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Voorwoord

Voor u ligt de tweede uitgave over de Toekomst 
van Toezicht. Het is belangrijk en waardevol om 
voortdurend in dialoog te blijven met commissarissen, 
en bij Deloitte doen we dat op allerlei manieren: op 
commissarissenbijeenkomsten, via onderzoek, maar ook 
door een aantal malen per jaar in een informele setting 
uitgebreid met commissarissen te spreken over thema’s die 
hoog op hun agenda staan. 

In onze meest recente gesprekken ging het onder meer 
over:
•	 de	rol	en	de	verantwoordelijkheden	van	de	raad	van	

commissarissen	ten	aanzien	van	het	houden	van	
toezicht	op	de	ondernemingsstrategie,	

•	 de	verwachtingen	van	de	rol	van	de	externe	
accountant,	

•	 de	openbaarmaking	van	informatie	in	het	jaarverslag,	
•	 en	de	omgang	met	en	het	toezicht	op	de	tone	at	the	

top.

Wie	de	interviews	van	de	laatste	jaren	met	elkaar	
vergelijkt,	ziet	dat	de	rol	van	de	raad	van	commissarissen	
een	ontwikkeling	doormaakt.	Commissarissen	nemen	
een	steeds	actievere	rol	op	zich	en	zijn	nauwer	betrokken	
bij	de	langetermijnstrategie	van	ondernemingen.	Nu	de	
externe	omgeving	complexer	en	uitdagender	wordt,	
zal	deze	ontwikkeling	zich	naar	alle	waarschijnlijkheid	
doorzetten.	In	het	binnenkort	te	verschijnen	Framework	
for	Audit	Committee	Effectiveness	gaat	Deloitte	nader	
in	op	de	veranderingen	die	dat	met	zich	meebrengt	voor	
auditcommissies	en	commissarissen	in	het	algemeen.

Radar voor stategische risico’s
De	interviews	in	deze	uitgave	bevestigen	de	
conclusies	van	het	Framework:	de	reikwijdte	van	de	
verantwoordelijkheid	van	de	raad	van	commissarissen	
is	veranderd.	Auditcommissies	zijn	niet	meer	alleen	
verantwoordelijk	voor	de	integriteit	van	de	financiële	
rapportages.	Ze	moeten	zich	ook	verdiepen	in	de	
(financiële)	risico’s	die	samenhangen	met	de	strategie	
van	het	bedrijf,	en	zich	een	mening	vormen	over	de	
duurzaamheid	van	het	verdienmodel.

In	veel	sectoren	verandert	het	bedrijfsklimaat	radicaal	als	
gevolg	van	technologie,	mondialisering	en	veranderende	
arbeidsmarkten.	Dat	geldt	bijvoorbeeld	voor	financiële	
dienstverleners,	telecom-	en	mediabedrijven	en	de	
maakindustrie.	De	manier	waarop	bedrijven	in	deze	
sectoren	omzet	en	inkomen	genereren	is	allesbehalve	
‘business	as	usual’.	De	risico’s	die	ze	lopen	stapelen	zich	
op,	wat	de	vraag	oproept	hoe	hoog	de	bereidheid	is	
om	risico’s	te	nemen	bij	het	behalen	van	de	strategische	
doelen.	Van	commissarissen	wordt	verwacht	dat	ze	een	
radar	ontwikkelen	voor	dergelijke	strategische	risico’s,	
en	ze	zijn	er	dan	ook	intensief	bij	betrokken.	Leon	van	
den	Boom	zegt	er	onder	meer	over:	“In	tijden	van	
noodzakelijke,	strategische	heroriëntaties	kan	het	zinvol	
zijn	om	–	in	de	voorbereidingsfase	van	de	strategie	–	
tijdelijk	een	strategy	committee	te	installeren	vanuit	de	
raad	van	commissarissen.	De	commissarissen	die	lid	zijn	
van	zo’n	committee	kunnen	hun	toezichthoudende	rol	
dan	specifieker	en	intensiever	vervullen.	Je	ziet	dat	met	
name	de	laatste	jaren	gebeuren	bij	ondernemingen	die	
een	grootscheepse	transformatie	behoeven.”

Tone at the top
Niet	alleen	de	‘hard	controls’	zijn	belangrijk,	ook	de	
‘soft	controls’	of	cultuurcontrols	zijn	essentieel.	De	
geschiedenis	leert	dat	schandalen	bij	bedrijven	erg	vaak	
het	resultaat	zijn	van	een	ongezonde	cultuur	aan	de	
top.	De	tone	at	the	top	is	daarom	een	veel	relevanter	
onderwerp	van	aandacht	geworden	bij	de	raad	van	
commissarissen.	“De	cultuur	zou	zodanig	moeten	
veranderen	dat	er	meer	benoemd	en	gezegd	kan	
worden”,	zegt	Marike	van	Lier	Lels	erover.	“Wat	vind	je	
belangrijk,	wat	wordt	gewaardeerd,	welk	gedrag	wordt	
beloond?	Sommige	mensen	zijn	heel	goed	met	financiën,	
anderen	zijn	heel	goed	op	technologisch	gebied,	en	in	de	
raad	van	commissarissen	zul	je	mensen	moeten	hebben	
die	op	dit	punt	heel	sensitief	zijn.”

De toegevoegde waarde van een  
onafhankelijke accountant
De	behoefte	aan	meer	omvattend	toezicht	en	meer	
transparantie	neemt	overal	in	de	samenleving	toe.	
Aandeelhouders,	politici	en	andere	stakeholders	
roepen	commissarissen	op	hun	tanden	te	zetten	in	hun	
controlerende	taak.
Wat	betekent	dat	voor	de	relatie	tussen	de	raad	
van	commissarissen	en	de	externe	accountant?	
De	externe	accountant	kan	inzichten	verschaffen	
waarmee	commissarissen	hun	voordeel	kunnen	doen.	
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Zo	zegt	Ben	van	der	Veer:	“Een	accountant	richt	zich	
voornamelijk	op	aspecten	die	primair	verband	houden	
met	de	jaarrekening.	Maar	hij	heeft	ook	zicht	op	
inherente	risico’s,	de	tone	at	the	top	en	bijvoorbeeld	
projectmanagement	bij	de	cliënten.	Dan	verwacht	ik	
dat	de	accountant,	bij	aanvang	van	zijn	controle,	ook	
aan	de	auditcommissie	meedeelt	welke	risico’s	hij	in	
die	onderdelen	ziet,	en	wat	zijn	inschatting	is	van	het	
risicoprofiel.	Daar	ligt	een	kans	voor	de	accountant,	om	
daar	in	zijn	auditplan	over	te	rapporteren.”

Accountancy in 2020
Ik	verwacht	dat	de	accountant	in	de	toekomst,	nog	meer	
dan	tegenwoordig,	een	kritisch	klankbord	zal	zijn	voor	de	
raad	van	commissarissen	en	de	auditcommissie,	en	meer	
assurance	zal	geven	aan	interne	en	externe	stakeholders.	
Daarbij	gaat	het	om	onderwerpen	als	de	kwaliteit	van	
het	risicomanagementsysteem,	het	rapporteren	over	
de	weging	van	risico’s,	het	governancemodel	van	een	
onderneming	en	om	assurance	bij	integrated	reporting.	
De	visie	op	de	toekomst	van	accountancy	in	2020	omvat	
een	aantal	thema’s.

Risk reporting en assurance
De	behoefte	aan	assurance	over	toekomstige	risico’s	
zal	de	komende	jaren	nog	verder	toenemen.	De	
risicorapportage	van	de	onderneming	zal	zich	niet	alleen	
richten	op	de	financiële	risico’s.	Ook	de	strategische	en	
operationele	risico’s	zullen	aan	de	orde	komen,	evenals	
risk	reporting	en	compliance.	

Integrated reporting
Integrated	reporting	zal	steeds	vaker	de	plaats	innemen	
van	een	puur	financieel	jaarverslag.	Assurance	over	
een	dergelijk	verslag	zal	vaker	betrekking	hebben	op	
de	toekomst,	en	minder	op	het	verleden;	daarom	zijn	
sustainability,	governance	en	risicobeheersing	daarbij	
zulke	relevante	thema’s.	

Data-analyse
Data-analyse	zal	significante	gevolgen	gaan	hebben	
voor	de	auditaanpak	van	de	accountant.	Het	standaard-
auditwerk	zal	sterk	geautomatiseerd	worden.	Dat	is	
de	eerste	stap	in	de	richting	van	‘continuous	auditing’,	
waarbij	de	accountant	met	name	de	systemen	zal	
valideren	die	continu	rapporteren	en	de	afwijkingen	zal	
analyseren.
 

Nieuwe vormen van assurance
Assurance	zal	steeds	vaker	betrekking	hebben	op	de	
groeiende	stromen	data	en	informatie	die	beschikbaar	
komen.	Zo	zou	assurance	kunnen	worden	geboden	over	
data	die	op	internet	zijn	opgeslagen	in	de	zogeheten	
‘cloud’,	of	in	databases	die	via	internet	toegankelijk	zijn.	
Beveiliging	en	privacyaspecten	moeten	voortdurend	
worden	gemonitord.	

Deze	thema’s,	waarvan	we	al	in	een	vorige	editie	
van	Toekomst	van	Toezicht	opmerkten	dat	ze	een	
toegevoegde	waarde	hebben	voor	effectief	toezicht,	
sluiten	goed	aan	bij	de	wensen	die	de	commissarissen	
hebben,	getuige	de	gesprekken	in	deze	uitgave.

Aandacht	voor	een	gezamenlijke	thematiek	onderstreept	
nog	eens	de	hechte	samenwerking	tussen	de	commissaris	
en	de	accountant.	Wij	hopen	van	harte	dat	de	
gesprekken	die	hier	gepubliceerd	zijn	daar	eveneens	toe	
zullen	bijdragen.

We	danken	alle	commissarissen	die	hun	medewerking	
hebben	verleend	aan	deze	editie	en	wensen	u	veel	
leesplezier.

Peter Bommel
Voorzitter	van	de	raad	van	bestuur	van	Deloitte
Managing	Partner	Audit
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‘Er is meer dan 
ooit behoefte aan 
commissarissen 
met verschillende 
competenties’

De zogeheten soft controls worden belangrijker bij het besturen en 
controleren van grote organisaties. Commissaris Marike van Lier Lels 
bespeurt een grotere betrokkenheid van commissarissen bij discussies 
over strategie, risicomanagement, verdienmodellen en de bedrijfscultuur. 
Hoe een bedrijf functioneert is niet altijd in harde gegevens te vangen. 
Commissarissen moeten flexibel zijn en raad weten met het duiden van 
impressies. “Je moet sneller schakelen dan vroeger. De visie blijft staan, 
maar de strategie is een stuk dynamischer.”

Interview 
Marike van Lier Lels
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H
oewel	commissarissen	altijd	al	een	
rol	speelden	in	discussies	over	de	
strategie,	is	die	rol	wel	aan	het	
veranderen,	aldus	Van	Lier	Lels.	
“Vroeger	kreeg	je	de	strategie	

gepresenteerd	en	kon	je	‘ja’	of	‘nee’	zeggen.	Nu	zijn	
commissarissen	meer	bij	het	proces	betrokken.	Ook	in	
de	wat	eerdere	fases	leveren	we	input,	zonder	dat	die	
input	dwingend	is.	Het	is	dus	een	ander	soort	bespreking	
geworden	dan	in	het	verleden.	Overigens	verschilt	dat	
natuurlijk	per	bedrijf;	er	zijn	ook	bedrijven	die	over	
bepaalde	thema’s	een	verdiepingssessie	organiseren	
met	allerlei	experts.	Dat	kan	waardevol	zijn	voor	
commissarissen	die	wat	meer	affiniteit	met	dat	thema	
hebben.”

De	betrokkenheid	van	commissarissen	komt	vooral	tot	
uiting	in	analytisch	meekijken,	zegt	Van	Lier	Lels.	“Dat	
je	ergens	over	meedenkt,	betekent	natuurlijk	niet	dat	je	
je	kritische	faculteit	verliest.	Daar	zit	je	als	commissaris	
tenslotte	voor.	Maar	het	is	heel	verhelderend	en	
verdiepend	om	de	verschillende	invalshoeken	van	alle	
commissarissen	nog	eens	te	horen.	Dat	verbetert	de	
communicatie	met	de	raad	van	bestuur,	en	daar	kun	je	
alleen	maar	je	voordeel	mee	doen.”

Uiteenlopende invalshoeken
De	blik	van	de	commissaris	is	vooral	op	de	lange	termijn	
gericht.	Risico’s	worden	ook	in	dat	licht	gezien.	Van	
Lier	Lels:	“Je	ziet	een	complexe	buitenwereld	waarin	de	
ontwikkelingen	alleen	maar	sneller	gaan.	Als	je	nadenkt	
over	de	lange	termijn	moet	je	dus	de	overkoepelende	
trends	in	de	gaten	houden.	In	die	zin	komen	de	risico’s	
ook	aan	bod.	Maar	er	zit	een	groot	verschil	tussen	
dat	wat	in	de	risicoparagraaf	en	het	jaarverslag	wordt	
opgeschreven,	en	wat	er	in	de	praktijk	allemaal	wordt	
besproken.	Voorafgaand	aan	de	uiteindelijke	weergave	
op	papier	voeren	we	vaak	heel	intensieve	discussies.	
Die	kunnen	formeel	gaan	over	strategie	of	over	iets	
anders,	maar	uiteindelijk	gaan	ze	ook	over	die	risico’s.”	
Overigens	vindt	Van	Lier	Lels	niet	dat	er	van	die	discussies	
te	weinig	naar	buiten	komt.	“We	gaan	steeds	meer	toe	
naar	integrated	reporting.	Daarin	zie	je	die	verschillende	
invalshoeken	vanzelf	al	bij	elkaar	komen.”

Of	de	organisatie	een	one-tier-	of	een	two-tier-
board	heeft	maakt	voor	de	betrokkenheid	van	de	
commissarissen	weinig	verschil,	denkt	Van	Lier	Lels.	
“Mijn	stelling	is	dat	die	betrokkenheid	toch	van	de	
individuen	afhangt.	Bij	one-tier-bedrijven	wordt	wel	meer	
tijd	uitgetrokken	om	discussies	te	voeren.	Je	gaat	dus	
dieper	de	business	in.	Maar	goede	voorstellen	worden	
overal	herkend	en	uitgevoerd.	Mijn	ervaring	is	dat	een	
two-tier-board	net	zo	effectief	is,	zolang	er	ook	echt	
tijd	wordt	uitgetrokken	voor	de	strategie.	Het	moet	
niet	een	agendapunt	zijn	dat	nog	even	moeten	worden	
afgehandeld.”

Langetermijnvisie
In	veel	sectoren	staat	het	verdienmodel	onder	druk.	
Ook	dat	is	een	vraagstuk	voor	de	commissarissen,	vindt	
Van	Lier	Lels.	“Op	de	lange	termijn	is	bijna	elk	model	
vluchtig.	Kijk	naar	wat	er	gebeurt	via	internet	en	door	
allerlei	nieuwe	technologie:	die	verschuivingen	gaan	zo	
ontzettend	snel.	Een	bedrijfsmodel	dat	vandaag	relevant	
is,	kan	overmorgen	volledig	anders	in	elkaar	steken.”	
Wat	ook	weer	niet	wil	zeggen	dat	de	beleidshorizon	zich	
beperkt	tot	de	korte	termijn.	“Sommige	investeringen	
doe	je	nog	steeds	voor	30	jaar.	Je	zult	altijd	een	visie	
moeten	hebben	op	de	omgeving,	en	op	de	toekomst	van	
het	bedrijf.	Van	daaruit	maak	je	dan	keuzes.	Wat	je	wel	
ziet	is	dat	je	op	die	keuzes	sneller	moet	schakelen	dan	
vroeger.	De	visie	blijft	staan,	maar	de	strategie	is	een	stuk	
dynamischer.”

Dat	heeft	invloed	op	het	functioneren	van	de	raad	van	
commissarissen,	beaamt	Van	Lier	Lels.	“Er	is	meer	dan	
ooit	behoefte	aan	commissarissen	met	verschillende	
competenties.	Om	tot	conclusies	te	komen	moet	je	
verschillende	invalshoeken	bestrijken.	Ik	denk	dat	het	van	
groot	belang	is	om	mensen	te	hebben	die	weten	wat	er	
in	de	maatschappij	leeft,	welke	trends	en	ontwikkelingen	
relevant	zijn.	Je	moet	met	beide	benen	in	de	wereld	van	
vandaag	staan.	De	tone	at	the	top	wordt	uiteindelijk	
bepaald	door	hoe	je	met	elkaar	omgaat.	Ook	de	raad	
van	bestuur	wordt	daar	weer	door	beïnvloed.	Het	gaat	
niet	altijd	over	de	inhoud;	het	gaat	ook	over	de	manier	
waarop.	Ik	vind	de	dynamiek	in	de	boardroom	ontzettend	
belangrijk.	Als	je	in	de	top	een	verschil	van	mening	hebt,	
dan	wordt	dat	uitvergroot	in	de	organisatie.”
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‘Er zit een groot verschil 
tussen dat wat in de 
risicoparagraaf en 
het jaarverslag wordt 
opgeschreven, en wat er 
in de praktijk allemaal 
wordt besproken’
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‘De accountant 
is veel meer een 
sparringpartner aan 
het worden. Los van 
de verslaglegging gaat 
het veel meer om de 
vraag wat hij nou van 
de onderneming vindt’

Collectieve sensitiviteit
Uiteindelijk,	zegt	Van	Lier	Lels,	draait	het	bij	problemen	
vaak	om	gedrag.	“Daar	is	relatief	weinig	aandacht	voor.	
Maar	het	helpt	als	je	probeert	om	signalen	op	te	pikken.	
Dat	kunnen	signalen	zijn	uit	de	onderneming	zelf,	uit	de	
samenleving	of	uit	de	omgeving	van	de	onderneming.	
Denk	aan	klanten	of	leveranciers.	Als	er	iets	aan	de	hand	
is	probeer	ik	dat	ook	altijd	te	benoemen.	Dat	kan	nu	
makkelijker	dan	tien	jaar	terug.	Integriteit	is	geen	inherente	
eigenschap.	Het	wordt	bepaald	door	hoe	je	als	mens	
in	de	samenleving	staat.	In	die	zin	is	de	bedrijfscultuur	
enorm	van	belang.	Het	is	niet	zo	eenvoudig	te	vangen	in	
getallen	of	cijfers,	en	dat	maakt	het	weerbarstiger.	Maar	
het	zou	goed	zijn	als	onze	collectieve	sensitiviteit	daarvoor	
omhoog	zou	gaan.	De	cultuur	zou	zodanig	moeten	
veranderen	dat	er	meer	benoemd	en	gezegd	kan	worden.	
Wat	vind	je	belangrijk,	wat	wordt	gewaardeerd,	welk	
gedrag	wordt	beloond?	Sommige	mensen	zijn	heel	goed	
met	financiën,	anderen	zijn	heel	goed	op	technologisch	
gebied,	en	in	de	raad	van	commissarissen	zul	je	mensen	
moeten	hebben	die	op	dit	punt	heel	sensitief	zijn.
Bij	een	aantal	bedrijven	doen	we	daarom	regelmatig	
een	rondje	met	alleen	maar	RvC-leden.	Verder	niemand.	
Gewoon,	voor	of	na	de	vergadering	even	een	half	uurtje	
met	elkaar	evalueren.	Dat	is	een	prettig	forum	waarin	
je	de	ruimte	hebt	om	ook	de	boardroom	dynamics	te	
bespreken.”

