk om te reageren
op dramatische omwentelingen als je
de zwaartekracht van een bestaande
organisatie moet overwinnen. Dat
proces kun je niet isoleren door er
een innovatiecommissie over te laten
nadenken. Dat hoort tot het dagelijkse
werk van een ceo. In de distributiesector
vinden gigantische veranderingen plaats
door de digitalisering: dat kun je niet
apart zetten. Bij Ahold denkt de hele
RvB na over de manier waarop mensen
boodschappen doen en over de vraag
of ze over vijf jaar nog wel naar de
winkel gaan. En wat voor oplossing
verzint TNT als hun pakjesbezorger
mij een aantal malen niet thuis treft?
Dit soort innovatieve processen is niet
het werk van een afdeling, het is het
dagelijks werk van de leidinggevende.”
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Interview door Caroline Zegers en Pieter Hofman

‘Innovatie
komt vaak net
te laat.’
Een bedrijf dat succesvol innoveert is een bedrijf waar
alle radertjes de goede kant op draaien. Innovatie
heeft veel aspecten, en commissarissen spelen daar
op verschillende manieren een rol bij. Hoogleraar
en commissaris Mijntje Lückerath benadrukt dat ze
daarbij rekening moeten houden met een wereld
die voortdurend in verandering is. “Nodig externen
uit, denk niet dat je alle kennis in huis hebt, laat je
uitdagen. En betrek onderwerpen dan echt op je
eigen organisatie. Maak het concreet.”
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Mijntje Lückerath-Rovers
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Een commissaris functioneert altijd in het
businessmodel van een onderneming,
zegt Lückerath, en dat ligt niet voor de
eeuwigheid vast. “Een businessmodel
maakt inzichtelijk hoe een onderneming
waarde creëert voor verschillende
partijen. Waar de grondstoffen vandaan
komen, voor wie je wat doet: daar zit
een bepaalde structuur achter. Voor
een duurzaam businessmodel moeten
de baten op de lange termijn groter zijn
dan de kosten. In de berekening van
die kosten is overigens een verschuiving
zichtbaar. Puma maakt tegenwoordig
bijvoorbeeld twee jaarverslagen:
een waarin ze ‘ouderwets’ de kosten
toeberekenen aan een schoen, en een
waarin ze kijken wat ze de aarde nog
meer kosten. In dat laatste verslag lijden
ze verlies. Ze proberen inzichtelijk te
maken dat kosten verder gaan dan het
maken van een schoen. Dat is een goede
ontwikkeling, omdat het ze dwingt om
ervoor te zorgen dat ook in dat opzicht
de baten uiteindelijk hoger worden dan
de kosten.”

Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers
(1968) is hoogleraar Corporate
Governance aan Tilburg University/
TiasNimbas. Lückerath studeerde
financiële bedrijfseconomie aan
de Erasmus Universiteit. Lückerath
is onder meer co-auteur van het
jaarlijkse Nationaal Commissarissen
Onderzoek en van de in 2009
verschenen sectoroverstijgende
Gedragscode voor Commissarissen
en Toezichthouders.
Ze is commissaris bij Achmea,
bij de beleggingsfondsen en het
groenfonds van de ASN Bank,
lid van de Raad van Toezicht van
KNGF Geleidehonden, lid van de
Commissie Publiek Belang van EY
Accountants LLP en bestuurslid van
de Betaalvereniging Nederland.
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‘Ik heb gemerkt hoe
belangrijk het is om
eens per jaar uit de
vergadermodus te
komen.’
Oog voor de veranderende wereld
Wat is nu de waarde van
een commissaris in nieuwe
businessmodellen? Daar is geen
definitief antwoord op, denkt
Lückerath. “We weten nooit wat de
toekomst precies gaat brengen. Hoe
organiseer je jezelf zodanig dat je een
bepaalde mate van zekerheid hebt? Dat
is moeilijk. Toezichthouders worden
vaak gedwongen om naar achteren te
kijken in plaats van naar voren. Maar
die functie, waarin je als commissaris
toch vooral op de rem staat, is voor
de continuïteit van een onderneming
minder belangrijk. Je creëert wellicht
meer toekomstige waarde in je functie
als adviseur, als netwerker en als
werkgever.”
Die balans – toezichthouder op het
verleden en aanjager van de toekomst
– moet worden bewaakt door
commissarissen die oog hebben voor de
veranderende wereld, aldus Lückerath.
“Dat heeft niks te maken met leeftijd
of het old-boysnetwerk. Het gaat
erom dat mensen die veranderingen
begrijpen en de implicaties ervan voor
de onderneming zien. De garantie dat
dat lukt kan niemand je geven. Juist
daarom vind ik de jaarlijkse strategie- en
risicosessies zo inspirerend. Toen ik zelf
nog geen commissaris was, vond ik het
heel typisch dat de code die vereiste.
Ik dacht: je hebt het toch in elke
vergadering over je strategie? Dat is zo
essentieel. Maar ik heb nu gemerkt hoe
belangrijk het is om eens per jaar uit de
vergadermodus te komen, om informeel
alles te bespreken en met elkaar te
sparren. Om verder te kijken dan de
waan van de dag. Zo’n sessie mag van
mij best twee dagen duren.”

Onafhankelijkheid versus
betrokkenheid
Hoe onafhankelijk moet een
commissaris zijn? Ook dat is een
relevante vraag, waarover de meningen
verschillen. “Er is veel wetenschappelijk
onderzoek naar de vraag of het aandeel
onafhankelijke commissarissen in de
RvC effect heeft op de aandelenkoers”,
legt Lückenrath uit. “Dat is bedacht
vanuit de agentschaptheorie: je
moet de bestuurder controleren. De
resource-dependencytheorie zegt
juist dat commissarissen midden in
de samenleving moeten staan en
waarde moeten toevoegen vanuit hun
netwerk. Voor de laatste theorie is
onafhankelijkheid geen voorwaarde,
want hoe meer je betrokken bent bij
een organisatie, hoe meer je bereid
bent je in te zetten. Die theorieën staan
soms haaks op elkaar.”

‘De waarde van een
beroepscommissaris
wordt wel eens
onderschat.’
De werkelijkheid is gecompliceerder,
zegt Lückerath, want commissarissen
vervullen ook een adviesrol en een
werkgeversrol. “Je moet kijken of je al
die rollen kunt integreren, wetende dat
sommige aspecten elkaar tegenspreken.
De samenstelling van een RvC is dus
belangrijk.”
Om tunnelvisie te voorkomen kan
een RvC zijn eigen tegenspraak
organiseren en zorgen voor
verschillende perspectieven. “Er
zijn al RvC’s die in hun verslag een
competentiematrix opnemen die laat
zien dat ze verschillende achtergronden
en expertises vertegenwoordigen. En
er wordt ook wel eens gemopperd op
vragenlijstjes bij de evaluatie, maar ze
werken wel om het gesprek mee te
starten. Je weet namelijk snel waarover
mensen heel verschillend denken.”