De	tone	at	the	top	kan	veel	invloed	hebben,	weet	Van	
Lier	Lels.	De	problemen	met	de	banken	komen	niet	alleen	
voort	uit	commerciële	en	economische	motieven,	maar	
reflecteren	ook	de	onderlinge	verhoudingen.	“Dat	zit	in	
de	hele	maatschappij.	Langzaam	maar	zeker	zie	je	dat	die	

maatschappij	zich	daar	tegen	gaat	keren.	Dat	heeft	ook	
te	maken	met	ons	niveau	van	welvaart.	Dat	iedereen	blij	
wordt	van	alleen	maar	meer	geld	verdienen,	dat	werkt	
zo	niet.	Er	is	een	groeiende	aandacht	voor	duurzaamheid	
en	voor	cyclische	processen.	We	zullen	anders	moeten	
omgaan	met	onze	grondstoffen,	onze	mensen	en	
onze	omgeving.	Het	raakt	aan	het	voortbestaan	van	je	
onderneming.”
Het	is	een	serieuze	uitdaging,	die	ook	serieus	moet	worden	
genomen,	vindt	Van	Lier	Lels.	“Het	is	altijd	mijn	motto	
geweest:	winst	is	niet	je	doel,	een	bijdrage	leveren	aan	
betere	producten	en	diensten	voor	onze	samenleving	wel.	
Niet	ten	koste	van,	maar	in	samenwerking	met.	Dat	is	
essentieel.	En	je	kunt	dat	niet	meer	negeren	of	doen	alsof	
het	er	niet	is,	die	tijd	hebben	we	echt	gehad.	De	excessen	
die	nu	de	revue	passeren	versterken	dat	sentiment.”

Signalen doorgeven
Terugkomend	op	risicomanagement	ziet	Van	Lier	Lels	
daarbij	twee	taken	voor	de	accountant.	“De	eerste	
taak	is	terugkijken	en	zorgen	dat	de	jaarcijfers	kloppen.	
De	tweede	taak	is	een	signaleringsfunctie.	Vanuit	hun	
professie	en	ervaring	kunnen	accountants	heel	goed	
signalen	afgeven.	Dat	zou	wat	mij	betreft	wel	sterker	
benadrukt	mogen	worden.	Als	accountant	loop	je	
rond	in	zo’n	bedrijf	en	kom	je	op	allerlei	plekken	in	de	
onderneming.	Ook	bij	het	koffieapparaat	wordt	af	en	toe	
wat	uitgewisseld.	Accountants	krijgen	daar	een	aardig	
beeld	van.	Ik	zou	er	geen	enkel	bezwaar	tegen	hebben	
als	ze	hun	indrukken	ook	delen	met	de	RvC.	Zodat	wij	
ervan	kunnen	leren	en	er	iets	mee	kunnen	doen.	Dat	
geldt	ook	voor	signalen	dat	het	goed	gaat.	Het	gaat	erom	
dat	je	met	elkaar	probeert	je	onderneming	weer	een	stap	
verder	te	helpen.”

Die	gesprekken	hoeven	van	Van	Lier	Lels	niet	strikt	
gereguleerd	te	zijn.	“Als	je	er	expliciet	afspraken	over	
maakt,	dan	kan	het	in	een	formele	context	gebeuren.	
Dan	is	het	normaal	om	dat	te	doen.	Maar	zonder	een	
format	kan	het	ook,	gewoon	op	informele	basis.	Het	is	
ook	niet	mijn	bedoeling	dat	een	accountant	met	allerlei	
vragenbriefjes	rond	gaat,	of	met	enquêteformulieren.	
Het	gaat	juist	om	de	impressie	die	gebaseerd	is	op	zijn	
eigen	ervaring.	Ik	heb	eens	een	accountant	expliciet	
gevraagd:	geef	nou	ook	wat	bevindingen	op	het	gebied	
van	de	samenwerking	tussen	de	bedrijfsonderdelen	of	
anderszins.	Kijk	eens	naar	de	operationele	efficiency	zoals	
jullie	die	beleven.”

Ook	wat	het	in	kaart	brengen	van	risico’s	betreft	zou	de	
accountant	een	bijdrage	kunnen	leveren.	“Daar	is	de	hele	
onderneming	natuurlijk	bij	betrokken,	dus	ik	zou	dat	niet	
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de	accountant	alleen	willen	laten	doen.	Maar	die	kan	wel	
aangeven	waar	een	onderneming	extra	naar	zou	moeten	
kijken.”

Op	de	vraag	hoe	transparant	een	onderneming	moet	zijn	
over	de	risico’s	heeft	Van	Lier	Lels	geen	pasklaar	antwoord.	
“In	principe	zou	je	zeggen	dat	je	heel	transparant	moet	
zijn.	Maar	daar	zitten	natuurlijk	allerlei	consequenties	aan	
vast.	Wat	is	nou	wijsheid	ten	opzichte	van	je	concurrenten,	
aandeelhouders,	vermogensverschaffers?	Daar	is	geen	
simpel	antwoord	op	te	geven.	Ik	vind	wel	dat	de	raad	van	
bestuur	en	de	raad	van	commissarissen	er	een	goed	zicht	
op	moeten	hebben,	want	zij	zijn	degenen	die	er	iets	aan	
kunnen	doen.”

Betere positionering
Naar	de	mening	van	Van	Lier	Lels	hebben	accountants	
zich	in	het	verleden	wellicht	te	weinig	geprofileerd	als	
de	deskundige	partij	voor	de	taken	die	ze	dienen	te	
vervullen.	“Accountants	zijn	hun	eigen	positionering	
helemaal	vergeten,	of	hebben	te	weinig	helder	gemaakt	
waar	ze	in	de	samenleving	staan	en	welke	rol	ze	
daarin	hebben.	Nu	plukken	ze	de	wrange	vruchten	
van	die	onbekendheid.	Onbekend	maakt	onbemind,	
en	accountants	krijgen	daardoor	klappen	die	niet	altijd	
terecht	zijn.	In	de	afgelopen	periode	zijn	daardoor	door	
de	politiek	de	voorstellen	gedaan	waar	niemand	vrolijk	
of	beter	van	wordt.	Gelukkig	worden	die	nu	langzaam	
maar	zeker	weer	gemitigeerd.	Maar	uiteindelijk	gaat	het	
niet	helpen	om	het	werk	van	accountants	effectiever	of	
kwalitatief	beter	te	maken.”

Dat	accountants	zich	maar	moeten	beperken	tot	het	
controleren	van	de	cijfers	is	volgens	Van	Lier	Lels	niet	de	
beste	optie.	“Dat	zou	je	als	onderneming	natuurlijk	kunnen	
doen,	maar	ik	vind	het	een	beetje	doorslaan.	Met	een	
accountant	haal	je	namelijk	ook	specifieke	kennis	in	huis,	
en	die	heeft	uiteindelijk	wel	een	toegevoegde	waarde.”

Het	selecteren	van	een	accountant	is	ook	een	
agendapunt	waar	commissarissen	meer	bemoeienis	mee	
hebben	dan	vroeger,	merkt	Van	Lier	Lels.	“De	raad	van	
commissarissen	is	veel	meer	betrokken	bij	de	keuze	van	
een	accountant	en	een	eventuele	wisseling	van	partners.	
Vroeger	werd	dat	gewoon	door	de	raad	van	bestuur	
geregeld,	maar	tegenwoordig	zijn	we	een	onderdeel	van	
dat	hele	proces.	Het	gaat	uiteindelijk	om	mensen	en	de	
waarden	waar	ze	voor	staan.	Je	kunt	wel	allemaal	regels	
maken,	maar	als	het	uiteindelijk	intern	niet	klopt,	of	als	
de	cultuur	aan	de	top	verkeerd	is,	dan	helpen	die	regels	
ook	niet.”

Nauwere samenwerking
De	samenwerking	tussen	de	accountant	en	de	raad	van	
commissarissen	wordt	door	die	ontwikkeling	hechter,	
vindt	Van	Lier	Lels.	“De	RvC	doet	veel	meer	samen	
met	de	accountant,	en	dat	gebeurt	ook	frequenter.	
De	dialoog	verschuift.	De	controle	blijft	natuurlijk,	
maar	er	wordt	meer	gesproken	over	de	signalen	die	de	
accountant	verder	nog	kan	inbrengen.	De	accountant	is	
veel	meer	een	sparringpartner	aan	het	worden.	Los	van	
de	verslaglegging	gaat	het	veel	meer	om	de	vraag	wat	hij	
nou	van	de	onderneming	vindt.”

Die	verschuiving	is	ook	terug	te	vinden	in	de	rol	van	
internal	audit,	denkt	Van	Lier	Lels.	“Internal	audit	is	voor	
de	raad	van	commissarissen	altijd	belangrijk	geweest.	
Maar	je	ziet	nu	dat	ook	daar	een	betere	dialoog	wordt	
gevoerd.	De	taakverdeling	wordt	helderder.	Als	het	
goed	is	neemt	internal	audit	de	bredere	scope	van	de	
onderneming	mee.	Dat	lukt	in	het	ene	geval	beter	dan	
in	het	andere	geval.	Ze	hebben	niet	de	gemakkelijkste	
rol,	maar	als	de	juiste	mensen	er	werken	kunnen	ze	wel	
zeer	effectief	zijn.	Het	verbaast	me	niet	dat	internal	audit	
vaker	om	hulp	wordt	gevraagd.”

Marike van Lier Lels
Marike	van	Lier	Lels	studeerde	af	aan	de	Technische	Universiteit	Delft	
in	1986.	Sindsdien	heeft	zij	meerdere	posities	in	het	bedrijfsleven	
bekleed.	Zo	werkte	zij	bij	onder	andere	Van	Gend	en	Loos	en	
Schiphol	Groep.	Op	dit	moment	is	zij	commissaris	bij	onder	meer	KPN	
Reed	Elsevier,	TKH	Group	en	USG	People.
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Als commissaris bij multinationals als Heineken, CRH 
en Nutreco spreekt het voor Jan Maarten de Jong vanzelf 
dat hij zich bezighoudt met strategie. “Strategie is een 
vast agendapunt op de agenda van elk zichzelf serieus 
nemend bedrijf. Eens per jaar staan we echt stil bij 
veranderingen in de omgeving, de concurrentie, de markt, 
de consumentenvoorkeuren, het overheidsbeleid et cetera. 
De eerste vraag is dan: waar staan we over vijf jaar als we 
zonder aanpassingen zo verder gaan? Als het antwoord niet 
bevalt is de tweede vraag: wat kunnen we doen om bepaalde 
ontwikkelingen te versnellen of een andere kant op te sturen?

‘Als je zelf consequent 
laat zien hoe het moet, 
dan kun je de organisatie 
met je meenemen’

Interview  
Jan Maarten de Jong
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‘A
ls	toezichthouders	kijken	we	waar	
het	management	mee	komt,	en	
stellen	we	vragen	over	de	logica	en	
de	risico’s	daarvan.	Dat	leidt	soms	tot	
voortschrijdend	inzicht.

Uiteindelijk	moet	je	een	idee	krijgen	van	de	haalbaarheid	
van	een	voorgestelde	strategie.	Zeker	als	je	iets	naar	
buiten	brengt	moet	het	realistisch	zijn,	want	als	je	het	
niet	haalt	kan	dat	weer	grote	ongelukken	met	zich	
meebrengen.	Je	moet	dus	elk	jaar	heel	geconcentreerd	in	
de	toekomst	kijken,	en	optimaal	proberen	te	sturen	in	de	
onzekerheid	van	de	komende	jaren.
Nutreco	is	typisch	een	bedrijf	dat	niet	bang	is	om	
zichzelf	regelmatig	opnieuw	uit	te	vinden.	Daar	vraagt	
het	management	zich	heel	bewust	af	hoe	en	waar	ze	in	
de	value	chain	zitten,	of	er	onderdelen	meer	aandacht	
behoeven	en	of	er	ergens	meer	waarde	kan	worden	
gecreëerd.	Dat	denkproces	kun	je	als	toezichthouder	
stimuleren	en	dat	is	heel	boeiend	en	inspirerend.	Het	
management	staat	bepaald	open	voor	kritische	vragen,	
en	is	bereid	om	waarheden	uit	het	verleden	telkens	
opnieuw	ter	discussie	te	stellen.”

Verschillende groeistrategieën
Ook	de	implementatie	van	de	strategie	heeft	de	aandacht	
van	de	commissarissen,	zegt	De	Jong.	“Onze	planning	
beslaat	telkens	vijf	jaar,	soms	iets	minder.	Er	wordt	
bepaald	waar	we	aan	het	eind	van	die	periode	willen	zijn,	
en	elk	half	jaar	kijken	we	hoe	ver	we	gekomen	zijn.	De	
groei	is	deels	autonoom,	maar	is	voor	een	belangrijk	deel	
ook	een	kwestie	van	acquisities.	Dat	is	een	ingewikkeld	
proces.	Niet	alleen	moet	je	de	goede	targets	uitzoeken,	
maar	je	moet	ook	de	transacties	goed	uitvoeren,	binnen	
de	normen	die	je	zelf	stelt.	Bij	voorkeur	vermijden	we	
joint	ventures	zonder	effectieve	controle,	maar	dat	is	
niet	altijd	mogelijk.	Vooral	eerste	stappen	in	emerging	
markets	beginnen	vaak	met	zo’n	joint	venture.	Dat	vereist	
extra	waakzaamheid	en	vooral	een	scherp	geformuleerd	
samenwerkingscontract,	met	ondubbelzinnige	
beëindigingsclausules:	het	is	belangrijk	dat	je	in	control	
blijft.	Bij	het	bepalen	van	een	groeistrategie	heb	je	
vaak	te	maken	met	een	lopend	consolidatieproces	in	je	
eigen	industrie	waarbij	het	niet	alleen	gaat	om	je	eigen	
wensen,	maar	ook	om	wat	de	spelers	om	je	heen	doen.	
Je	moet	er	voortdurend	voor	zorgen	dat	je	er	nog	op	tijd	

bij	bent.”Concurrentie	met	wereldspelers	heeft	een	eigen	
dynamiek,	vindt	De	Jong.	“Om	verdere	stappen	te	zetten	
moet	je	voldoende	cashflow	genereren.	En	dat	moet	
je	minstens	in	hetzelfde	tempo	doen	als	concurrerende	
topspelers.	Daarnaast	moet	je	voldoende	appeal	houden	
voor	jong	talent;	dat	wil	zeggen	dat	je	voldoende	
onderscheidend	moet	zijn	en	moet	blijven.
Tegelijk	moet	je	een	scherp	oog	houden	voor	
financieringsratio’s	en	de	blijvende	beschikbaarheid	
van	kapitaal.	Heineken	heeft	onlangs	toch	maar	een	
formele	rating	aangevraagd.	Dat	verhoogt	het	inzicht	
van	de	geldverschaffers	in	de	financiële	kracht	van	de	
onderneming,	in	vergelijking	met	andere	geldnemers	
waar	ook	een	rating	aan	is	toegekend.	Het	was	een	
verstandige	keus,	nu	markten	illiquider	worden,	
investeerders	hogere	eisen	stellen	en	er	grotere	bedragen	
gemoeid	zijn	met	het	groeiproces.”

Het belang van zorgvuldigheid
Daarnaast	is	het	volgens	De	Jong	belangrijk	dat	een	
commissaris	feeling	krijgt	voor	de	bedrijfscultuur.	“Voor	
mij	is	voorbeeldgedrag,	de	tone	at	the	top,	misschien	wel	
het	belangrijkste	stuurinstrument	om	ervoor	te	zorgen	
dat	er	in	de	onderneming	gedaan	wordt	wat	er	eigenlijk	
gedaan	zou	moeten	worden.	Om	het	simpel	te	zeggen:	
je	wilt	graag	dat	iedereen	zijn	werk	zorgvuldig	doet,	op	
alle	vlakken.	De	manier	waarop	je	met	elkaar	omgaat,	de	
snelheid	waarmee	je	een	vraag	van	een	klant	behandelt,	
de	wijze	waarop	de	centrale	de	telefoon	opneemt	en	je	
doorverbindt,	het	telt	allemaal	mee.	Declaratiegedrag	
is	natuurlijk	heel	belangrijk.	Als	je	zelf	consequent	laat	
zien	hoe	het	moet,	dan	kun	je	de	organisatie	met	je	
meenemen.	Dat	werkt	overigens	ook	andersom:	je	
hoeft	maar	één	keer	zelf	in	de	fout	te	gaan	en	de	hele	
organisatie	gaat	je	daarin	achterna.

Zorgvuldig	werken	is	een	van	de	belangrijkste	aspecten.	
De	meeste	mensen	doen	erg	hun	best,	maar	niet	
iedereen	maakt	zijn	werk	altijd	goed	af.	Of	mensen	
denken	er	te	weinig	bij	na.	Met	tussenrekeningen	
bij	financiële	instellingen	moet	je	bijvoorbeeld	altijd	
zeer	zorgvuldig	omgaan.	Handelingen	hebben	
administratieve	gevolgen.	Ga	als	trader	of	dealer	na	
of	je	de	transactiebonnetjes	wel	goed	hebt	ingevuld,	
zodat	diegene	die	de	administratie	moet	verwerken	
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je	handeling	juist	codeert.	Het	gaat	om	dat	soort	
dingen.	Mensen	moeten	zowel	de	ingewikkelde	als	de	
eenvoudige	werkzaamheden	verrichten	met	de	stijl	en	
het	gedrag	dat	bij	de	organisatie	past.	Overigens	zijn	het	
vaak	de	kleine	dingen	die	–	later	–	grote	gevolgen	kunnen	
hebben.”
 
Bedrijfscultuur beïnvloeden
Daar	toezicht	op	houden	is	niet	eenvoudig,	weet	
De	Jong.	“Hoewel	je	veel	kunt	zien	aan	internal-
auditrapporten.	Neem	het	declaratiegedrag	van	een	
chef,	of	een	bedrijfsleider,	of	de	manager	van	een	
operating	company.	Hoe	doet	hij	dat	nou	eigenlijk	
met	het	aftekenen	van	zijn	bonnetjes?	In	een	internal-
auditrapport	komt	dat	naar	voren,	vooral	wanneer	je	daar	
vragen	over	gaat	stellen.	Hoe	er	met	tussenrekeningen	
wordt	omgegaan	kom	je	daarin	ook	tegen.	Het	zijn	vaak	
kwesties	waarin	het	gaat	om	de	vraag	hoe	je	met	elkaar	
omgaat.	Als	er	voorschriften	worden	overtreden	kun	je	
dat	aan	de	kaak	stellen.	Dan	heb	je	een	constatering,	en	
je	hebt	het	antwoord	van	het	management.	Vervolgens	
is	de	vraag:	wat	gaan	we	nu	doen?	Als	je	volstaat	met	
een	nieuwe	regel	die	bepaalt	dat	iets	niet	mag,	dan	is	het	
nog	maar	zeer	de	vraag	of	het	daarna	goedkomt.	Meestal	
is	het	een	kwestie	van	uitleggen	waarom	sommige	
dingen	niet	mogen	of	kunnen.	En	dan	doorpraten,	zodat	
iedereen	ook	begrijpt	dat	ze	dat	niet	meer	moeten	doen.	
Je	kunt	die	dingen	checken.	Je	kunt	beschrijven	wat	je	
qua	gedrag	wilt	bereiken.	Als	top	van	het	bedrijf	draag	
je	dat	uit.	En	dan	kun	je	controleren	of	de	rest	van	de	
organisatie	dat	ook	begrijpt	en	ernaar	leeft.	Gewoon	
door	vragen	te	stellen	op	de	vloer	kun	je	nagaan	of	er	een	
kloof	zit	tussen	wat	mensen	doen	en	wat	de	top	vindt	dat	
ze	moeten	doen.	Die	onderwerpen	kun	je	bespreekbaar	
maken,	en	dan	kun	je	na	een	jaar	opnieuw	kijken	hoe	het	
gaat.	Dat	is	een	beproefd	systeem.”