De waarde van de
beroepscommissaris
Commissarissen zijn natuurlijk niet de
enigen die te maken krijgen met nieuwe
businessmodellen en digitalisering, zegt
Lückerath met nadruk. “Waar ik me
zorgen over maak is wat dat betekent
voor de werknemers. Kunnen mensen
hun weg nog vinden? De wereld
verandert, banen verdwijnen. Hoe
kunnen we de grote groep mensen die
hierdoor geraakt wordt nog een plek
geven in de nieuwe businessmodellen?”
Het onderstreept nog maar eens hoe
urgent het onderwerp is. “Ik denk
dat men zich ook in de RvC bewust is
van dit soort thema’s. Je kunt het als
commissaris op de agenda houden in
permanente educatiesessies waarbij
je niet alleen wet- en regelgeving
moet behandelen, maar je juist ook
kunt afvragen wat er op ons afkomt.
Het kan ook veel waarde hebben als
een commissaris in meer RvC’s zit.
Die kennis neem je mee naar andere
toezichtfuncties. Je krijgt er een
coherentere toekomstvisie van. De
waarde van een beroepscommissaris
wordt wel eens onderschat.”
Voor een commissaris die voeling heeft
met de samenleving pleit ook dat de
top van een bedrijf niet in een ivoren
toren zit. “In de huidige maatschappij
heeft iedereen een mening over
het functioneren van besturen en
commissarissen. Daar moet je je
van bewust zijn. Zeker bij financiële
instellingen, waar je het klantbelang
moet voelen tot in je haarvaten.”
Proactief innoveren heeft de
toekomst
Terug naar nieuwe businessmodellen,
en het belang van innovatie. Bedrijven
moeten daar een duidelijke visie op
ontwikkelen, vindt Lückerath. “Bij
het ene bedrijf zit innovatie meer op
strategisch niveau – waar willen we
heen met onze organisatie? - terwijl het
andere bedrijf het meer laat gebeuren:
wat verandert er in ons businessmodel
en hoe moeten wij ons aanpassen?
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Je kunt dat een proactieve versus een
reactieve houding noemen, en het is
duidelijk dat de proactieve houding
de toekomst heeft. Wil je dat als RvC
beïnvloeden, dan is het belangrijk om
duidelijk te maken hoe je de vier rollen
wilt invullen die je hebt. Essentieel is
ook zelfevaluatie: achteraf beoordelen
of het gelukt is. En je kunt los van de
agenda strategiesessies afdwingen.
Nodig externen uit, denk niet dat je alle
kennis in huis hebt, laat je uitdagen.
En betrek onderwerpen dan echt op je
eigen organisatie. Maak het concreet.”
Hoe kun je innovatie stimuleren zonder
de onderlinge verbindingen in een
bedrijf te verstoren? Lückerath geeft
het voorbeeld van Stanford. “Op die
universiteit ontwikkelt een groep van
zo’n tien hoogleraren allerlei zaken.
Ze weten dat zo’n 10% van alle
uitvindingen uiteindelijk succes heeft,
maar ze weten niet van tevoren welke
10% dat gaat worden. Zij hebben met
z’n tienen daarom een pact gesloten:
ze werken allemaal aan hun eigen
uitvinding, maar als iemand succes
krijgt, deelt hij dat met de anderen.
Op die manier spreiden ze het risico,
en delen ze het succes. Maar dat is
natuurlijk niet voor alle organisaties zo
te organiseren.”
Het wegen van kansen en
bedreigingen
Innovatie brengt onzekerheid met zich
mee, zegt Lückerath. En hoe groter de
impact van die onzekerheid, hoe minder
snel organisaties zich er aan wagen.
“Vandaar dat grote organisaties ook
langzamer innoveren. Ze willen zeker
weten dat ze de goede weg inslaan,
omdat omkeren voor hen lastiger is. In
de code staat dat corporate governance
bestaat uit toezien en ondernemen. Als
commissaris moet je de balans zoeken.
Je moet niet constant op de rem staan
en ook bereid zijn om kansen te geven.
Dat is soms lastig, maar als je betrokken
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bent geweest bij het proces kun je
vertellen waarom je een bepaalde kant
op gaat. Er is niks mis met de beproefde
SWOT-analyse, mits die goed is
ingevuld. Daar kunnen commissarissen
een belangrijke rol in spelen: je kunt de
bestuurder uitdagen om erin te zetten
wat erin zou moeten staan, kennis
inbrengen en intern de juiste mensen
aanspreken. De kansen en bedreigingen
op de goede manier wegen. Ik geloof
niet dat je een ceo helemaal vrij moet
spelen om innovatiekracht optimaal
te benutten. Er moet een balans zijn
tussen operationele aansturing en visie.
Niet elke ceo hoeft een visionair te
zijn. Je moet budget reserveren voor
innovatie en mensen vrijmaken die bezig
zijn met de toekomst, in plaats van met
het overleven van volgend jaar.”