 

Risico’s beter managen
De	risicoparagraaf	is	wat	De	Jong	betreft	een	belangrijk	
deel	van	het	jaarverslag.	“Oorspronkelijk	was	het	een	
opdracht	van	buiten.	Op	een	gegeven	moment	hebben	
de	regelgevers	voor	good	corporate	governance	bepaald	
dat	er	een	risicioparagraaf	moest	komen.	Iedereen	schrijft	
nu	dus	braaf	op	welke	risico’s	er	voorkomen	,	en	hoe	ze	
die	gaan	mitigeren.	Vooral	de	Amerikanen	zijn	daar	heel	
strikt	in.	Toch	is	die	risicoparagraaf	lang	een	papieren	tijger	
geweest.	Het	moest	eens	per	jaar	gedaan	worden,	en	als	
het	klaar	was	kwam	het	volgende	onderwerp.	Inmiddels	is	
men	erachter	dat	het	toch	wel	interessant	is	om	te	kijken	
hoe	die	risico’s	beter	gemanaged	kunnen	worden.	Bij	veel	
bedrijven	beginnen	er	nu	risicocommissies	te	komen.	De	
business-	en	de	risicomanagers	praten	daarin	met	elkaar,	
definiëren	welke	risico’s	er	besproken	moeten	worden,	en	
doen	daar	uitspraken	over.

Die	commissievergaderingen	worden	genotuleerd,	
en	dat	schept	mogelijkheden.	Als	je	die	notulen	
nu	begrijpelijk	maakt	voor	mensen	die	niet	bij	de	
risicocommissievergaderingen	zijn	geweest,	door	in	twee	
regels	te	vertellen	wat	het	risico	was	en	wat	er	vervolgens	
is	besloten	over	de	omgang	met	dat	risico,	dan	kun	je	
dat	de	organisatie	insturen.	Zodat	de	organisatie	ook	
gaandeweg	leert	hoe	de	top	met	dat	soort	risico’s	om	wil	
gaan.	Daaruit	kan	een	zinvolle	regelgeving	ontstaan,	een	
soort	risicojurisprudentie.	Daar	heb	je	wat	aan,	omdat	
het	je	verder	brengt	naar	het	daadwerkelijk	verminderen	
en	meer	onder	controle	krijgen	van	risico’s	die	elke	
onderneming	nu	eenmaal	loopt.	Uiteindelijk	krijg	je	een	
soort	holistische	benadering	van	al	die	risico’s.	Heel	veel	
risico’s	grijpen	tenslotte	op	elkaar	in.	Dan	wordt	het	zinvol.	
En	dan	is	het	ook	leuk	en	interessant	om	dat	op	te	schrijven	
in	zo’n	jaarverslag:	zó	gaan	we	er	mee	om,	dít	zijn	de	
risico’s	en	op	déze	manier	leeft	het	in	de	organisatie.	Het	is	
dan	niet	alleen	maar	iets	wat	je	opschrijft,	maar	je	kunt	er	
ook	daadwerkelijk	iets	mee	doen.”
De	auditcommissie	speelt	een	rol	in	dat	proces,	aldus	De	
Jong.	“Die	moet	kijken	hoe	het	systeem	werkt.	Dat	kan	
discussies	teweegbrengen,	en	daarmee	kan	de	regelgeving	
worden	verbeterd.	Vooral	als	het	gaat	om	regels	voor	de	
infrastructuur	van	het	risicomanagementsysteem.”
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De wijde blik van de accountant
Ook	de	externe	accountant	heeft	met	de	risicoparagraaf	
te	maken,	vindt	De	Jong.	“Maar	die	verricht	een	ander	
soort	controle.	De	accountants	moeten	nagaan	of	
het	hele	proces	zinvol	in	elkaar	zit.	Of	degene	die	de	
infrastructuur	opzet	de	juiste	afstand	heeft	tot	degene	
die	het	proces	audit.	Het	gaat	erom	dat	ze	kunnen	
vaststellen	dat	de	juiste	risico’s	zijn	gedetecteerd,	en	dat	
er	op	een	juiste	manier	mee	wordt	omgegaan.
Wat	ik	voor	mezelf	nog	veel	belangrijker	vind	is	dat	
de	accountant	meedenkt	met	het	management	en	
de	raad	van	commissarissen.	Heeft	de	onderneming,	
gezien	de	fase	van	ontwikkeling	waarin	die	zit,	het	
juiste	beheersingsinstrumentarium	gebouwd,	of	moet	
het	systeem	veranderen?	Elk	bedrijf	begint	klein.	Als	je	
groeit,	laat	je	de	kleine	Nederlandse	markt	al	snel	achter	
je	en	ga	je	internationaal.	Gaandeweg	krijg	je	meer	
vestigingen	en	ga	je	van	een	regionaal	systeem	naar	een	
continentaal	of	mondiaal	systeem.	De	beweging	is	altijd	
van	decentraal	naar	centraal.	Stuurt	het	management	op	
de	juiste	manier	in	dat	ontwikkelingsproces?	De	grote	
accountantskantoren	zien	veel	bedrijven	en	industrieën.	
Die	kunnen	goed	beoordelen	wat	state-of-the-art	is,	
waar	bedrijven	nog	niet	aan	toe	zijn,	en	wat	ze	beter	
zouden	kunnen.	Dat	blijft	meestal	onderbelicht,	omdat	
accountants	niet	over	andere	klanten	praten.	Wat	me	
overigens	een	veel	te	enge	interpretatie	lijkt,	want	die	
andere	klant	kan	zijn	werk	ook	alleen	maar	goed	doen	
als	hij	inzicht	heeft	in	de	rest	van	de	industrie.	Natuurlijk,	
over	een	individueel	geval	kan	en	mag	geen	informatie	
worden	verschaft,	over	trends	en	ontwikkelingen	des	te	
meer.	De	toegevoegde	waarde	van	grote	accountants	zit	
hem	er	juist	in	dat	ze	niet	alleen	Philips	doen,	maar	ook	
Unilever	en	Shell.”

Meer overleg
De	Jong	is	dan	ook	niet	in	alle	opzichten	tegen	het	
aangekondigde	roulatiesysteem	voor	accountants.	“Het	
zou	in	dit	opzicht	een	positief	effect	kunnen	hebben,	
omdat	accountants	zich	erdoor	uitgedaagd	kunnen	
voelen	om	nu	eens	te	laten	zien	dat	ze	beter	zijn	dan	een	
ander.	Dat	zou	een	plus	zijn.	Een	van	de	weinige	plussen	
overigens,	zeker	bij	een	roulatie	om	de	zeven	of	acht	jaar.	
De	eerste	twee	jaar	is	een	accountant	bezig	om	zich	in	
te	werken	in	zo’n	bedrijf,	en	de	laatste	twee,	drie	jaar	zet	
hij	er	misschien	niet	zijn	beste	mensen	op	omdat	hij	toch	
bijna	wegmoet.	Dan	hou	je	dus	een	vrij	korte	periode	
over	waarin	je	echt	van	elkaar	kunt	profiteren.”
Of	die	verplichte	roulatie	er	komt?	De	Jong	durft	het	
niet	te	zeggen.	“Dan	moet	ik	in	een	kristallen	bol	kijken.	
Er	moet	nog	een	nieuw	kabinet	komen,	en	er	zijn	
veel	amendementen	en	bezwaren	tegen	het	voorstel.	
Intussen	is	Barnier	bezig	om	het	voor	Europa	voor	elkaar	
te	krijgen.	Het	zou	mij	niet	verbazen	als	het	volgende	
kabinet	besluit	om	maar	even	rustig	af	te	wachten	waar	
Barnier	mee	komt.	Het	lijkt	me	onlogisch	om	iets	door	te	
drukken	en	het	dan	straks	weer	anders	te	moeten	doen	
vanwege	regelgeving	uit	Brussel.	Maar	je	weet	het	niet.”	
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‘Ik bespreek in principe 
alles met de accountant. 
Sterker nog: het is een 
gemiste kans om dat niet 
te doen’
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Voorlopig	is	de	relatie	met	de	externe	accountant	nog	
stevig,	stelt	De	Jong	vast.	“Ik	bespreek	in	principe	alles	
met	de	accountant.	Sterker	nog:	het	is	een	gemiste	
kans	om	dat	niet	te	doen.	Maar	ik	verwacht	dat	
iedereen	zijn	rol	goed	speelt.	De	externe	accountant	
kijkt	naar	de	hele	onderneming.	Wereldwijd	komt	hij	
overal,	en	daar	stel	ik	dan	ook	vragen	over.	Ik	merk	
dat	er	meer	gereisd	wordt	en	dat	er	meer	wordt	
overlegd.	Bij	de	grote	ondernemingen	zijn	er	af	en	toe	
internal-auditconferenties	waar	verschillende	landen	en	
continenten	bij	elkaar	komen.	En	daar	wordt	de	externe	
accountant	ook	bij	betrokken.”
Het	contact	met	de	accountant	is	zowel	formeel	als	
informeel,	zegt	De	Jong.	“Bij	CRH	heb	ik	als	chairman	
bijvoorbeeld	een	keer	per	jaar	een	verplichte	sessie	met	
de	lead	accountant	en	een	andere	partner,	die	aan	de	
hand	van	een	waslijst	van	vragen	moeten	vaststellen	of	
de	auditcommissie	haar	werk	naar	behoren	doet.	Ik	geef	
dan	antwoord	op	hun	vragen,	maar	ik	stel	zelf	ook	zaken	
aan	de	orde.	Daarnaast	heb	ik	regelmatig	informeel	
contact	met	de	lead	accountant.	Als	het	nodig	is	bellen	
we.	Dat	laatste	geldt	voor	alle	bedrijven	waar	ik	bij	
betrokken	ben.”

Meer druk door regelgeving
Wet-	en	regelgeving	zal	in	die	gesprekken	meer	dan	eens	
ter	sprake	komen,	want	de	hoeveelheid	nieuwe	regels	
neemt	nog	altijd	toe.	De	Jong	is	ronduit	kritisch	over	die	
ontwikkeling.	“Vooral	de	financiële	sector	is	vergeven	van	
regelgeving,	het	wordt	steeds	meer	en	dat	houdt	nooit	
meer	op.	De	kosten	die	we	moeten	maken	om	aan	alle	
regels	te	voldoen	lopen	zo	langzamerhand	heel	hoog	op.	
Kleinere	instellingen	worden	haast	gedwongen	om	te	
fuseren	en	samen	te	gaan	zoeken	naar	een	grotere	schaal,	
puur	omdat	ze	die	kosten	niet	meer	kunnen	opbrengen.	
Het	is	onvoorstelbaar.	Het	gaat	echt	veel	te	ver.
In	de	rest	van	het	bedrijfsleven	is	het	ook	ingewikkeld.	In	
Nederland	valt	het	dan	nog	wel	mee;	dat	merk	je	als	je	
eenmaal	te	maken	krijgt	met	de	SEC,	de	Securities	and	
Exchange	Commission.	Buitenlandse	ondernemingen	
met	een	notering	in	Amerika	dienen	een	20-F-formulier	
in.	Daarin	wordt	dezelfde	informatie	opgenomen	als	in	
het	jaarverslag,	uitgebreid	met	een	aantal	aanvullende	
disclosures.	Dat	moet	je	produceren,	maar	dan	ben	je	er	
nog	niet.	Halverwege	het	jaar	krijg	je	dan	een	reactie:	
een	hele	waslijst	van	dingen	die	je	moet	aanpassen,	vaak	
als	gevolg	van	een	Amerikaanse	interpretatie	van	de	door	
de	buitenlandse	onderneming	toegepaste	IFRS-regels.	
Dat	doe	je	dan	allemaal	braaf,	en	het	jaar	daarop	krijg	je	
weer	zo’n	lijst.	Ik	vind	dat	een	zorgelijke	ontwikkeling.	
Maar	je	krijgt	het	niet	weg.	En	na	alles	wat	er	nu	gebeurd	
is	wordt	het	alleen	maar	erger.	Politici	vallen	over	elkaar	
heen.	Wellicht	begrijpelijk,	maar	daarmee	nog	niet	
verstandig.	Wij	kunnen	ervan	vinden	wat	we	willen,	maar	
zij	maken	de	wetten.”

Jan Maarten de Jong
Jan	Maarten	de	Jong	(1945)	volgde	een	loopbaan	in	de	bancaire	
wereld,	en	werd	uiteindelijk	lid	van	de	raad	van	bestuur	van	ABN	
Amro.	Momenteel	is	hij	commissaris	bij	onder	meer	Heineken	en	het	
Ierse	Cement	Roadstone	Holdings.	Hij	is	voorzitter	van	de	raad	van	
commissarissen	bij	Nutreco	en	Aon.
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‘Strategie als vast 
punt op de agenda 
van de commissaris’

Strategie en risico zijn altijd onlosmakelijk verbonden geweest, 
maar tegenwoordig moet er met steeds meer risico’s rekening 
worden gehouden. Commissarissen dienen de risico’s van 
de strategie inhoudelijk te beoordelen, maar ze moeten ook 
toezicht houden op het proces dat tot de strategie heeft geleid. 
In een dynamische en complexe wereld worden frequenter 
strategische besluiten genomen over bijvoorbeeld innovatie en 
acquisities in het licht van de lange termijn. Daarmee wordt 
het vaststellen en aanscherpen van de strategie in feite een 
continu proces, waarop commissarissen toezicht houden.

OPInIE  
Sandra Heuts
Lid	van	de	raad	van	bestuur	
van	Deloitte
Managing	Partner	
Clients	&	Markets
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N
u	de	wereld	zo	volatiel	is,	is	het	
ongelofelijk	complex	geworden	om	
de	hevigheid,	de	impact	en	de	timing	
van	risico’s	en	kansen	juist	in	te	
schatten.	Strategische	risico’s	vormen	

de	grootste	bedreiging	voor	een	onderneming.	Het	is	dus	
belangrijk	om	bij	de	totstandkoming	en	de	implementatie	
van	de	strategie	een	scherp	beeld	te	hebben	van	de	
samenhang	tussen	de	verschillende	risico’s,	de	risk	
appetite,	het	proces	en	de	langetermijnkoers.	Aan	elke	
strategie	liggen	belangrijke	aannamen	ten	grondslag	
over	ontwikkelingen	in	de	afzetmarkt,	de	economische	
groei	van	landen,	technologische	innovaties	en	dergelijke.	
Het	is	aan	de	commissarissen	om	te	beoordelen	of	de	
risico’s	adequaat	zijn	ingeschat,	en	of	het	hele	proces	dat	
heeft	geleid	tot	de	strategievorming	voldoende	robuust	
is	uitgevoerd.	“Wat	je	wel	ziet	is	dat	je	op	die	keuzes	
sneller	moet	schakelen	dan	vroeger”,	zegt	Marike	van	
Lier	Lels	daarover.	“De	visie	blijft	staan,	maar	de	strategie	
is	een	stuk	dynamischer.”	Begrip	van	de	samenhang	en	
de	dynamiek	van	de	onderliggende	aannamen	is	daarom	
essentieel. 

Kort op de bal
De	onderliggende	assumpties	moeten	continu	worden	
herijkt,	om	te	kijken	of	ze	nog	opgeld	doen	en	of	
de	ermee	samenhangende	risico’s	voldoende	zijn	
onderkend.	Hier	is	het	aan	de	commissarissen	om	te	
beoordelen	of	de	scenario’s	en	de	daarbij	behorende	
keuzes	goed	tegen	elkaar	zijn	afgewogen.
Commissarissen	moeten	onderling	sparren	over	de	
relevante	trends	en	assumpties,	de	gemaakte	afwegingen	
en	de	risicotolerantie	van	de	onderneming.	Elke	stap	in	het	
strategische	proces	zou	bevraagd	moeten	worden,	en	bij	
onduidelijkheden	moet	een	commissaris	doorvragen	tot	hij	
voldoende	greep	heeft	op	de	complexiteit	van	de	business.	
Strategie	moet	een	vast	onderdeel	zijn	van	de	agenda.	

Bij	het	implementeren	ervan	moet	getoetst	worden	of	
de	langetermijnkoers	voldoende	wordt	aangehouden,	
en	of	er	genoeg	oog	is	voor	verandering	om	de	strategie	
eventueel	aan	te	passen.	Bij	het	monitoren	van	de	KPI’s	
voor	de	strategie-implementatie	moeten	commissarissen	
kort	op	de	bal	spelen.	Het	is	ook	de	aanpak	van	Ben	
van	der	Veer:	“Als	slotstuk	vraag	ik	de	raad	van	bestuur	
meestal	hoe	we	gaan	controleren	of	die	strategische	
uitgangspunten	ook	gerealiseerd	worden,	en	hoe	de	raad	
van	commissarissen	kan	meekijken.	Het	proces	is	dus	veel	
meer	dat	je	door	het	jaar	heen	de	strategie	bespreekt,	
herijkt,	bijstelt	en	vervolgens	de	uitvoering	bewaakt.”

Krachtig team
Om	zijn	rol	te	vervullen	moet	de	raad	van	commissarissen	
beschikken	over	zeer	uiteenlopende	competenties,	
en	moet	een	breed	scala	aan	invalshoeken	kunnen	
bestrijken.	Het	is	belangrijk	om	de	complexiteit	van	een	
onderneming	te	weerspiegelen,	hoe	ambivalent	dat	
ook	lijkt.	Een	breder	samengestelde	board,	zowel	naar	
geslacht	als	naar	achtergrond,	kennis,	ervaring	en	leeftijd,	
heeft	beter	zicht	op	allerlei	ontwikkelingen	en	risico’s	en	
is	eerder	geneigd	tot	doorvragen.	Daarmee	voorkom	je	
groepsdenken,	en	blijft	de	raad	van	bestuur	scherp.	Een	
divers	en	daarmee	krachtig	team	is	ook	noodzakelijk	om	
bij	wisselingen	in	het	bestuur	de	koers	te	waarborgen.	
Commissarissen	spelen	daarbij	een	duidelijke	rol.	Eén	
van	de	belangrijkste	taken	van	een	toezichthouder	is	de	
benoeming,	het	ontslag	en	de	rotatie	van	bestuurders.	
Commissarissen	moeten	niet	alleen	nadenken	over	de	
benoeming	van	de	ceo,	maar	over	de	samenstelling	
van	het	hele	team	van	bestuurders.	De	juiste	mix	
van	karakters,	vaardigheden	en	ervaring	zorgt	voor	
effectiviteit	van	de	board	en	de	raad	van	commissarissen.