‘Een plotselinge
behoefte aan innovatie
is een teken dat het niet
goed gaat.’
Ook commissarissen hoeven volgens
Lückerath geen visionairs te zijn als ze
zich met innovatie bezighouden. Ze
moeten het wel samen doen, om zo de
beste inzichten naar boven te halen. “Ik
ben geen voorstander van een aparte
commissie voor innovatie. Je kunt zo
veel commissies instellen. Het is beter
om de commissies die we al hebben
– denk aan de auditcommissie – meer
vrijheid te geven om beslissingen te
nemen, waardoor je ruimte vrij maakt
in de algehele RvC. Daardoor kun
je dieper ingaan op de strategische
overwegingen over wat er op ons af
komt. Juist innovatie en strategie moet
je met zijn allen bespreken. Als je de
club te klein houdt, neem je niet alle
perspectieven mee.”

Terugkijken is belangrijk
“Innovatie komt vaak net te laat”, merkt
Lückerath. “Idealiter is het een lopend
proces, doordat je elkaar in de jaarlijkse
strategiesessies uitdaagt om buiten je
box te denken. Dan gaat innovatie niet
schoksgewijs. Een plotselinge behoefte
aan innovatie is een teken dat het niet
goed gaat. Daarom is het belangrijk
om, als je afspraken met elkaar maakt
over strategie of over operationele
planning, steeds opnieuw ook terug te
kijken. Als commissaris moet je in de
gaten houden wat je twee jaar geleden
hebt afgesproken in je strategieplan en
of het niet helemaal anders gaat. Het
monitoren van vooruitgang is essentieel
en je moet alert zijn op zaken die wel of
niet gaan zoals ze zouden moeten gaan.
Daar kunnen goede argumenten voor
zijn, maar dat moet je dus wel volgen en
je moet erop sturen in de beloning.”
Voorkom metaalmoeheid
Bestuurders en commissarissen moeten
aanblijven zo lang ze effectief zijn,
meent Lückerath. “Uiteindelijk neemt
iemands effectiviteit af, ook al neemt
zijn kennis toe. Als dat gebeurt is het tijd
om te gaan; je moet ‘metaalmoeheid’
voorblijven. In de Engelse code word je
als onafhankelijk commissaris na negen
jaar automatisch afhankelijk commissaris.
Negen jaar is geen wet van Meden en
Perzen. Maar wat is de juiste termijn? Kies
je voor stabiliteit, voor nieuwe kennis? In
ieder geval zou je een juiste mix moeten
aanhouden, en de profielschets van de
RvC moet daar ook rekening mee houden.
Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is
om op te stappen terwijl je je nog heel
betrokken voelt. Er zijn bedrijven die een
periode van maximaal twee keer vier jaar
hebben ingesteld, al hoeft dat niet van
de code. Maar er zijn ook voordelen aan
mensen die twaalf jaar blijven zitten. Je
moet je bij elke herbenoeming afvragen:
is iemand nog de juiste man op de juiste
plaats? Je moet natuurlijk wel voldoende
blijven toevoegen.”
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Interview door Pieter Peerlings en Anton Sandler