‘Hoewel er in 
economisch moeilijke 
tijden meer focus is 
op de korte termijn, 
is het voor bedrijven 
ook belangrijk om 
een scherpe visie te 
ontwikkelen voor de 
lange termijn, de stip 
aan de horizon.’
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‘Het is aan de 
commissarissen om 
te beoordelen of de 
risico’s adequaat 
zijn ingeschat, en of 
het hele proces dat 
heeft geleid tot de 
strategievorming 
voldoende robuust is 
uitgevoerd’

Duurzame strategie
Hoewel	er	in	economisch	moeilijke	tijden	meer	focus	
is	op	de	korte	termijn,	is	het	voor	ondernemingen	
belangrijk	om	een	scherpe	visie	te	ontwikkelen	voor	
de	lange	termijn,	de	stip	aan	de	horizon.	Het	is	aan	
de	commissarissen	om	de	externe	gerichtheid	van	de	
organisatie	te	bewaken,	ook	als	een	onderneming	
het	bijvoorbeeld	vanwege	een	reorganisatie	intern	
lastig	heeft.	Veel	organisaties	merken	inmiddels	
dat	hun	verdienmodel	onder	druk	komt	te	staan,	
juist	doordat	markten	snel	kunnen	veranderen.	Een	
duurzame	strategie,	niet	alleen	in	de	betekenis	van	
maatschappelijk	verantwoord,	maar	in	de	zin	van	op	de	
lange	termijn	duurzame	waarde	creërend,	staat	daarom	
steeds	nadrukkelijker	op	de	agenda	van	bestuur	en	
toezichthouders.

Innovatie
Innovatie	is	een	van	de	belangrijkste,	maar	tegelijk	een	
van	de	lastigste,	onderwerpen	op	de	bestuursagenda.	
Een	ambitieuze	doelstelling	kan	het	proces	van	innovatie	
stimuleren,	omdat	het	dan	voor	iedereen	duidelijk	is	dat	
innovatie	noodzakelijk	is	om	de	doelstelling	te	bereiken.	
In	veel	gevallen	bieden	trends	en	ontwikkelingen	
kansen	voordat	het	risico’s	worden.	Ondernemingen	die	
scherp	oog	hebben	voor	de	emerging	trends	kunnen	
hier	vroegtijdig	op	inspelen,	de	kansen	benutten	en	zo	
innoveren.	Commissarissen	kunnen	hier	een	stimulerende	
rol	in	spelen	door	betrokkenheid	bij	en	gevoel	voor	de	
business	te	tonen,	en	door	aandacht	te	hebben	voor	
nieuwe	ontwikkelingen	en	trends.
Het	vernieuwen	en	aanpassen	van	businessmodellen	
speelt	zich	niet	af	in	een	vacuüm.	Wereldwijd	opereren	
bedrijven	in	steeds	hechtere	samenwerkingsverbanden	
met	steeds	meer	partners,	van	joint	ventures	tot	
incidentele	samenwerkingsverbanden	en	mondiale	
netwerken.	Dat	heeft	gevolgen	voor	de	toezichthouders.	
Want	al	kan	een	bedrijf	op	zichzelf	in	control	zijn,	het	
zicht	op	de	activiteiten	van	de	businesspartners	is	per	
definitie	beperkt.

 

Veelzijdig
Samenvattend	is	het	duidelijk	dat	de	wereld	en	de	markt	
in	veel	opzichten	complexer	worden.	Commissarissen	
zijn	zich	daarvan	bewust.	Ze	staan	voor	een	veelheid	
aan	taken	en	verantwoordelijkheden,	die	allemaal	
consciëntieus	moeten	worden	benaderd.	Commissarissen	
moeten	betrokken	zijn	bij	het	proces	van	het	ontwikkelen	
van	de	strategie.	Ze	moeten	weten	op	welke	aannames	
die	is	gebaseerd,	ze	moeten	in	staat	zijn	het	beleid	te	
toetsen,	de	risico’s	te	beoordelen,	toezicht	te	houden	
door	alle	genomen	stappen	te	analyseren	en	bij	
onduidelijkheden	door	te	vragen,	en	tegelijk	moeten	ze	
de	continuïteit	van	de	onderneming	in	het	oog	houden.	
En	dat	allemaal	zonder	op	de	stoel	van	de	bestuurder	
te	gaan	zitten.	Dat	maakt	het	takenpakket	van	de	
commissaris	zo	uitdagend.
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‘Een ceo die verwacht dat 
de raad van commissarissen 
er is om hem te inspireren 
heeft het niet begrepen’

Interview  
Leon van den Boom

“Hoe houd je toezicht op de strategie? Door het 
onderwerp vaker op de agenda te plaatsen en er 
op die manier een doorlopende aangelegenheid 
van te maken.” Leon van den Boom weet uit 
ervaring dat commissarissen al in een vroeg 
stadium betrokken zijn bij de vaststelling 
van de strategie. “Dat begint al bij een divers 
samengestelde raad van commissarissen. Bij 
voorkeur met twee leden met specifieke ervaring 
in de sector, niet meer. De anderen zorgen dan 
voor de elementaire vragen in het strategieproces. 
Het kan ook zeer effectief zijn om een outside 
opinion over de strategie te vragen. Dat houdt 
de geesten scherp en voorkomt dat er te innige 
banden ontstaan met bepaalde adviseurs.”
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O
ver	de	implementatie	van	de	strategie	
wil	Van	den	Boom	eveneens	op	de	
hoogte	worden	gehouden.	“Over	
incidentele	acties	en	maatregelen	
dient	separaat	gerapporteerd	te	

worden,	zodanig	dat	je	als	raad	van	commissarissen	
goed	kunt	volgen	of	de	implementatie	naar	behoren	
verloopt,	dus	op	tijd	en	op	de	gewenste	manier.	
Deze	rapportage	is	cruciaal	voor	het	welzijn	van	de	
onderneming.	Het	is	tevens	een	van	de	grondslagen	van	
de	beloningssystematiek	van	de	raad	van	bestuur.”

Samenspel van toezichthouder en uitvoerder
Commissarissen	die	de	strategie	en	de	daaraan	
verbonden	risico’s	incidenteel	of	eenmaal	per	jaar	
bespreken,	doen	er	wat	Van	den	Boom	betreft	te	weinig	
aan.	“Dat	zou	echt	vaker	moeten.”
Daarmee	wil	Van	den	Boom	niet	gezegd	hebben	dat	
de	raad	van	commissarissen	zich	overal	mee	moet	
bemoeien.	“In	ons	model	van	een	two-tier	board	
is	het	bestuur	verantwoordelijk	voor	de	uitvoering	
van	de	strategie	en	is	de	raad	van	commissarissen	
verantwoordelijk	voor	het	toezicht	op	de	totstandkoming	
en	de	implementatie.	Aan	die	rolverdeling	moeten	we	
vasthouden.	Maar	uiteindelijk	is	het	een	samenspel	van	
toezichthouder	en	uitvoerder.
In	tijden	van	noodzakelijke,	strategische	
heroriëntaties	kan	het	overigens	zinvol	zijn	om	–	in	
de	voorbereidingsfase	van	de	strategie	–	tijdelijk	een	
strategy	committee	te	installeren	vanuit	de	raad	van	
commissarissen.	De	commissarissen	die	lid	zijn	van	
zo’n	committee	kunnen	hun	toezichthoudende	rol	dan	
specifieker	en	intensiever	vervullen.
Je	ziet	dat	met	name	de	laatste	jaren	gebeuren	bij	
ondernemingen	die	een	grootscheepse	transformatie	
behoeven.	Vanuit	de	raad	van	commissarissen	wordt	dan	
meer	toezicht	en	meer	dialoog	vereist.	De	commissarissen	
die	geëquipeerd	zijn	om	met	de	raad	van	bestuur	of	
directie	die	dialoog	te	voeren	over	de	strategie	nemen	
dan	zitting	in	de	strategy	committee.
Als	uitvloeisel	van	een	strategie	kan	bijvoorbeeld	de	
verkoop	van	een	onderneming	aan	de	orde	zijn.	Dan	
zie	je	steeds	vaker	dat	de	raad	van	commissarissen	een	
zogeheten	monitoring	committee	vormt,	die	toezicht	
houdt	op	het	proces	van	verkoop	en	daarbij	in	het	
bijzonder	de	belangen	van	de	vennootschap	bewaakt.	
In	elk	geval	wordt	het	toezicht	in	het	algemeen	steeds	
scherper	en	intensiever.	Dat	is	een	duidelijke	trend	van	de	
laatste	jaren.”

Wrijving
Die	trend	wordt	niet	door	elke	raad	van	bestuur	
gewaardeerd,	heeft	Van	den	Boom	gemerkt.	“Het	hangt	
er	heel	erg	vanaf	met	wie	je	te	maken	hebt.	Ik	heb	ceo’s	
gekend	die	nog	heel	ouderwets	denken.	Een	ceo	die	
verwacht	dat	de	raad	van	commissarissen	er	is	om	hem	
te	inspireren	heeft	het	niet	begrepen.	We	zijn	er	niet	
om	te	inspireren,	we	zijn	er	om	toezicht	te	houden,	te	
functioneren.	Vroeger	kon	de	voorzitter	van	de	raad	van	
bestuur	zelf	zo’n	beetje	zijn	commissarissen	zoeken.	Maar	
dat	kan	absoluut	niet	meer.
Ieder	speelt	in	dit	hele	spel	zijn	eigen	rol.	Het	gaat	
alleen	fout	als	mensen	niet	rolvast	zijn.	Als	het	gaat	
over	de	schorsing,	de	benoeming	en	het	ontslag	van	
bestuurders,	of	om	de	remuneratie,	dan	heeft	de	
raad	van	commissarissen	natuurlijk	wat	verdergaande	
bevoegdheden	dan	enkel	die	van	toezichthouder.	Ook	
dat	wordt	niet	door	alle	bestuurders	op	prijs	gesteld.	
Dat	levert	wel	eens	wrijving	op	bij	de	evaluatie,	bij	de	
beloning	en	al	dat	soort	dingen.”

Het	evalueren	van	een	bestuur	inzake	de	strategie	is	
overigens	niet	eenvoudig,	zegt	Van	den	Boom.	“Je	houdt	
natuurlijk	in	de	gaten	of	het	bestuur	zelf	de	motor	achter	
de	strategie	is,	of	dat	ze	die	voortdurend	‘inkopen’	bij	
strategy	consultants.	In	tijden	van	laagconjunctuur,	zoals	
nu,	wordt	trouwens	goed	zichtbaar	wie	de	echt	goede	
bestuurders	zijn.	Dat	zijn	degenen	die	efficiënt,	snel	
en	met	succes	een	strategische	heroriëntatie	weten	te	
realiseren.	Tegelijkertijd	moet	je	oppassen	dat	je	ze	niet	
alleen	op	het	financiële	resultaat	afrekent,	want	dat	gaat	
soms	ten	koste	van	andere	belangrijke	aspecten.”

Voordelen van een one-tier board
Tegen	die	achtergrond	is	het	misschien	niet	verwonderlijk	
dat	Van	den	Boom	een	aantal	voordelen	ziet	van	een	
one-tier	board.	“Ik	heb	er	zelf	geen	ervaring	mee,	maar	
het	lijkt	me	een	vorm	van	governance	die	behoorlijk	
inspeelt	op	de	problematiek	waarmee	ondernemingen	
tegenwoordig	worden	geconfronteerd.	Je	bent	nauwer	
betrokken,	en	dat	kan	een	behoorlijke	verandering	in	
de	dynamiek	van	een	bedrijf	met	zich	meebrengen.	
Een	dergelijke	verandering	is	niet	altijd	eenvoudig	te	
bewerkstelligen,	en	zou	op	deze	manier	wellicht	wat	
soepeler	kunnen	worden	gerealiseerd.
Een	one-tier	board	heeft	bovendien	het	voordeel	
dat	de	rol	van	de	ceo	weer	tot	normale	proporties	
wordt	teruggebracht.	Het	verschijnsel	van	de	ceo	is	in	
Nederland	de	afgelopen	twintig	jaar	ontstaan.	In	wezen	
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was	dat	vroeger	de	voorzitter	van	de	directie	of	raad	van	
bestuur.	In	ons	poldermodel	was	dat	een	collega	tussen	
collega’s.	Nu	is	een	ceo	soms	een	halve	business	star	
geworden,	die	zijn	persoonlijke	succes	laat	wedijveren	
met	het	succes	van	de	onderneming.	In	een	one-tier	
board	is	het	toezicht	op	die	ceo	intensiever,	met	name	
door	de	chairman	van	de	board.	Dan	heb	je	zo’n	ceo	
beter	in	de	greep,	en	heb	je	dus	ook	meer	greep	op	de	
tone	at	the	top.	Daar	gaat	het	uiteindelijk	om.”

Preventief ingrijpen
“De	tone	at	the	top,	in	de	brede	zin	van	het	woord,	vind	
ik	een	van	de	belangrijkste	aandachtsgebieden	voor	
de	raad	van	commissarissen.	Ik	baseer	die	mening	op	
persoonlijke	ervaringen	bij	een	aantal	ondernemingen	
in	de	laatste	jaren.	Tone	at	the	top	gaat	veel	verder	
dan	aspecten	als	fraudegevoeligheid.	Het	gaat	om	
stijl	van	leidinggeven,	de	integriteit	van	besturing,	het	
plichtsbesef	dat	je	als	bestuurder	dient	te	hebben.	
Het	moet	vanzelf	spreken	dat	je	het	belang	van	de	
onderneming	boven	je	eigen	persoonlijke	belang	plaatst.”
Van	den	Boom	kent	voorbeelden	waarin	het	misgaat.	
“Neem	bijvoorbeeld	een	ceo	die	alle	mensen	in	zijn	buurt	
die	hem	ook	maar	het	geringste	tegenwicht	geven,	
ontslaat	of	naar	een	buitengewest	transfereert.	Dat	is	
een	ontwikkeling	die	je	goed	in	de	gaten	moet	houden.	
Een	evenwichtige	governance	omvat	immers	voldoende	
‘countervailing	power’	tussen	de	leden	van	het	
bestuur	onderling	en	tussen	het	bestuur	en	de	mensen	
daaromheen.
Een	ander	voorbeeld	is	de	ceo	die	zich	te	zeer	
vereenzelvigt	met	het	succes	van	het	bedrijf	en	die	
zichzelf	onfeilbaar	begint	te	vinden.	Dat	zijn	de	ceo’s	die	
al	snel	van	mening	zijn	dat	hun	beloning	te	laag	is,	die	te	
veel	de	publiciteit	zoeken	en	feitelijk	narcistisch	gedrag	
aan	de	dag	leggen.	Dat	brengt	veel	schade	toe	aan	het	
bedrijf,	alleen	constateer	je	dat	vaak	pas	in	een	later	
stadium.	Daar	moet	je	het	dus	niet	op	laten	aankomen.	
Voor	de	raad	van	commissarissen	is	hier	een	uiterst	
belangrijke	rol	weggelegd.”

Het	bewaken	van	de	tone	at	the	top	is	daarmee	een	
prioriteit,	vindt	Van	den	Boom.	“Je	moet	er	als	raad	
van	commissarissen	bovenop	zitten,	als	je	van	mening	
bent	dat	de	tone	at	the	top	niet	deugt.	Eigenlijk	moet	je	
ingrijpen	op	het	moment	dat	de	eerste	verschijnselen	zich	
aandienen,	maar	vaak	is	dat	lastig.	De	signalen	worden	
immers	pas	na	verloop	van	tijd	zichtbaar,	en	dan	is	het	
mogelijk	al	te	laat.
Preventie	begint	bij	de	selectie	van	de	bestuurders.	
Je	zou	nog	veel	meer	dan	nu	het	geval	is	de	
persoonlijkheidskenmerken	van	een	kandidaat	moeten	
onderwerpen	aan	een	nauwgezet	onderzoek,	bij	
voorkeur	uitgevoerd	door	een	derde.	Bij	een	negatieve	
uitkomst	of	bij	twijfels	moet	je	een	kandidaat	simpelweg	
niet	benoemen.	Als	iemand	toch	is	benoemd	en	er	
dienen	zich	foutieve	gedragskenmerken	aan,	dan	moet	je	
snel	ingrijpen.	Beter	meteen	dan	te	laat.”

Desondanks	blijft	het	monitoren	van	de	tone	at	the	top	
lastig,	geeft	Van	den	Boom	toe.	“Het	is	niet	eenvoudig	
om	dat	structureel	te	doen,	maar	je	moet	een	poging	
wagen.	De	remuneratiecommissie	heeft	daar	een	
duidelijke	rol	in;	de	reikwijdte	van	haar	opdracht	moet	
dan	wel	aanmerkelijk	breder	zijn	dan	normaal.	Daarnaast	
moet	je	als	raad	van	commissarissen	natuurlijk	alert	
reageren	op	incidenten.	Maar	waar	het	feitelijk	om	gaat	
is	dat	je	het	voorkomt.	Zorgvuldige	selectie,	in	combinatie	
met	voldoende	durf	om	in	te	grijpen,	is	hier	het	recept.”

Risk framework
Zoals	een	divers	samengestelde	raad	van	commissarissen	
van	belang	is	voor	een	goed	toezicht	op	de	strategie,	
is	dat	ook	het	geval	voor	het	bewaken	van	het	
risicomanagement.	Voldoende	kennis	van	dat	onderwerp	
is	nog	niet	overal	aanwezig,	denkt	Van	den	Boom.	
“Het	is	er	nog	onvoldoende,	maar	het	is	er	wel	in	
steeds	grotere	mate.	De	raad	van	commissarissen	heeft	
risicomanagement	al	langere	tijd	in	het	vizier,	maar	het	
is	moeilijk	om	het	toezicht	daarop	te	materialiseren.	In	
de	RvC’s	waar	ik	zelf	deel	van	uitmaak	is	de	laatste	jaren	
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steeds	een	beroep	gedaan	op	hulp	van	buiten	om	de	
risico’s	te	classificeren,	te	rubriceren	en	zo	hanteerbaar	
te	maken.	Dat	is	niet	eenvoudig,	maar	wel	zinvol.	Je	zult	
een	soort	risk	framework	dienen	te	ontwikkelen,	dat	je	
periodiek	als	referentie	gebruikt.	Waar	het	uiteindelijk	
om	gaat	is	dat	je	een	relevante	dialoog	met	het	bestuur	
kunt	voeren	en	dat	het	bestuur	de	risico’s	scherper	
identificeert	en	kwantificeert.	Risicomanagement	is	
met	name	voor	middelgrote	ondernemingen	van	groot	
belang,	maar	het	is	ook	lastig.”
Risk	committees	zijn	bij	de	bedrijven	waar	Van	den	Boom	
toezichthouder	is	nog	niet	opgericht.	“Zo	ver	zijn	we	nog	
niet.	Vooralsnog	is	het	risicobeleid	ondergebracht	bij	de	
auditcommissies	of	bij	de	raad	van	commissarissen	zelf.	In	
algemene	zin	moet	je	ook	oppassen	dat	je	niet	voor	elk	
aandachtspunt	een	aparte	commissie	installeert.”

Bij	het	signaleren	van	risico’s	kan	ook	de	accountant	
worden	betrokken,	al	hoeft	dat	volgens	Van	den	Boom	
niet	per	definitie	zo	te	zijn.	“De	accountant	heeft	een	
duidelijke	rol	bij	het	signaleren	van	risico’s	die	aan	
de	operaties	zijn	verbonden.	Dan	heb	ik	het	over	de	
accountant	als	controleur	van	de	jaarrekening.	Of	de	
accountant	ook	risico’s	moet	signaleren	die	aan	de	
strategie	zijn	verbonden	weet	ik	niet.	Het	is	de	vraag	
of	de	accountant	daarvoor	momenteel	voldoende	
geëquipeerd	is.	Je	kunt	dat	van	een	accountant	in	elk	
geval	niet	vanzelfsprekend	verwachten.	Maar	als	de	
betreffende	auditpartner	bij	uitstek	deskundig	is	in	de	
sector	waar	de	onderneming	zich	in	bevindt,	dan	kan	het	
wel.”

Onontgonnen terrein
Waar	de	accountant	zich	wel	sterker	zou	mogen	
manifesteren,	vindt	Van	den	Boom,	is	op	het	gebied	
van	risico’s	die	inherent	zijn	aan	de	business	of	de	

sector,	en	die	als	zodanig	in	de	jaarrekening	worden	
vermeld.	“Dat	vind	ik	wel	belangrijk.	Maar	het	is	ook	een	
vrijwel	onontgonnen	terrein.	Bij	veel	ondernemingen	
waar	ik	de	afgelopen	jaren	commissaris	ben	geweest	
is	een	risicospecialist	in	de	arm	genomen	van	een	
van	de	big	four.	Vanuit	de	onderneming	zelf	was	het	
namelijk	ondoenlijk	om	een	goed	risk	framework	op	
te	zetten.	De	rubricering	en	de	classificatie	van	risico’s	
is	echt	ingewikkeld	als	je	daar	niet	bedreven	in	bent,	
dus	daar	heb	je	hulp	van	buiten	bij	nodig.	Dat	hoeft	
denk	ik	niet	per	se	de	accountant	te	zijn.	Die	zou	wel	
een	rol	kunnen	spelen	in	de	assurance,	maar	om	het	
referentiekader	te	bouwen	zou	je	misschien	eerder	de	
risicomanagementspecialist	van	de	auditfirma’s	moeten	
hebben.”

Theoretische wetgeving
Het	scheiden	van	de	controlerende	taak	en	de	
adviesdiensten	van	de	accountant,	volgens	de	
voorstellen	van	Barnier,	hoeft	wat	Van	den	Boom	
betreft	overigens	niet.	Net	zo	min	als	een	verplichte	
accountantsroulatie.	“Dat	is	typisch	wetgeving	die	
geen	wezenlijke	bijdrage	levert	aan	de	oplossing	van	
het	onafhankelijkheidsvraagstuk.	Ik	denk	dat	je	meer	
betrokken	moet	zijn	bij	en	kennis	moet	hebben	van	
de	praktijk,	alvorens	je	met	dit	soort	theoretische	
oplossingen	komt	voor	reële	vraagstukken.
Deze	nieuwe	wetgeving	laat	geen	enkele	ruimte	voor	
tevredenheid	over	het	functioneren	van	de	accountant.	
Je	bent	op	een	gegeven	moment	verplicht	om	hem	te	
vervangen,	ongeacht	zijn	performance.	Dit	is	het	resultaat	
van	overregulering,	bepaald	en	vastgesteld	door	mensen	
die	simpelweg	niet	weten	waar	ze	het	over	hebben.”

Over	de	opvolging	van	de	accountant	moet	de	
raad	van	commissarissen	wel	overleggen	met	de	
raad	van	bestuur,	vindt	Van	den	Boom.	“Ik	ben	van	
mening	dat	het	mandaat	thuishoort	bij	de	raad	van	
commissarissen;	die	doet	althans	een	voorstel	aan	de	
aandeelhoudersvergadering.	De	raad	van	bestuur	moet	
een	instrumentele,	maar	zeker	geen	leidende	rol	in	de	
selectie	hebben.	Degene	die	onderhevig	is	aan	een	
controle	(het	bestuur	dus),	moet	geen	invloed	uitoefenen	
op	de	keuze	van	degene	die	de	controle	gaat	doen.	
Hetzelfde	geldt	voor	de	keuze	van	de	leden	van	de	raad	
van	commissarissen.	Ook	daar	moeten	de	leden	van	het	
bestuur	zich	niet	mee	bemoeien,	want	dan	wil	je	invloed	
uitoefenen	op	wie	er	toezicht	op	je	gaat	houden.	Dat	is	
niet	meer	van	deze	tijd.”	

‘De accountant heeft 
een duidelijke rol bij het 
signaleren van risico’s 
die aan de operaties zijn 
verbonden’
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‘We zijn er niet om te 
inspireren, we zijn er om 
toezicht te houden, te 
functioneren’
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‘Je kunt geen 
commissaris zijn zonder 
nieuwsgierig te zijn 
naar waarom dingen 
gaan zoals ze gaan’

Toezicht houden op de strategie is Henk Scheffers’ taak bij alle 
ondernemingen waar hij commissaris is. De manier waarop 
die strategie wordt vastgesteld kan echter sterk uiteenlopen, en 
dat heeft gevolgen voor de manier waarop het toezicht wordt 
uitgeoefend. “De een stelt duidelijke doelen, en heeft een heel 
systeem om de strategie op te zetten. Dan houd je toezicht op 
basis van acties en rapportering, in relatie tot de voorgestelde 
plannen. Bij andere bedrijven worden de plannen meer bepaald 
door wat er financieel mogelijk is, en door de kansen die zich 
op de markt voordoen.”

Interview 
Henk Scheffers 
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S
oms	wordt	de	oorspronkelijke	strategie	
ingehaald	door	de	werkelijkheid.	“Bedrijven	
die	last	hebben	van	de	crisis	moeten	soms	
alle	zeilen	bijzetten	om	het	hoofd	boven	
water	te	houden.	Dan	let	je	eerst	op	de	

herfinancieringsbehoeften	en	het	verbeteren	van	de	
solvabiliteit.	Je	moet	dan	wel	eens	beslissingen	nemen	die	
tegen	je	strategie	indruisen,	maar	die	gewoon	nodig	zijn	
om	de	continuïteit	niet	in	gevaar	te	brengen.”

Onder	die	omstandigheden	verandert	de	rol	van	de	
commissaris,	weet	Scheffers	uit	ervaring.	“De	raad	van	
commissarissen	heeft	niet	de	leiding	van	een	bedrijf,	
dus	meestal	wacht	je	af	met	welke	plannen	de	raad	
van	bestuur	komt.	Maar	als	er	zorgen	zijn	over	de	
continuïteit	zal	de	auditcommissie	eerder	naar	de	directie	
stappen	met	vragen	over	de	herfinanciering.	Als	raad	
van	commissarissen	kun	je	dan	wel	druk	uitoefenen	op	
de	raad	van	bestuur	om	met	plannen	te	komen	die	de	
continuïteit	van	het	bedrijf	waarborgen.	Je	hebt	dan	
ook	meer	contact	met	de	cfo.	En	als	er	halfjaarcijfers	
moeten	komen	ga	ik	niet	zitten	wachten	tot	ik	ze	te	zien	
krijg,	maar	bel	ik	zodra	ik	weet	dat	ze	klaar	moeten	zijn.	
In	die	situaties	zit	ik	veel	dichter	op	de	bal;	ik	wil	weten	
wat	er	speelt.	Omgekeerd	zal	de	cfo	voor	moeilijke	
beslissingen	ook	meer	steun	zoeken	bij	de	voorzitter	
van	de	auditcommissie.	Zeker	als	hij	in	de	directie	wat	
weerstand	voelt.”

Risk committee
Het	is	dus	belangrijk	dat	commissarissen	op	de	hoogte	
zijn	van	de	risico’s,	zegt	Scheffers.	“Ondernemen	is	
het	inschatten	van	risico’s.	Dat	is	op	elk	vlak	zo.	Als	
ondernemer	schat	je	in	of	je	risico’s	kunt	accepteren	en	
wat	er	als	beloning	tegenover	staat.	Als	er	grote	risico’s	
genomen	worden,	waardoor	het	bedrijf	misschien	in	
problemen	kan	raken,	is	het	belangrijk	dat	je	daar	als	
commissaris,	of	als	voorzitter	van	de	auditcommissie,	
van	weet.”	Scheffers	is	dan	ook	niet	per	se	een	
voorstander	van	speciale	risk	committees.	“Dat	is	
misschien	goed	in	specifieke	bedrijfstakken	als	het	bank-	
en	verzekeringswezen,	maar	voor	de	bedrijven	waar	ik	
commissaris	ben	zie	ik	daar	het	nut	niet	van	in.	Alsof	zo’n	
risk	committee	dan	alle	risico’s	kan	gaan	beoordelen	en	
de	andere	commissarissen	niet	meer	meedoen.”

Eisen aan commissarissen
Wat	Scheffers	betreft	moeten	commissarissen	van	
alle	markten	thuis	zijn.	En	dus	moeten	ze	ook	in	alle	

commissies	zitting	kunnen	hebben.	“Het	kan	niet	zo	zijn	
dat	je	niet	in	een	auditcommissie	wilt	zitten.	Als	je	de	
cijfers	niet	snapt	zul	je	een	training	moeten	volgen.	Wij	
hebben	afgesproken	dat	we	als	commissarissen	rouleren.	
Dat	is	heel	goed	voor	het	kennisniveau	van	de	RvC	als	
geheel.	Iedereen	kijkt	vanuit	zijn	eigen	discipline,	maar	
beschikt	wel	over	dezelfde	algemene	kennis	en	begrijpt	
de	financiële	cijfers.	Ik	ben	registeraccountant,	maar	ik	
moet	me	bij	FrieslandCampina	ook	iets	eigen	maken	van	
marketing.	Als	er	iets	fout	gaat	kun	je	moeilijk	zeggen	‘ik	
dacht	dat	mijn	collega	dat	in	de	gaten	hield,	dus	ik	heb	er	
eigenlijk	niet	naar	gekeken’.	Dat	kan	geen	excuus	zijn.”

Hoewel	commissarissen	volgens	Scheffers	dus	veel	
moeten	weten,	is	het	niet	vanzelfsprekend	dat	ze	
alles	naar	buiten	brengen.	Er	kan	een	botsing	van	
belangen	optreden,	bijvoorbeeld	bij	het	schrijven	
van	de	risicoparagraaf.	“Veel	mensen	vinden	dat	
de	verantwoording	van	de	commissarissen	in	de	
jaarverslaggeving	beter	kan.	Men	wil	meer	uitleg	
over	de	thema’s	die	spelen,	over	de	spanningen	die	
er	eventueel	zijn	geweest	en	welke	afwegingen	zijn	
gemaakt.	Nu	wordt	er	vaak	een	opsomming	gegeven	
van	de	hoofdthema’s,	en	daar	laat	je	het	bij.	Maar	het	is	
lastig	om	in	te	gaan	op	de	echt	moeilijke	gesprekken	over	
impairment,	desinvesteringen	en	dergelijke.	Je	loopt	het	
gevaar	dat	je	dan	informatie	prijsgeeft	waar	concurrenten	
of	anderen	het	bedrijf	schade	mee	kunnen	berokkenen.
Wat	ik	wel	wil	stimuleren	is	dat	bedrijven	in	de	
jaarrekening	meer	aandacht	schenken	aan	hun	visie	en	
hun	strategie.	Daarmee	laat	je	zien	wat	het	bedrijf	doet.	
En	ik	neem	aan	dat	de	commissarissen	daar	dan	ook	op	
letten.”

Bondgenoot
De	informatie	die	commissarissen	voor	hun	werk	nodig	
hebben	moet	uit	allerlei	hoeken	afkomstig	zijn,	vindt	
Scheffers.	Ook	van	de	externe	accountant.	“De	voorzitter	
van	de	auditcommissie	en	de	externe	accountant	
moeten	een	intensieve,	sterke	relatie	opbouwen.	Als	
voorzitter	van	de	auditcommissie	moet	je	op	een	externe	
accountant	kunnen	steunen.	Die	accountant	onderzoekt	
en	controleert	het	bedrijf	tenslotte	veel	meer.	Hij	komt	
er	ook	vaker.	Je	zou	dus	eigenlijk	meer	informatie	van	
zo’n	accountant	moeten	hebben.	Hij	moet	niet	alleen	
maar	opschrijven	dat	er	afwijkingen	zijn;	ik	wil	weten	
hoe	hij	over	bepaalde	onderwerpen	denkt.	Met	name	
als	het	gaat	om	zaken	die	niet	direct	in	een	rapport,	
een	verslag	of	een	managementletter	terechtkomen.	
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‘Het accountantskantoor 
dat de moed heeft om 
audit only te propageren 
gaat volgens mij 
een goede toekomst 
tegemoet. Ik denk 
namelijk dat het lastig is 
om al die verschillende 
takken van sport bij 
elkaar te houden’
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Dan	denk	ik	bijvoorbeeld	aan	soft	controls,	de	tone	at	
the	top,	en	andere	dingen	die	mij	interesseren.	Met	
een	aantal	externe	accountants	heb	ik	daar	duidelijke	
afspraken	over	gemaakt.	Daarmee	heb	ik	een	een-op-een	
gesprek	voordat	de	controle	begint.	Ik	geef	dan	aan	wat	
ik	wil	weten	en	waar	ik	wil	dat	ze	specifiek	op	letten.	
Voor	sommige	accountants	is	dat	allemaal	nieuw	en	
vreemd,	maar	ik	wil	zo’n	gesprek	graag	hebben.	Ik	denk	
dat	het	nog	veel	te	weinig	gebeurt.	Het	is	typisch	een	
ontwikkeling	die	de	voorzitter	van	de	auditcommissie	
mede	zal	moeten	entameren,	en	waar	de	accountant	op	
in	moet	spelen.	Dingen	die	ik	vanuit	mijn	huiskamer	thuis	
niet	kan	zien,	wil	ik	graag	horen	van	mijn	bondgenoot,	de	
externe	accountant.	Misschien	loop	ik	wat	dat	betreft	een	
beetje	voorop,	maar	ik	verwacht	dat	andere	voorzitters	van	
auditcommissies	dat	ook	zullen	gaan	doen.”

Vragen stellen
Over	de	reden	waarom	Scheffers	die	band	met	de	
accountant	zo	belangrijk	vindt,	kan	hij	kort	zijn.	“Het	
geeft	mij	een	beter	inzicht	in	de	tone	at	the	top,	en	van	de	
risico’s	bij	het	bedrijf.	Zo	weet	ik	waar	ik	op	moet	letten.	
Want	het	enige	dat	ik	als	commissaris	kan	doen	is	vragen	
stellen.	En	dat	kan	ik	alleen	als	ik	de	juiste	informatie	boven	
water	kan	krijgen,	buiten	de	standaardrapportages	en	de	
dingen	die	ik	zelf	kan	volgen	om.”

Criteria
Wat	maakt	iemand	een	goede	commissaris?	Scheffers	
heeft	wel	een	idee:	“Zelf	heb	ik	drie	criteria	op	basis	
waarvan	ik	besluit	ergens	commissaris	te	worden.	Ik	
moet	toegevoegde	waarde	kunnen	leveren,	ik	moet	
respect	hebben	voor	de	mensen	die	er	zitten	–	dat	
geldt	zowel	voor	de	ceo	en	zijn	team	als	voor	de	raad	
van	commissarissen	–	en	ik	moet	ook	iets	voelen	voor	
het	bedrijf	zelf.	Het	moet	een	activiteit	zijn,	en	een	
verdienmodel,	waar	ik	me	iets	bij	kan	voorstellen.	
Daarom	zal	ik	nooit	commissaris	worden	bij	een	bank.	Ik	
heb	geen	kennis	van	het	bankwezen.”

Internal audit
Een	commissaris	moet	dus	op	goede	voet	staan	met	de	
externe	accountant.	Voor	de	interne	accountant	geldt	
iets	dergelijks,	meent	Scheffers.	“Ook	die	relatie	moet	
goed	zijn.	Maar	het	is	niet	altijd	zo	eenvoudig.	Het	
maakt	uit	onder	wie	de	interne	accountant	valt.	Hoe	
onafhankelijk	is	hij?	In	hoeverre	kan	hij	zich	tegen	een	
bepaalde	ontwikkeling	van	het	bedrijf	keren?	En	als	hij	
denkt	dat	iets	niet	goed	is,	waar	kan	hij	dan	terecht?	

Idealiter	zou	de	interne	accountant	rechtstreeks	onder	de	
ceo	moeten	vallen.	Hoe	dan	ook:	de	interne	accountant	
kan	meestal	alleen	worden	benoemd	met	toestemming	
van	de	voorzitter	van	de	auditcommissie,	en	van	het	hele	
team.	Ook	bij	de	benoeming	van	de	externe	accountant	
speelt	de	auditcommissie	een	belangrijke	rol.	Bij	sessies	
van	de	auditcommissie	zijn	zowel	de	interne	als	de	
externe	accountant	ook	vaak	aanwezig.	In	die	zin	werken	
ze	alle	drie	samen.	En	dan	probeer	je	ook	zo	veel	mogelijk	
kennis	te	delen.	Want	ik	blijf	erbij:	als	een	commissaris	
maar	eens	per	kwartaal	een	ochtend	naar	het	bedrijf	kijkt,	
dan	kan	hij	onmogelijk	weten	wat	er	aan	de	hand	is.”

Zelfs	gewapend	met	alle	verzamelde	informatie	blijft	
toezichthouden	soms	lastig,	bijvoorbeeld	als	het	gaat	
om	de	tone	at	the	top.	“Ik	heb	begrepen	dat	de	NBA	(de	
Nederlandse	Beroepsorganisatie	van	Accountants)	ook	
een	onderzoek	doet	naar	de	tone	at	the	top.	In	feite	heb	
je	niet	de	middelen	om	de	tone	at	the	top	te	controleren.	
Vaak	is	er	een	klokkenluidersregeling	of	een	systeem	
dat	bedrijven	verplicht	werknemers	te	horen	als	er	iets	
niet	deugt.	In	de	praktijk	heb	ik	voor	mezelf	vastgesteld	
dat	als	er	een	klokkenluidersregeling	is,	maar	er	nooit	
iets	wordt	gerapporteerd,	dat	die	regeling	kennelijk	niet	
werkt.	Bij	een	aantal	bedrijven	heb	ik	nu	gezegd	dat	
ik	minstens	eens	per	jaar	wil	weten	wat	er	gemeld	is,	
wat	daarmee	gedaan	is	en	of	er	dus	signalen	worden	
afgegeven	waar	je	iets	van	kunt	leren.”
Bedrijfsbezoeken	helpen	Scheffers	om	daar	enig	gevoel	
voor	te	ontwikkelen.	“Dat	wordt	steeds	meer	gedaan,	dat	
je	een	of	twee	keer	per	jaar	de	commissarisvergadering	
bij	een	bedrijf	hebt.	Zodat	je	iets	meer	van	de	activiteiten	
ziet,	iets	meer	van	de	manier	waarop	het	bestuur	met	dat	
bedrijf	omgaat.	Hoe	de	verhoudingen	zijn.	Dat	helpt.”