‘Alles moet zijn
terug te voeren
op de strategie.’
Een board moet zich voortdurend bezinnen op
nieuwe businessmodellen, de risk appetite en
vooral de strategie van de onderneming, vindt
non-executive director John Ormerod. Tegelijk
moeten bestuurders zich niet blindstaren op
de veranderingen die bijvoorbeeld internet
teweegbrengt. “Over vijf jaar is het weer iets
anders.” De lange termijn, daar gaat het om. “Wil
een bedrijf kunnen floreren, dan moet een board
waarde toevoegen.”
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Hoewel Ormerod non-executive director
is, ziet hij zichzelf niet allereerst als
toezichthouder. Dat klinkt hem te veel
in de oren of hij de oppasser is van het
bestuur. “Ik ervaar het niet als ‘toezicht’.
Aan dat soort verhoudingen ben ik
niet gewend in een board, en het zou
volgens mij ook niet goed zijn. Wij zien
onszelf als een groep mensen met een
gemeenschappelijk doel: we brengen
verschillende ervaringen en perspectieven
in om de organisatie succesvol te maken
en op de lange termijn waarde te leveren
voor de stakeholders. We leveren
allemaal andere dingen, voortkomend
uit onze kunde en ervaring. Sommigen
van ons dragen dagelijkse uitvoerende
verantwoordelijkheden, en anderen
niet. Een executive heeft een bepaald
perspectief omdat hij verantwoordelijk is
voor de uitvoering in de praktijk, terwijl
non-executives wat meer op afstand
staan.”

John Ormerod
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‘De beste bedrijven
experimenteren veel, en leren
van hun experimenten.’
Verandering is niets nieuws
De afstand die Ormerod als non-executive
kan bewaren bevalt hem wel. Het stelt
hem beter in staat om nuchter te reageren
op nieuwe ontwikkelingen. Soms zijn die
namelijk helemaal niet zo nieuw: “Reageren
op veranderende businessmodellen is iets dat
boards gewend zijn te doen. We maken ons
altijd buitengemeen veel zorgen. Internet heeft
ondernemingen indringend beïnvloed, en
opent nieuwe businessmodellen langs allerlei
dimensies. Maar we hebben niet te maken
met een nieuw fenomeen. In de jaren zeventig
kenden businessmodellen ook een grote
verandering, en wel die in de manier waarop
ondernemingen werden bestuurd. Bedrijven
kwamen erachter dat besturen een vak was,
en keken naar nieuwe organisatiemodellen.
Die verandering was groter dan het
internet. Ineens werd er gesproken over
managementvaardigheden en marktanalyses.
Voordien was het businessmodel alomvattend.
Bedrijven deden alles zelf. Tijdens de jaren
zeventig leerden ze zichzelf uit elkaar te halen.”
Wie de eerste is loopt risico’s
De technologische mogelijkheden die nu
opkomen, zullen de markten in sommige
opzichten fundamenteel veranderen, denkt
Ormerod, maar zullen in andere opzichten
minder invloed hebben dan wel eens wordt
aangenomen. “Iedereen kent Amara’s wet, die
stelt dat we de gevolgen van een technologie
op de korte termijn overschatten, maar op
de lange termijn onderschatten. Kijk naar
wat er in de detailhandel gebeurt. In 2000
dachten we allemaal dat de detailhandel
fundamenteel zou veranderen. Vijf jaar later
bleek er nauwelijks iets te zijn gebeurd; het
gebeurt nu pas. TomTom zat vooraan in de
golf, maar werd door de technologie snel
achterhaald. Vooroplopen in de technologie

heeft z’n risico’s. Je krijgt te maken met
grote onzekerheid, en heel misschien met
grote kansen. Silicon Valley is bezaaid met
mislukkingen, naast een paar grote successen.
Als lid van de board moet je rekening
houden met je risk appetite en je bereidheid
risico te lopen. De board moet begrijpen
dat er altijd sprake is van risico. Je risk
appetite weerspiegelt enerzijds je kunde en
vaardigheden en anderzijds je inschatting van
de markt. Uiteindelijk moet je weten welk
risicio je wilt aanvaarden: wat zijn de gevolgen
als er iets misgaat? De beste bedrijven
experimenteren veel, en leren van hun
experimenten. Dingen gewoon uitproberen
is beter dan eindeloos research te plegen.
Leer snel, maak fouten en ga verder. Kleine
technologische bedrijven wagen onvermijdelijk
een gok, omdat ze klein genoeg zijn om
te falen. Grote technologische bedrijven
moeten de risico’s over hun hele portfolio
bekijken. Je kunt nu eenmaal niet heel IBM
in de waagschaal stellen vanwege één
specifieke technologie. Goede managers van
technologische bedrijven moeten een manier
vinden om hun kansen te grijpen. Succesvolle
technologische ondernemers moeten manieren
vinden om te innoveren.”