Het kleine verschil
Informele	contacten	kunnen	van	grote	waarde	zijn,	vindt	
Scheffers.	“Niet	iedereen	heeft	40	jaar	bedrijfservaring.	
Je	kunt	geen	commissaris	zijn	zonder	nieuwsgierig	te	
zijn	naar	waarom	dingen	gaan	zoals	ze	gaan.	Als	je	
die	interesse	niet	van	nature	hebt,	dan	moet	je	je	toch	
afvragen	waarom	je	commissaris	wilt	zijn.	Wat	dat	
betreft	is	het	bedrijfsleven	vergelijkbaar	met	sport.	Als	
je	de	100	meter	in	9,6	seconden	kunt	lopen	dan	win	
je	de	hoofdprijs,	de	9,8	krijgt	een	kleine	prijs,	en	bij	
10	seconden	heb	je	niks.	Een	klein	verschil	maakt	dus	
veel	uit.	Daarom	moet	je	gedreven	zijn	om	je	mensen	
0,1	seconde	sneller	te	laten	lopen,	zogezegd.	Als	jouw	
mensen	iets	beter	zijn	dan	de	rest,	dan	ben	je	de	winnaar.	
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Het	gaat	maar	om	een	klein	verschilletje.
Een	man	als	Aalberts	is	daar	goed	in.	Dat	merk	je	op	
werkbezoeken.	Hij	kent	al	die	mensen,	hij	drukt	op	de	
goede	knopjes,	stimuleert	ze.	Hij	heeft	een	jarenlange	
ervaring	en	weet	zijn	mensen	te	motiveren.	Iedereen	is	
er	trots	op	om	deel	te	zijn	van	het	succes.	Dat	is	toch	
wel	het	geheim	waar	je	met	zijn	allen	op	probeert	te	
trainen.	Ook	de	commissaris	moet	daar	een	beetje	aan	
meedoen.	En	je	moet	beoordelen	of	een	bedrijf	of	een	
raad	van	bestuur	die	kunst	voldoende	beheerst.	Doen	
ze	er	genoeg	aan?	Stimuleren	en	coachen	ze	mensen?	
Zorgen	ze	voor	goede	opleidingen	en	een	goede	
carrièreplanning?	Weten	ze	hun	talenten	binnen	te	
houden?	Al	die	dingen	zijn	belangrijk.”

Audit only
Terwijl	het	takenpakket	van	de	commissaris	steeds	
uitgebreider	wordt,	gaan	er	stemmen	op	om	de	
activiteiten	van	accountants	in	te	perken,	en	de	relatie	
met	hun	cliënten	zakelijker	te	maken.	Scheffers	heeft	
een	duidelijke	mening	over	‘audit	only’.	“De	wet	die	
we	nu	krijgen,	waardoor	de	accountant	verplicht	is	
om	te	rouleren,	vind	ik	een	jammerlijke	ontwikkeling.	
We	hadden	moeten	proberen	die	tegen	te	houden.	
Bankiers	en	accountants	hebben	het	in	de	huidige	
maatschappelijke	ontwikkelingen	niet	makkelijk.	Ik	zeg	er	
direct	bij	dat	dat	ook	een	beetje	komt	door	de	bankier	en	
de	accountant	zelf.	Het	is	niet	zo	dat	de	maatschappij	nu	
ineens	heel	anders	denkt.	Accountants	en	bankiers	zijn	
daar	zelf	medeschuldig	aan.	Als	registeraccountant	ben	
ik	opgegroeid	met	mijn	eigen	beroepsethiek	en	regels,	
en	reclame	maken	was	destijds	volstrekt	uit	den	boze.	
Dat	deed	je	niet.	We	zijn	nu	ver	afgeraakt	van	de	manier	
waarop	het	beroep	in	de	jaren	70	en	80	werd	uitgeoefend,	

toen	ik	mijn	studie	deed.	Accountantskantoren	sponsoren	
tegenwoordig	het	Nederlands	elftal	en	de	KLM	
Open.	Ze	kunnen	alles,	van	executive	research	tot	aan	
organisatieadvies	en	interim-management.	Ze	hebben	
overal	verstand	van	en	hebben	overal	rapporten	over.	Dat	
maakt	je	kwetsbaar.
Ik	denk	dat	de	aandacht	en	risico’s	groter	worden	
als	je	je	zo	breed	in	de	maatschappij	presenteert.	
Ook	het	aantrekken	van	ex-politici	als	adviseur	of	
vertegenwoordiger	roept	vragen	bij	mij	op.	Het	
accountantskantoor	dat	de	moed	heeft	om	audit	only	
te	propageren	gaat	volgens	mij	een	goede	toekomst	
tegemoet.	Ik	denk	namelijk	dat	het	lastig	is	om	al	die	
verschillende	takken	van	sport	bij	elkaar	te	houden.	
Er	gaan	spanningen	komen	tussen	de	verschillende	
beroepsgroepen.	Wie	alleen	consultancy	doet	zal	
moeite	hebben	met	alle	kritiek	die	er	op	accountants	
wordt	gegeven:	‘Daar	heb	je	dat	gezeur	weer	over	
die	accountants.	Wat	heb	ik	daarmee	te	maken?	Ik	
word	telkens	in	een	verkeerd	daglicht	gesteld.’	Als	
accountantskantoor	moet	je	verschillende	disciplines	
afsplitsen	en	moet	het	beeld	van	een	accountant	
terugkomen	als	de	onafhankelijke	deskundige	in	het	
maatschapelijk	verkeer.	Maar	dan	wel	alleen	wat	betreft	
zijn	functie,	en	de	taken	die	horen	bij	audit	only.”
De	vraag	is	nu	of	accountantskantoren	actief	iets	moeten	
doen,	of	beter	kunnen	afwachten	wat	er	gaat	gebeuren.	
“Ik	denk	dat	degene	die	de	moed	heeft	om	de	splitsing	en	
de	verplichtingen	die	hem	worden	opgelegd	alvast	in	de	
eigen	organisatie	in	te	bouwen	een	voorsprong	zal	krijgen.	
Doe	gewoon	audit	only,	dan	heb	je	geen	discussie.	Dan	
bekleed	je	hopelijk	weer	een	deskundige	en	onafhankelijke	
positie	in	het	maatschappelijke	verkeer.”

Henk Scheffers
Henk	Scheffers	(1948)	is	accountant,	controller,	cfo	en	bestuurder	
geweest	bij	verschillende	bedrijven.	Momenteel	is	hij	commissaris	
bij	Aalberts	Industries,	AON	Nederland,	Koninklijke	BAM	Groep,	
Koninklijke	FrieslandCampina,	Flint	Holding.
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‘De accountant moet 
meer toekomstgerichte 
inbreng leveren’

OPInIE
Jan Buné
Partner	Deloitte

De afgelopen periode is een aantal raden van commissarissen 
onaangenaam verrast door een opeenstapeling van risico’s. 
Doorgaans zijn commissarissen goed op de hoogte van de 
risico’s van het businessmodel van de onderneming waar 
zij toezicht op houden. Maar welke rol spelen die risico’s in 
onderlinge samenhang? Een concentratie van risicofactoren 
kan vrij plotseling leiden tot een situatie die veel complexer 
is dan eerder was voorzien. De gesprekken tussen de externe 
accountant en de auditcommissie zouden daarom niet alleen 
moeten gaan over de verantwoording over het verleden, maar 
er zou ook aandacht moeten worden besteed aan de risico’s die 
in de toekomst een rol kunnen spelen. Het zal duidelijk zijn 
dat dit gesprek meer kwalitatief zal zijn dan kwantitatief, maar 
een verkenning van de risico’s kan zeer waardevol zijn voor de 
raad van commissarissen in zijn toezichthoudende rol. 
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D
e	externe	accountant	zal	zich	op	dat	
vlak	actiever	moeten	manifesteren	
als	gesprekspartner,	als	klankbord.	In	
het	algemeen	wordt	de	accountant	
nu	verweten	dat	hij	te	weinig	uit	zijn	

comfortzone	komt,	te	weinig	met	verfrissende	ideeën	
komt,	te	weinig	reflectie	geeft	op	de	onderneming	en	de	
organisatie.	Er	wordt	meer	van	de	accountant	verwacht,	
en	dat	wordt	duidelijk	op	het	moment	dat	de	raad	van	
commissarissen	wordt	verrast	door	een	onverwachte	
gebeurtenis.
De	commissarissen	die	in	deze	uitgave	aan	het	woord	
zijn,	bevestigen	dat	beeld.	Ben	van	der	Veer	zegt	het	
expliciet:	“Aan	de	bestuurstafel	is	er	wel	het	gevoel	
dat	accountants	wat	meer	informatie	zouden	moeten	
terugkoppelen.	Naast	de	verklaring	bij	de	jaarrekening	
verwachten	wij	zijn	mening	over	onze	onderneming:	
de	risico-inschattingen,	de	kwaliteit	van	onze	financiële	
mensen,	onze	rapportages	et	cetera.	Ik	begrijp	dat	hij	bij	
deze	extra	informatie	geen	accountantsverklaring	kan	
geven,	maar	dat	verwacht	ik	ook	niet.”
Daarmee	raakt	Van	der	Veer	aan	een	belangrijk	
punt.	Want	wat	voor	informatie	zou	de	accountant	
kunnen	leveren?	De	externe	accountant	en	de	
auditcommissie	kijken	in	hun	gesprekken	normaliter	
terug.	De	verantwoording	over	het	verleden	is	en	
blijft	de	hoofdtaak	van	de	externe	accountant.	Als	hij	
een	risicoprofiel	maakt,	is	dat	meestal	gericht	op	het	
afleggen	van	verantwoording.	Wat	de	commissarissen	
graag	zouden	zien	is	dat	het	risicoprofiel	ook	gericht	is	
op	de	toekomst	van	het	businessmodel.	Commissarissen	
zijn	daarbij	vooral	geïnteresseerd	in	het	totaalbeeld.	
Door	de	onderwerpen	die	daarbij	horen	bespreekbaar	
te	maken	draagt	de	accountant	bij	aan	een	verdieping	
van	de	analyse	van	de	risico’s,	door	het	creëren	van	
bewustwording	bij	de	raad	van	commissarissen.

Risicoprofiel onderneming
In	zijn	gesprekken	met	de	raad	van	commissarissen	en	
de	auditcommissie	zou	de	externe	accountant	daarom	
expliciet	aandacht	kunnen	schenken	aan	een	kwalitatieve	
inschatting	van	het	risicoprofiel	van	de	onderneming	
als	geheel.	Die	inschatting	heeft	ook	betrekking	op	
de	financiële	positie,	en	op	de	duurzaamheid	van	de	
behaalde	resultaten	–	op	het	verdienmodel	dus.	Het	
geven	van	assurance	is	hier	minder	van	belang;	het	gaat	
erom	dat	er	een	open,	informatief	gesprek	plaatsvindt	
met	de	raad	van	commissarissen	over	mogelijke	
toekomstige	ontwikkelingen.	
Zo’n	vooruitblik	is	een	belangrijk	instrument	voor	
commissarissen	om	hun	toezichthoudende	rol	goed	te	
kunnen	vervullen,	en	uitspraken	te	kunnen	doen	over	
de	strategie	van	de	onderneming.	Wat	is	het	risico	van	
een	strategie	als	het	tegenzit?	Wat	kan	er	gebeuren	

als	bepaalde	risico’s	zich	tegelijkertijd	voordoen?	
Commissarissen	zoeken	naar	antwoorden	op	die	vragen.	
Uiteraard	zal	de	raad	van	commissarissen	in	eerste	
instantie	met	de	raad	van	bestuur	overleggen	als	het	gaat	
over	risico’s	of	de	duurzaamheid	van	het	verdienmodel,	
maar	er	is	niets	op	tegen	als	hij	de	toegevoegde	waarde	
die	de	accountant	hierbij	kan	leveren	maximaal	benut.

‘Als accountants 
moeten we een stap 
voorwaarts maken 
om de kwaliteit van 
de interactie met 
toezichthouders te 
verbeteren’
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Strategische risico’s
De	verdienmodellen	van	ondernemingen	staan	
in	vrijwel	alle	sectoren	onder	druk.	Bedrijven	
moeten	dus	voorbereid	zijn	op	een	significante	
en	blijvende	verandering	in	hun	marktpositie.	Ze	
moeten	voldoende	vet	op	de	botten	hebben	om	een	
strategische	herpositionering	te	bekostigen.	Anders	
loop	je	bijvoorbeeld	het	risico	dat	je	de	onderneming	
moet	splitsen,	om	de	onderdelen	veilig	te	stellen	
die	wel	voldoende	toekomstperspectief	hebben.	
Accountants	zouden	een	opinie	moeten	hebben	over	
het	businessmodel	dat	achter	de	strategie	van	de	
onderneming	zit.	En	die	mening	moeten	ze	ook	delen.	
In	zijn	algemeenheid	moet	er	worden	nagedacht	over	
andere	strategische	opties,	andere	mogelijkheden.	Is	de	
onderneming	in	staat	om	de	overstap	te	maken	van	het	
ene	scenario	naar	het	andere?

Bijdragen aan bewustwording
De	externe	accountant	lijkt	de	partij	bij	uitstek	om	
gesprekken	over	dergelijke	risico’s	te	voeren,	al	gebeurt	
het	in	de	praktijk	niet	altijd	met	dezelfde	diepgang.	Zoals	
gezegd	bespreken	accountants	dikwijls	alleen	risico’s	
die	direct	samenhangen	met	de	verantwoording	die	ze	
moeten	certificeren.	In	dat	geval	dienen	zij	hun	blikveld	
te	verruimen.	In	de	risico’s	die	verbonden	zijn	aan	het	
businessmodel	zit	een	meer	forward-looking	element,	en	
het	is	nodig	dat	accountants	daarop	inspelen.	Al	is	het	
maar	om	te	voorkomen	dat	de	raad	van	commissarissen,	
als	het	een	keer	misgaat,	terecht	vraagt	waarom	de	
accountant,	met	al	zijn	kennis	van	de	risico’s,	daar	nooit	
over	heeft	gesproken.	Het	is	daarom	belangrijk	dat	de	
accountant	een	risicoprofiel	opstelt	waarin	aandacht	
is	voor	ontwikkelingen	die	in	de	naaste	toekomst	van	
belang	kunnen	zijn.	Juist	de	accountant	is	vanuit	zijn	
professie	in	staat	om	die	ontwikkelingen	te	onderkennen.

Innovatie en leiderschap
Een	accountant	moet	kijken	naar	de	duurzaamheid	
van	het	businessmodel.	Dat	betreft	niet	alleen	de	
milieutechnische	of	maatschappelijk	relevante	aspecten,	
maar	eerder	de	vraag	of	een	businessmodel	robuust	
genoeg	is	om	de	komende	vijf	jaar	te	overleven.	
Beschikt	de	onderneming	over	voldoende	innovatie	en	
leiderschap	om	de	koers	te	verleggen	en	een	nieuwe	
richting	in	te	slaan?	Zonder	die	eigenschappen	kan	een	

onderneming	zich	niet	aanpassen	aan	veranderende	
marktomstandigheden.	
Dat	betekent	ook	dat	er	een	appèl	wordt	gedaan	op	de	
kracht	en	expertise	van	de	accountantsorganisatie.	Die	
moet	immers	een	visie	hebben	op	de	ontwikkelingen	die	
bepalend	zullen	zijn	voor	het	succes	van	ondernemingen	
in diverse sectoren. 

Breder palet aan risicofactoren
Als	accountants	moeten	we	stappen	zetten	om	de	
interactie	met	toezichthouders	verder	te	verbeteren.	Dat	
geldt	zowel	voor	de	interne	toezichthouders,	dus	de	
raad	van	commissarissen,	als	de	sectortoezichthouders.	
Als	we	dat	doen,	kunnen	we	als	accountant	een	meer	
holistische	toegevoegde	waarde	gaan	leveren.	Daarvoor	
is	het	nodig	dat	we	een	breder	palet	aan	risicofactoren	
onderkennen,	dat	niet	alleen	maar	betrekking	heeft	op	
de	verslaglegging.	De	raad	van	commissarissen,	en	de	
verschillende	stakeholders	van	de	onderneming,	hebben	
meer	dan	ooit	behoefte	aan	die	toegevoegde	waarde.	Ik	
denk	dat	de	accountant,	op	grond	van	de	opgebouwde	
kennis	van	de	onderneming,	de	aangewezen	partij	is	om	
die	te	leveren.
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‘Zeker in crisisachtige 
tijden vind ik tone 
at the top steeds 
belangrijker worden’

“Veel bedrijven waar ik commissaris ben buigen zich nadrukkelijk 
over de strategie en over risk management”, aldus Ben van der Veer. 
Het zijn dan ook onderwerpen waar hij veel over te zeggen heeft. 
“Er wordt wel eens gedacht dat de strategie een keer per jaar op de 
agenda staat. Maar het is bij veel bedrijven een uitgebreid traject 
geworden. Dat begint met een voorstel van de ceo aan de raad van 
commissarissen, en een reactie van onze kant over de onderwerpen die 
we willen aansnijden en de informatie die we vooraf willen hebben. 
We kunnen in de aanloop dus al bepalen waar we dit jaar op willen 
focussen. Die discussie speelt zich vaak ook in de informele sfeer af. 
Met de feedback van de commissarissen wordt een conceptagenda 
gemaakt voor de strategiediscussie. Je wordt als commissaris 
meegenomen in het traject, tot aan de ultieme vergadering waar je 
met elkaar de lijn voor de komende jaren uitzet.”

Interview 
Ben van der Veer
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V
oor	het	uitwerken	van	die	strategische	
keuzes	wordt	meestal	een	dag	
uitgetrokken.	“Dan	bespreek	je	de	
consequenties	van	je	strategie.	Misschien	
besluiten	we	dat	we	meer	accent	willen	

leggen	op	bepaalde	geografieën.	Dan	is	de	vraag	welke	
middelen	we	daar	op	de	lange	termijn	op	willen	richten.	
Gaan	we	daar	dan	ook	investeren,	en	gaan	we	ook	
desinvesteren	in	dingen	die	we	minder	belangrijk	vinden?	
Als	slotstuk	vraag	ik	de	raad	van	bestuur	meestal	hoe	we	
gaan	controleren	of	die	strategische	uitgangspunten	ook	
gerealiseerd	worden,	en	hoe	de	raad	van	commissarissen	
kan	meekijken.	Dezelfde	KPI’s	of	het	instrumentarium	dat	
de	organisatie	zelf	ook	gebruikt.	Het	proces	is	dus	veel	
meer	dat	je	door	het	jaar	heen	de	strategie	bespreekt,	
herijkt,	bijstelt	en	vervolgens	de	uitvoering	bewaakt.”
Voor	de	uitvoering	zelf	zijn	de	commissarissen	uiteraard	
niet	verantwoordelijk,	zegt	Van	der	Veer.	Toch	heeft	de	
inbreng	van	de	commissarissen	wel	degelijk	effect.	“Ik	
voel	een	groot	commitment,	een	grote	betrokkenheid	en	
ook	een	gevoel	van	verantwoordelijkheid.	We	hebben	
er	tenslotte	wel	samen	over	gesproken	en	er	samen	
beslissingen	over	genomen.”