‘Wil een bedrijf kunnen
floreren, dan moet een board
waarde toevoegen.’
De board moet vooruitkijken
Om goed te kunnen omgaan met
technologische en andere uitdagingen moeten
boards divers genoeg zijn samengesteld, vindt
Ormerod. Maar de focus moet vooral liggen
bij de strategische vraagstukken. “Er is geen
enkele business die niet door technologie
wordt beïnvloed. Het is voor iedereen een
uitdaging. Om die te kunnen aangaan
moeten boards beschikken over verschillende
mensen met verschillende vaardigheden. De
belangrijkste vraag is: hoe moet de board op
de diverse vraagstukken en kansen reageren?

Het gaat er niet om hoe je de commissies
organiseert. Je moet een sterk
governanceframework hebben, en genoeg
energie en inzicht. Daarom is diversiteit in de
board zo belangrijk. Helaas denkt men daarbij
vooral aan de man-vrouwverhouding, maar
het heeft te maken met het hele scala aan
kundigheden. Wil een bedrijf kunnen floreren,
dan moet een board waarde toevoegen. De
voorzitter speelt een kritieke rol: de agenda
moet strategisch van aard zijn en vooruitkijken.
Leden van de board moeten minder tijd
spenderen aan de overzichten van de
maandelijkse en driemaandelijkse resultaten.
Strategisch inzicht is cruciaal voor het succes
op de lange termijn. Ik zit al bijna tien jaar in
boards, en in die tijd is men steeds beter gaan
begrijpen dat dat een hogere prioriteit heeft.”
De kans op succes is groter als er meer
verschillende invalshoeken in de board zijn
vertegenwoordigd. Ormerod: “Executives die
tevens lid zijn van de board hebben andere
inzichten en een andere dynamiek dan een
oude man als ik, die al tien jaar uit functie
is. We leveren andersoortige bijdragen. Ik
heb meer tijd dan iemand die ceo is bij een
ander bedrijf. Maar een ceo kent de inzichten
van vandaag. We moeten blijven leren,
bijvoorbeeld door ons telkens te vernieuwen.
Wat betreft de samenstelling van de board:
de impact die internet nu op organisaties
heeft is groot, maar over vijf jaar is het weer
iets anders. Daar moet je klaar voor zijn,
met boards die vooruitkijken. Leden van de
board moeten bijblijven, en dat is een grote
uitdaging. Je kunt niet verwachten dat je iets
kunt bijdragen als je blijft vertrouwen op je
kennis van tien jaar geleden. Het helpt als je
ook in andere boards zit.”
Innoveren is risicovol
Wie onderneemt loopt risico’s, en wie wil
innoveren loopt er nog meer. Toch hebben
veel ondernemingen er moeite mee om te
bepalen welke risico’s ze acceptabel vinden,
heeft Ormerod gemerkt. “Banken zijn verplicht
een risicocommissie te hebben, maar voor de
meeste andere commerciële bedrijven geldt
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dat niet. De ondernemingen waar ik mee werk
laten het proces van risicobeheersing allemaal
over aan de auditcommissie. De board neemt
de verantwoordelijkheid voor de strategische
risico’s en de risk appetite. Veel bedrijven
vinden het moeilijk om hun risk appetite te
definiëren. De board beslist over specifieke
investeringen, maar in een grotere organisatie
wil de manager weten wat je strategie en je
risk appetite is. Als je daar niet duidelijk over
bent, dan neemt hij misschien de verkeerde
beslissingen. Je moet dat framework dus
neerzetten. Alles moet zijn terug te voeren op
de strategie. Een lid van de board moet zich
allereerst afvragen of een investeringsvoorstel
in de strategie past. Op het volgende niveau
wordt de strategie vertaald in een jaarplan. Dat
bepaalt het frame voor de investeringen.”