Risicomanagement monitoren
De	verschillende	rollen	van	bestuur	en	commissarissen	
komen	ook	tot	uiting	in	het	risicomanagement.	Van	
der	Veer:	“De	afgelopen	jaren	heeft	het	riskproces	–	de	
inventarisatie	van	risico’s,	het	monitoren	van	processen,	
het	rapporteren	erover	–	meer	aandacht	gekregen.	
Bij	Aegon	is	een	apart	risk	committee	van	de	raad	
van	commissarissen	in	het	leven	geroepen;	bij	Reed	
Elsevier	kijkt	de	auditcommissie	naar	bepaalde	aspecten	
van	het	risicomanagement.	Het	is	ook	prima	dat	de	
auditcommissie	de	kwaliteit	van	het	risicoproces	in	de	
gaten	houdt,	maar	het	inhoudelijk	bespreken	van	de	
risico’s,	de	risk	appetite	en	de	mitigerende	acties	is	en	
blijft,	mijns	inziens,	een	verantwoordelijkheid	van	de	full	
board.	Die	moet,	bij	de	besprekingen	over	de	strategie,	
ook	de	belangrijkste	kansen	en	risico-elementen	daarbij	
betrekken.	Dat	is	essentieel.”
Geen	wonder	dat	een	zekere	expertise	op	het	gebied	van	
risicomanagement	een	vereiste	is	voor	commissarissen,	
vindt	Van	der	Veer.

Naast	de	commissarissen	hoort	ook	de	externe	
accountant	zich	te	buigen	over	het	risicomanagement,	
vindt	Van	der	Veer.	“Een	accountant	moet	natuurlijk	
primair	de	jaarrekening	controleren	en	daarover	een	
verklaring	geven.	In	dat	proces	verwacht	ik	van	die	
accountant	ook	dat	hij	een	risico-inschatting	maakt	van	
de	onderneming.	Formeel	is	die	inschatting	beperkt;	
een	accountant	richt	zich	voornamelijk	op	aspecten	
die	primair	verband	houden	met	de	jaarrekening.	Maar	
hij	heeft	ook	zicht	op	inherente	risico’s,	de	tone	at	the	
top,	acquisities	en	bijvoorbeeld	projectmanagement	
bij	de	cliënten.	Dan	verwacht	ik	dat	de	accountant,	bij	
aanvang	van	zijn	controle,	ook	aan	de	auditcommissie	
meedeelt	welke	risico’s	hij	in	die	onderdelen	ziet,	en	wat	
zijn	inschatting	is	van	het	risicoprofiel.	Daar	ligt	een	kans	
voor	de	accountant,	om	daar	in	zijn	auditplan	over	te	
rapporteren.
Daarnaast	denk	ik	dat	de	accountant	met	de	risk	officers	
moet	overleggen	en	hun	evaluaties	van	de	risico’s	naast	
elkaar	moet	leggen.	De	risk	officers	hebben	immers	een	
bredere	blik	op	strategische	en	externe	risico’s.	Dat	lijkt	
me	erg	nuttig.
Als	de	accountant	op	grond	van	zijn	controle	de	indruk	
heeft	dat	de	onderneming	een	zwak	risicoproces	
heeft,	dan	verwacht	ik	daar	een	opmerking	over	in	de	
managementletter.	En	misschien	dat	hij	dan	met	een	
adviescollega	terugkomt	en	hulp	aanbiedt	om	dat	proces	
op	een	hoger	niveau	te	brengen.”

Luisteren naar de accountant
Als	het	risicomanagement	adequaat	verloopt,	moet	de	
risicoparagraaf	in	het	jaarverslag	dat	weerspiegelen.	
Toch	is	het	goed	als	de	accountant	ook	die	paragraaf	
goed	leest,	meent	Van	der	Veer.	“De	accountant	moet	
dat	zeker	doen,	omdat	hij	kennis	heeft	van	andere,	al	
dan	niet	internationale,	ondernemingen.	En	hij	moet	bij	
ons	terugkomen	als	hij	merkt	dat	wij	maar	twintig	risico’s	
noemen,	terwijl	de	concurrentie	er	veertig	onderscheidt.	
Dat	is	belangrijk	voor	de	auditcommissie,	maar	ook	
voor	de	supervisory	board	members	in	het	algemeen.	Ik	
verwacht	niet	dat	de	accountant	met	een	verklaring	komt	
voor	zulke	constateringen,	maar	ik	stel	het	op	prijs	als	hij	
zegt	dat	het	hem	opvalt.	Daar	zou	echt	naar	geluisterd	
moeten	worden.	
Aan	de	bestuurstafel	is	er	wel	het	gevoel	dat	
accountants	wat	meer	informatie	zouden	moeten	
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‘Als de accountant op 
grond van zijn controle 
de indruk heeft dat de 
onderneming een zwak 
risicoproces heeft, dan 
verwacht ik daar een 
opmerking over in de 
managementletter’
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terugkoppelen.	Naast	de	verklaring	bij	de	jaarrekening	
verwachten	wij	zijn	mening	over	onze	onderneming:	
de	risicoinschattingen,	de	kwaliteit	van	onze	financiële	
mensen,	onze	rapportages	et	cetera.	Ik	begrijp	dat	hij	bij	
deze	extra	informatie	geen	accountantsverklaring	kan	
geven,	maar	dat	verwacht	ik	ook	niet.”

Tone at the top
Een	van	de	‘zachte’	onderwerpen	die	de	laatste	jaren	op	
de	voorgrond	is	gekomen	is	de	tone	at	the	top,	denkt	Van	
der	Veer.	“Het	is	niet	zo	dat	je	dat	letterlijk	agendeert.	
Tone	at	the	top	is	in	feite	een	scala	aan	thema’s.	Het	heeft	
bijvoorbeeld	te	maken	met	de	kwaliteit	van	de	mensen	in	
de	organisatie,	maar	ook	met	de	openheid	van	discussies,	
inclusief	die	in	de	board	zelf.	Het	is	een	wat	algemeen	
thema,	maar	zeer	relevant.
Ik	zit	nu	ongeveer	vier	jaar	in	de	commissarissenwereld,	
en	de	laatste	tijd	is	tone	at	the	top	als	het	ware	boven	
komen	drijven.	Het	staat	meer	in	de	publiciteit.	Niet	alleen	
de	accountant	staat	publicitair	meer	onder	druk,	maar	
ook	ondernemingen,	banken	en	financiële	instellingen.	Er	
heerst	wantrouwen	in	de	buitenwereld.	Ook	de	rol	van	
de	commissarissen	staat	meer	in	de	schijnwerpers.	Zeker	
in	crisisachtige	tijden,	waarin	er	steeds	meer	regulering	bij	
komt,	vind	ik	tone	at	the	top	steeds	belangrijker	worden.	
Regelgeving	leidt	tot	lijstjes	die	je	kunt	afvinken,	maar	in	de	
boardroom	speelt	daardoorheen	de	vraag:	wat	willen	we	
nu	eigenlijk?	Wie	zijn	we,	en	waar	staan	we	voor?	
Een	onderwerp	als	tone	at	the	top	komt	vaak	op	de	
agenda	als	onderdeel	van	iets	anders.	Bijvoorbeeld	als	er	
gesproken	wordt	over	de	reputatie	van	de	onderneming.	
Dat	komt	ook	wel	eens	als	een	risico	naar	voren.	Hoe	
werkt	die	reputatie,	wat	doen	we	eraan?
Vier	of	vijf	jaar	geleden	stond	de	trots	van	werknemers	
op	hun	bedrijf	niet	op	de	agenda	van	de	raad	van	
commissarissen;	nu	worden	de	resultaten	van	employee	
surveys	expliciet	besproken.	Je	ziet	in	dat	kader	ook	meer	
aandacht	voor	duurzaamheid,	en	andere	dingen	waar	een	
bedrijf	zijn	betekenis	voor	de	samenleving	aan	ontleent.”

Frequente evaluatie
De	aandacht	voor	tone	at	the	top	is	ook	merkbaar	bij	
de	evaluatie	van	de	raad	van	bestuur,	zegt	Van	der	
Veer.	“Bij	die	evaluatie	van	de	performance	komen	heel	
gerichte	vragen	aan	de	orde.	Heeft	de	raad	van	bestuur	
de	raad	van	commissarissen	tijdig	geïnformeerd?	Is	de	

informatievoorziening	adequaat?	Is	de	raad	van	bestuur	
open	en	accountable	in	de	manier	waarop	ze	omgaat	
met	verrassingen	of	nieuwe	ontwikkelingen?	Daar	zitten	
veel	onderwerpen	bij	die	ook	bij	de	tone	at	the	top	
horen.	En	juist	bij	zulke	evaluaties	worden	die	nadrukkelijk	
besproken.	Al	zijn	het	soms	beladen	kwesties:	als	je	
vindt	dat	je	niet	goed	en	tijdig	geïnformeerd	bent	heb	je	
natuurlijk	wel	een	stevige	discussie	te	pakken.”

In	de	raad	van	commissarissen	wordt	ook	regelmatig	
gesproken	over	de	tone	at	the	top	en	soortgelijke	
thema’s.	Van	der	Veer:	“Bij	vrijwel	elke	vergadering	van	
de	RvC	of	van	de	board	is	er	ook	een	executive	session,	
een	besloten	sessie	van	de	raad	van	commissarissen.	
Soms	is	dat	voorafgaand	aan	de	vergadering,	soms	
na	afloop.	En	dat	is	het	moment	dat	je	even	als	
commissarissen	onderling	bij	elkaar	zit	en	dit	soort	
onderwerpen	bespreekt.	Als	je	een	onderwerp	drie	keer	
op	de	agenda	hebt	gehad	en	je	afvraagt	of	je	nu	eigenlijk	
wel	de	goede	informatie	krijgt,	dan	kun	je	dat	in	zo’n	
besloten	sessie	met	de	voorzitter	bespreken.	Die	moet	
dan	in	overleg	met	de	ceo.	Dat	gebeurt	dus	niet	eens	
in	de	twee	jaar,	maar	veel	frequenter.	Die	sessies	zijn	
buitengewoon	nuttig.	Omdat	je	de	algemene	gevoelens	
over	allerlei	agendapunten	deelt,	kun	je	als	het	nodig	is	
ook	bijsturen	voordat	de	zaak	ontploft.”

Verplichte accountantsroulatie
Al	eerder	sprak	Van	der	Veer	over	de	toegenomen	
publieke	druk	op	ondernemingen.	Wetsvoorstellen	in	de	
lijn	van	Plasterk	en	Barnier	zijn	daar	een	voorbeeld	van.	
Als	commissaris	is	Van	der	Veer	niet	enthousiast	over	
die	voorstellen.	“Waar	ik	vooral	moeite	mee	heb,	is	het	
verplichte	karakter	van	de	accountantsroulatie.	Op	zich	
is	het	niet	gek	om	af	en	toe	van	accountant	te	wisselen.	
Maar	ik	voel	meer	voor	het	Engelse	discussiestuk,	dat	
de	lijn	volgt	van	‘comply	or	explain’.	Ik	ben	er	niet	over	
te	spreken	dat	zo’n	roulatie	op	een	zeker	moment	
verplicht	moet	gebeuren.	Ik	vind	het	ook	een	slecht	
idee	dat	de	accountant	helemaal	geen	advies	meer	mag	
geven,	of	zelfs	geen	adviesafdeling	meer	in	huis	zou	
mogen	hebben.	Maar	wij	kunnen	die	trein	in	Nederland	
waarschijnlijk	niet	meer	stoppen.	We	hebben	het	wel	
geprobeerd,	maar	of	het	voldoende	gewicht	in	de	schaal	
heeft	gelegd	weet	ik	niet.”
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Ben van der Veer
Ben	van	der	Veer	(1951)	vervulde	tot	2008	
verschillende	functies	bij	KPMG,	waaronder	
die	van	voorzitter	van	de	raad	van	bestuur.	
Momenteel	is	hij	onder	meer	commissaris	
bij	AEGON,	Reed	Elsevier,	TomTom,	
FrieslandCampina	en	Siemens	Nederland.

De	eventuele	accountantswissel	staat	inmiddels	bij	
iedereen	wel	op	het	netvlies,	weet	Van	der	Veer.	
“Bij	alle	beursgenoteerde	fondsen,	dus	ook	Aegon,	
Reed	Elsevier	en	TomTom,	wordt	uiteraard	over	dit	
onderwerp	gesproken	in	de	raad	van	commissarissen.	
Ook	in	strategische	zin:	wat	betekent	het	voor	ons	als	
dit	Nederlandse	wetgeving	wordt?	Wachten	we	de	
ontwikkelingen	af,	of	anticiperen	we	daar	nu	al	op?	
Dat	laatste	geldt	vooral	voor	grote	en	specialistische	
bedrijven.	Die	willen	straks	niet	geconfronteerd	worden	
met	de	situatie	dat	alle	goede	teams	al	weg	zijn.”

Benoeming externe accountant
Als	de	wetgeving	er	eenmaal	door	is,	vindt	Van	der	
Veer	wel	dat	de	auditcommissie	zich	nadrukkelijk	zou	
moeten	bemoeien	met	het	selecteren	van	een	nieuwe	
accountant.	“Vorig	jaar	concludeerde	een	NIVRA-
commissie	dat	de	commissarissen	en	de	auditcommissie	
een	sterkere	positie	zouden	moeten	krijgen	tegenover	
de	externe	accountant.	Ik	heb	aan	die	commissie	
meegewerkt.	Ik	heb	bepleit	om	de	auditcommissie	
nadrukkelijker	te	betrekken	bij	gesprekken	met	de	externe	
accountant,	maar	ook	bij	diens	benoeming	of	ontslag.	In	
de	praktijk	is	dat	al	vaak	zo:	het	is	onbestaanbaar	dat	een	
accountant	ontslagen	wordt	door	een	cfo,	zonder	dat	
de	voorzitter	van	de	auditcommissie	hierbij	betrokken	is.	
Maar	formeel	is	dat	niet	altijd	zo	vastgelegd.
Ik	vind	dat	de	auditcommissie	nadrukkelijk	betrokken	
moet	zijn	bij	het	proces	van	de	tender.	De	beslissing	over	
de	aanstelling	ligt	formeel	bij	de	AVA,	maar	ik	heb	het	nu	
over	het	selectieproces	en	de	mondelinge	presentaties	
van	de	accountantsfirma’s.	Ik	ga	ervan	uit	dat	daar	een	
of	twee	leden	van	de	auditcommissie	bij	zitten.	En	ik	vind	
dat	ondernemingen	vooraf	een	lijst	moeten	opstellen	
van	punten	die	ze	belangrijk	vinden	in	een	externe	
accountant.	Gaat	het	om	de	prijs,	de	leadpartner,	het	
team?	Maak	maar	een	top	10-lijstje.	Dat	lijstje	wil	ik	zien,	
zodat	we	het	in	het	selectieproces	kunnen	gebruiken	om	
te	kijken	of	de	externe	accountant	eraan	voldoet.”

Selectiecriteria
Zelf	heeft	Van	der	Veer	wel	een	idee	van	de	
selectiecriteria	die	hij	zou	hanteren.	“Belangrijk	vind	
ik	bijvoorbeeld	de	kwaliteit	van	de	leadpartners.	Wat	
voor	mensen	zijn	dat,	wat	voor	profiel	hebben	die,	
en	wat	voor	internationale	ervaring	in	vergelijkbare	

ondernemingen?	Ik	vind	het	ook	belangrijk	dat	het	
kantoor	beschikt	over	genoeg	expertise	in	de	sector,	
bijvoorbeeld	financiële	dienstverlening.	Die	moet	
behoorlijk	diep	gaan.	Afhankelijk	van	de	onderneming	is	
ook	internationale	dekking	belangrijk.	Zit	die	accountant	
ook	in	de	gebieden	waar	wij	zitten?	Verder	zou	ik	letten	
op	de	manier	waarop	het	team	dat	zich	presenteert	
het	gesprek	met	commissarissen	voert.	Zitten	er	senior	
people	rond	de	tafel,	of	zitten	daar	mensen	om	de	
tafel	die	als	het	echt	spannend	wordt	hun	mond	niet	
opendoen?	De	prijs	heeft	wat	mij	betreft	niet	de	hoogste	
prioriteit.	Als	de	prijs-kwaliteitverhouding	goed	is,	is	het	
belangrijker	dat	je	de	beste	accountant	binnenhaalt.”
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‘De strategie kan nog zo 
ambitieus zijn, maar als 
je polsstok te kort is en je 
springt toch, dan weet je 
dat je nat wordt’

Interview 
Rob van Gelder

“De raad van commissarissen heeft twee hoofdopdrachten”, 
zegt Rob van Gelder. “Eén: zorg voor het beste bestuur dat 
de onderneming kan krijgen. En twee: zorg ervoor dat de 
onderneming op de lange termijn op het goede pad zit en geen 
verkeerde wegen inslaat. Wat je daar als commissaris voor 
nodig hebt is verstand van mensen en verstand van de business. 
Om iets te kunnen vinden van de strategie moet je ook weten 
hoe de markt in elkaar steekt en wat de producten zijn. Als je 
ergens toetreedt, moet je in het begin alle zeilen bijzetten om 
de business van de onderneming goed te begrijpen.”
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G
ewapend	met	die	kennis	kan	een	
commissaris	bijdragen	aan	een	
evenwichtige	langetermijnstrategie,	
aldus	Van	Gelder.	“In	de	
ondernemingen	waar	ik	bij	betrokken	

ben,	staat	strategie	altijd	als	apart	punt	op	de	agenda	
en	wordt	er	eens	in	het	jaar	een	aparte	vergadering	aan	
gewijd,	soms	gecombineerd	met	een	bedrijfsbezoek.	
Dat	draagt	bij	aan	de	beeldvorming.	Naast	de	jaarlijkse	
strategiebijeenkomst	kunnen	we	natuurlijk	speciale	issues	
aan	de	orde	stellen.	Maar	normaal	gesproken	is	een	
review	van	je	langetermijndoelstellingen	eens	per	jaar	
genoeg;	je	moet	je	strategie	ook	niet	om	de	haverklap	
veranderen.	Strategische	besprekingen	en	bespiegelingen	
zijn	stimulerend:	de	wisselwerking	tussen	de	raad	van	
bestuur	en	de	raad	van	commissarissen	kan	erg	positief	
zijn.”