‘Innovatie maakt deel uit van
de strategie, en helpt om
jezelf uit te dagen.’
Op visite zonder rode loper
Net als investeringen moeten ook innovaties
passen in de strategie, zegt Ormerod. En één
van de voorwaarden voor innovatie is een
open, flexibele bedrijfscultuur, waarin mensen
misstanden aan de orde durven te stellen.
“Innovatie maakt deel uit van de strategie,
en helpt om jezelf uit te dagen. Er wordt wel
gesproken over de ‘tone at the top’, maar
het gaat erom of het leeft in de rest van
de organisatie. Heeft die de goede cultuur,
die open en transparant is, en mislukkingen
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accepteert? Het is moeilijk voor boards om dat
te beoordelen. Hoe weet je dat mensen hun
mond opendoen als dingen niet goed gaan?
Er is geen toverstokje om dat op te lossen. We
werken wel veel met werknemeronderzoeken.
Eén enquete zegt niet veel, maar als je ze per
afdeling bijhoudt, jaar na jaar, dan kun je het
zien als er zich problemen beginnen voor te
doen. En je moet zelf op bezoek. Maar als je
ergens heengaat, moet je wel oppassen dat ze
niet de rode loper voor je uitleggen. Je wilt de
normale gang van zaken niet verstoren. Maar
we proberen wel ons gezicht te laten zien en
klanten en toezichthouders te ontmoeten.”
Leren van near-misses
Natuurlijk moet de board ook zichzelf kritisch
onder de loep blijven nemen, benadrukt
Ormerod. “De meeste boards worden
regelmatig geëvalueerd door iemand van
buitenaf. Voor grote bedrijven is dat verplicht,
eens in de drie jaar. De overige twee jaar doen
we het via een self-assessmentproces, waarna
we ons standpunt bepalen over de effectiviteit
van onze internal control. We kijken natuurlijk
naar incidenten waar het met de control
misging, maar zelf wil ik ook weten waar het
bijna misging.
Boards worden steeds professioneler: we
beoordelen onze mensen. Goede boards
denken na over de vaardigheden die ze
pas over twee of drie jaar nodig hebben,
en over de huidige samenstelling van de
board. Het is belangrijk dat de leden elkaar
persoonlijk vertrouwen, maar we zitten in
een professionele organisatie. Lid zijn van een
board is geen beloning voor je prestaties in een
vorig leven.”

John Ormerod (Verenigd Konkrijk,
1949) is non-executive director bij
Gemalto, Computacenter en ITV,
en chairman van de Tribal Group.
Afgestudeerd in de natuurkunde was
hij dertig jaar werkzaam als consultant
bij Arthur Andersen, een functie
die hij in 2000 vaarwel zei. Daarna
fungeerde hij bij hetzelfde bedrijf nog
een jaar als managing partner. In 2002
werd Ormerod twee jaar partner bij
Deloitte & Touche. Van 2004 tot 2006
was hij non-executive director bij
Gemplus, en van 2005 tot 2012 was hij
non-executive director bij Misys.
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De nieuwe naam voor het Executive Programma
van Deloitte. Around the Boardroom gaat in
op relevante thema’s op uw agenda, verbindt
inzichten, en voegt waarde toe. Ook in 2014
hopen wij u weer te mogen verwelkomen bij
onze events en als deelnemer aan onze interview
series en surveys. See you Around the Boardroom!
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