Het	bespreken	van	de	strategie	is	niet	de	enige	taak	van	
de	commissaris.	“Ik	spreek	vanuit	het	two-tiermodel,	
waarin	iedereen	zijn	verantwoordelijkheden	en	
bevoegdheden	heeft.	In	dat	model	is	het	belangrijk	is	
dat	er	met	de	raad	van	commissarissen	over	de	strategie	
wordt	gespard.	Maar	het	gaat	verder,	omdat	de	raad	van	
commissarissen	de	strategie	ook	moet	valideren.	Door	de	
discussie	over	de	rol	van	het	bestuur,	de	commissarissen	
en	de	aandeelhouders	kan	de	raad	van	commissarissen	
een	zwaarwegend	mandaat	afgeven	voor	die	strategie.	
Mijn	ervaring	is	dat	het	hoogtepunten	van	de	corporate	
agenda	zijn	om	over	strategie	te	praten	en	duidelijk	te	zijn	
over	het	pad	naar	voren	voor	een	onderneming.”

Elke	strategie	kent	kansen,	maar	ook	risico’s,	en	volgens	
van	Gelder	kan	dat	ook	niet	anders.	Commissarissen	
moeten	zich	daar	rekenschap	van	geven.	“The	business	
of	business	is	business.	Dat	vergeten	we	bij	toezicht	
wel	eens.	Met	een	onderneming	moet	je	ondernemen.	
Dat	betekent	dat	het	draait	om	mensen,	om	kansen,	
om	risico’s	en	om	onderscheidend	vermogen.	En	het	
moet	allemaal	wel	haalbaar	zijn.	De	strategie	kan	nog	zo	
ambitieus	zijn,	maar	als	je	polsstok	te	kort	is	en	je	springt	
toch,	dan	weet	je	dat	je	nat	wordt.	Een	commissaris	moet	
wat	mij	betreft	én	sparren	én	goedkeuren.	Ik	vind	het	
een	voorrecht	om	deel	uit	te	maken	van	commissariaten.	
De	ene	keer	is	het	vooral	ondersteunend,	de	andere	is	
er	meer	ruimte	voor	verbetering	en	heb	je	een	actievere	
rol.”

Regelgeving terugbrengen
Risico’s	zijn	onvermijdelijk,	net	als	de	neiging	ze	in	te	
perken	met	regelgeving.	Dat	middel	treft	niet	altijd	
doel,	denkt	Van	Gelder.	“We	komen	uit	een	periode	
van	groei,	van	welvaart.	De	vraag	was	niet	óf	je	volgend	
jaar	groeide,	maar	hoeveel.	Toen	bleek	dat	de	financiële	
sector	en	overheden	hun	zaken	niet	op	orde	hadden,	
kwam	er	een	kink	in	de	kabel	en	bleken	de	bomen	
ineens	niet	meer	tot	de	hemel	te	groeien.	Regelgevers	
reageerden	daarop	met	meer	regels.	Die	pendule	is	wat	
mij	betreft	te	ver	doorgeslagen.	Je	kunt	je	afvragen	of	het	
medicijn	soms	niet	erger	is	dan	de	kwaal.

Ik	heb	geen	bezwaar	tegen	additionele	regelgeving	voor	
de	financiële	sector.	Een	sector	waar	je	een	business	kon	
runnen	met	vijf,	zes	of	zeven	procent	solvabiliteit	op	je	
balans,	dat	kon	ook	niet	goed	gaan.	De	behoefte	aan	
meer	checks	en	balances	is	dus	logisch,	net	als	de	roep	
om	verscherpte	regelgeving	voor	sommige	Europese	
overheden.	Ook	bij	semioverheidsinstellingen	als	het	
openbaar	vervoer	en	woningcorporaties	is	het	logisch	dat	
er	gekeken	wordt	naar	wat	er	op	het	gebied	van	toezicht	
verkeerd	is	gegaan.	Maar	dan	hebben	we	het	niet	over	
het	reguliere	bedrijfsleven	in	Nederland,	het	trekpaard	
van	onze	economie:	bedrijven	die	goed	gerund	worden,	
die	moeten	concurreren	met	Aziatische	ontwikkelingen	
en	die	zich	moeten	richten	op	innovatie.	Voor	die	laatste	
categorie	zou	ik	zeggen	dat	de	regelgeving	van	de	laatste	
jaren	eerder	moet	worden	teruggebracht	dan	uitgebreid.	
Er	is	geen	slagvaardig	bedrijf	dat	op	nog	meer	regels	zit	
te	wachten.	Toezicht	moet	fit	for	purpose	zijn,	en	niet	
volstaan	met	vakjes	afvinken.”

‘Met een onderneming 
moet je ondernemen. 
Dat betekent dat 
je bezig bent met 
mensen, met risico’s  
en met innovatie’
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‘Een accountant mag 
zich zeker laten horen als 
het gaat om risico’s die 
zijn toegespitst op zijn 
expertisegebied. Ik vind 
het belangrijk dat hij bij 
de auditcommissie van 
zijn hart geen moordkuil 
maakt’
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Het	terugbrengen	van	inefficiënte	regelgeving	is	niet	
genoeg,	vindt	Van	Gelder.	“Als	ik	kijk	naar	de	kwaliteit	
van	het	Nederlandse	beursgenoteerde	bedrijfsleven,	dan	
concludeer	ik	dat	we	veel	goed	geleide,	mooie	bedrijven	
hebben.	Maar	we	hebben	als	Nederlandse	herder	minder	
goed	voor	onze	schapen	gezorgd	dan	landen	als	Frankrijk	
en	Duitsland.	We	barsten	van	de	miljarden	om	te	
beleggen,	maar	institutionele	beleggers	steken	daar	maar	
weinig	van	in	Nederlandse	bedrijven.”

Open communicatie
Als	strategische	risico’s	een	gegeven	zijn,	is	het	belangrijk	
ze	tijdig	te	signaleren.	Wat	Van	Gelder	betreft	kan	een	
accountant	daaraan	bijdragen,	maar	hij	wil	die	rol	niet	
te	veel	benadrukken.	“Je	kunt	niet	overal	goed	in	zijn,	en	
dat	geldt	ook	voor	accountants.	Ieder	zijn	vak.	Ik	zal	altijd	
luisteren	naar	wat	een	accountant	te	vertellen	heeft,	
maar	een	bijdrage	over	strategische	risico’s	verwacht	ik	
niet	primair	uit	die	hoek.	Ik	denk	dat	risico’s	onderdeel	
zijn	van	het	vak.	Als	je	op	zoek	bent	naar	kansen,	loop	
je	tegen	risico’s	aan.	Het	is	juist	de	taak	van	de	leiding	
van	een	onderneming	om	te	zorgen	dat	je	meer	scoort	
dan	dat	je	tegengoals	krijgt.	Als	je	voornaamste	doel	
is	om	geen	tegengoals	te	krijgen,	dan	kun	je	ook	niet	
optimaal	profiteren	van	de	aanvalskansen.	Het	is	een	
wetmatigheid:	hoe	hoger	je	je	rendement	wilt	hebben,	
des	te	hoger	moet	je	risk	appetite	zijn.
Een	bestuur,	zeker	van	een	beursgenoteerde	
onderneming,	heeft	de	dure	plicht	om	transparant	te	
maken	wat	het	speelveld	is,	wat	de	sterke	en	zwakke	
punten	zijn	en	hoe	de	kansen	en	risico’s	eruitzien.	De	
accountant	moet	verklaren	dat	het	bestuursverslag	in	
overeenstemming	is	met	de	jaarrekening.	Hij	heeft	als	
taak	de	verslaggeving	van	een	bedrijf	tegenover	de	
stakeholders	te	valideren.	Ik	zou	me	zorgen	maken	als	we	
zouden	verwachten	dat	hij	ook	iets	zou	zeggen	over	de	
validiteit	van	het	beleid	zelf,	buiten	de	vertaalslag	om	van	
de	cijfers	naar	de	business	en	vice	versa.
Ik	zie	wel	dat	de	accountant	in	zijn	rapport	vaker	ingaat	
op	die	vertaalslag,	en	dat	vind	ik	ook	positief.	Een	
accountant	mag	zich	zeker	laten	horen	als	het	gaat	om	
risico’s	die	zijn	toegespitst	op	zijn	expertisegebied.	Ik	
vind	het	belangrijk	dat	hij	bij	de	auditcommissie	van	
zijn	hart	geen	moordkuil	maakt.	Dat	hij	zich	niet	tot	de	
hoofdlijnen	beperkt,	waardoor	alle	nuances	verloren	
gaan.	En	in	mijn	ervaring	gebeurt	dat	ook	niet.	Er	wordt	
veel	tijd	aan	besteed	en	er	wordt	op	een	open	manier	
met	accountants	gecommuniceerd.”

Inefficiënt
Maar	accountants	die	hun	werk	goed	doen	vormen	
ook	geen	garantie	dat	problemen	worden	voorkomen.	
Ook	Van	Gelder	kent	de	verwijten	die	accountants	
kregen	omdat	ze	goedkeurende	verklaringen	afgaven	
aan	financiële	dienstverleners	die	later	in	de	problemen	
raakten.	“Ik	ben	de	laatste	die	iets	over	de	financiële	
sector	kan	zeggen,	anders	dan	dat	ik	altijd	klant	ben	
geweest.	De	sector	heeft	het	niet	goed	gedaan,	en	
is	gaan	werken	met	producten	die	ze	zelf	niet	goed	
begreep.	Dat	heeft	me	verbaasd.	Als	je	het	zelf	al	niet	
begrijpt,	hoe	kun	je	dan	van	je	accountant	verwachten	
dat	die	het	snapt?	Een	sector	die	vooral	een	nutsfunctie	
vervult	is	op	winstbejag	uitgegaan,	met	alle	vervelende	
consequenties	van	dien.	Dat	hebben	bestuur	en	
toezichthouders,	inclusief	accountants,	niet	overzien.	Je	
had	van	een	accountant	mogen	verwachten	dat	hij	op	
enig	moment	had	gezegd:	‘Ik	begrijp	het	niet	meer’.	Dat	
is	geen	schande.”

Een	strikte	scheiding	bij	accountantskantoren	van	
controlerende	en	adviserende	taken	vindt	van	Gelder	
lastig	voor	bedrijven.	“Je	kiest	een	adviseur	nooit	omdat	
hij	van	een	bepaald	kantoor	komt,	of	omdat	je	hem	
toevallig	ook	als	controlerend	accountant	hebt.	De	

‘Als ik kijk naar 
de kwaliteit van 
het Nederlandse 
beursgenoteerde 
bedrijfsleven, dan 
concludeer ik dat we 
veel goed geleide, 
mooie bedrijven 
hebben’
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kwaliteit	van	de	adviseur	is	net	zo	goed	als	de	kwaliteit	
van	de	persoon	die	bij	jou	aan	tafel	zit.	Dit	is	regelgeving	
uit	de	Haagse	stolp	die	niet	begrijpt	hoe	de	echte	wereld	
in	elkaar	steekt.	Maar	we	vinden	onze	weg	er	wel	
weer	in.	Het	is	wel	lastig	als	de	accountant	niet	langer	
de	afgeleide	werkzaamheden	van	de	auditfunctie	zou	
mogen	doen.	Het	is	inefficiënt.	Ik	zou	niet	zo	bezorgd	
zijn	over	het	feit	dat	die	diensten	worden	verleend	door	
de	toezichthoudend	accountant.	Maak	de	definities	
van	‘advieswerk’	en	‘diensten	in	het	verlengde	van	de	
auditfunctie’	zo	praktisch	mogelijk,	zou	ik	zeggen.”

Doen wat de baas doet
Ook	een	commissaris	heeft	een	brede	ondersteunende	
functie.	Zo	moet	hij	onder	meer	de	tone	at	the	top	in	de	
gaten	houden.	Van	Gelder:	“Ieder	vogeltje	zingt	zoals	
het	gebekt	is.	Maar	een	goede	toon	aan	de	top	is	geen	
garantie	tegen	ongelukken,	er	kan	dan	nog	wel	eens	wat	
fout	gaan.	Eén	van	de	belangrijkste	taken	van	de	leiding	
van	een	bedrijf	is	communicatie.	Je	bent	verantwoordelijk	
voor	de	cultuur	van	een	onderneming,	voor	de	normen	
en	waarden.	Dan	moet	je	de	juiste	toon	zetten	en	
zichtbaar	zijn.	Mensen	doen	niet	wat	de	baas	zegt,	ze	
doen	wat	de	baas	doet.	Als	raad	van	commissarissen	ben	
je	daar	kien	op.

Commissarissen	hebben	geen	executive	functie,	maar	
moeten	er	wel	voor	zorgen	dat	de	leiding	het	goed	doet,	
ook	qua	toon	aan	de	top.	In	de	praktijk	komt	het	in	elke	
vergadering	wel	een	keer	aan	de	orde,	of	je	nu	praat	
over	investeringen	of	over	veiligheidsbeleid.	Maar	een	
goede	toon	aan	de	top	is	geen	garantie	tegen	fraude.	
Een	goede	raad	van	commissarissen	ook	niet.	Je	mag	
wel	verwachten	dat	een	raad	van	commissarissen	snel	in	
actie	komt	als	er	iets	aan	de	hand	is.	Bij	een	goed	geleide	
onderneming	is	er	ook	goede	informatie	beschikbaar	
over	incidenten,	maar	dan	nog	kan	iemand	een	keer	
een	scheve	schaats	rijden.	Ook	bij	grote	ondernemingen	
draait	het	om	mensen.	Dus	je	moet	je	pappenheimers	
kennen.”

Rob van Gelder
Rob	van	Gelder	(1945)	heeft	een	lange	carrière	
als	bestuurder	achter	de	rug.	Hij	was	onder	
meer	cfo	van	Oriflame,	Schuitema	en	Koninklijke	
Boskalis	Westminster.	Bij	Koninklijke	Boskalis	
Westminster	was	Van	Gelder	bovendien	van	1993	
tot	2006	voorzitter	van	de	raad	van	bestuur.	
Momenteel	is	hij	onder	meer	commissaris	bij	
Heijmans,	Koninklijke	Ten	Cate,	SBM	Offshore,	
Holcim	Western	Europe	en	Atlas	Services	Groep.	
Daarnaast	is	hij	voorzitter	van	de	Vereniging	
Effecten	Uitgevende	Ondernemingen	(VEUO).
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Tone 
At the top

‘In diverse codes voor ‘goed bestuur’ wordt aandacht besteed 
aan de ‘tone at the top’. Het is een weerbarstig onderwerp, 
waarin leiderschapsaspecten samenkomen met financieel-
economische kanten. Hoe zorg je ervoor dat een organisatie 
goed wordt bestuurd en dat mensen hun verantwoordelijkheid 
nemen? Ondernemerschap drijft op vertrouwen, en dat gaat 
moeilijk samen met dwang. Als het puur gaat om geld of 
andere meetbare eenheden is er veel in regels te vangen, 
maar moreel juist gedrag kun je nauwelijks afdwingen. 
Het inzicht dat een organisatie gebaat is bij openheid en 
het nemen van verantwoordelijkheid, relativeert het belang 
van steeds strengere regels enigszins. Die zijn immers geen 
vervanging voor de juiste instelling, de tone at the top, van de 
leidinggevenden’

OPInIE 
Pieter Peerlings 
Partner	Deloitte	 
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B
estuurscrises	en	bedrijfsschandalen	
zijn	vaak	het	gevolg	van	een	falende	
bedrijfscultuur	aan	de	top.	Dat	vergroot	
de	druk	op	de	raad	van	commissarissen	
om	bij	de	samenstelling	van	de	raad	van	

bestuur	ook	voldoende	gewicht	toe	te	kennen	aan	het	
belang	van	controles	rondom	gedrag,	integriteit	en	
cultuur,	ook	wel	cultuurcontrols	genoemd.	Het	betekent	
ook	dat	commissarissen	niet	bang	moeten	zijn	om	zich	
waar	nodig	(kritisch)	tegenover	de	raad	van	bestuur	
op	te	stellen,	en	flexibel	genoeg	moeten	zijn	om	de	
toezichthoudende	rol	te	verruilen	voor	een	meer	sturende	
rol.

Collectieve sensitiviteit omhoog
Geen	wonder	dat	de	tone	at	the	top	een	belangrijk	
onderwerp	is	voor	de	raad	van	commissarissen,	en	dat	
steeds	vaker	van	commissarissen	wordt	verwacht	dat	ze	
er	ook	op	sturen.	Dat	blijkt	ook	uit	de	interviews.	Zo	vindt	
Jan	Maarten	de	Jong	de	tone	at	the	top:	“misschien	wel	
het	belangrijkste	stuurinstrument	om	ervoor	te	zorgen	
dat	er	in	de	onderneming	gedaan	wordt	wat	er	eigenlijk	
gedaan	zou	moeten	worden.”	
Ben	van	der	Veer	heeft	het	onderwerp	de	laatste	
paar	jaar	meer	op	de	voorgrond	zien	treden:	“Zeker	in	
crisisachtige	tijden,	waarin	er	steeds	meer	regulering	
bij	komt,	vind	ik	de	tone	at	the	top	steeds	belangrijker	
worden.	Regelgeving	leidt	tot	lijstjes	die	je	kunt	afvinken,	

maar	in	de	boardroom	speelt	daardoorheen	de	vraag:	
wat	willen	we	nu	eigenlijk?	Wie	zijn	we,	en	waar	staan	
we	voor?”
Marike	van	Lier	Lels	benadrukt	het	belang	en	de	
complexiteit	van	het	thema	eveneens:	“Het	is	niet	zo	
eenvoudig	te	vangen	in	getallen	of	cijfers,	dat	maakt	het	
weerbarstiger.	Maar	het	zou	goed	zijn	als	onze	collectieve	
sensitiviteit	daarvoor	omhoog	zou	gaan.	De	cultuur	zou	
zodanig	moeten	veranderen	dat	er	meer	benoemd	en	
gezegd	kan	worden.”
De	commissarissen	staan	daarin	niet	alleen.	De	
Nederlandsche	Bank	maakte	van	toezicht	op	gedrag	
en	cultuur	in	2011	al	een	prioriteit	en	de	Nederlandse	
Beroepsorganisatie	van	Accountants	heeft	een	rapport	
uitgebracht	over	de	wijze	waarop	accountants	aandacht	
schenken	aan	het	onderwerp.

Breed instrumentarium
Commissarissen	spelen	een	rol	bij	het	bewaken	van	
de	tone	at	the	top,	vooral	door	bestuurders	kritisch	te	
bevragen	en	waar	nodig	tegenwicht	te	bieden.	Een	
goede	commissaris	is	iemand	die	dezelfde	vraag	na	een	
onbevredigend	antwoord	zo	nodig	nog	drie	keer	kan	
stellen.	Zonnekoningengedrag	is	altijd	funest	voor	het	
goed	functioneren	van	een	bestuur,	en	juist	de	raad	van	
commissarissen	moet	daar	alert	op	zijn.

Bedrijfscultuur
Hoewel	iedereen	wel	weet	wat	er	met	tone	at	the	top	
wordt	bedoeld,	is	de	term	lastig	te	definiëren.	In	feite	
is	het	een	parapluterm	voor	een	aantal	verschillende	
begrippen.	In	de	gesprekken	met	de	commissarissen	
noemden	ze	een	groot	aantal	aspecten	van	de	tone	at	
the	top,	plus	een	flink	aantal	manieren	om	daar	invloed	
op	uit	te	oefenen.
De	bedrijfscultuur	is	een	van	de	meest	genoemde	
factoren	die	met	de	tone	at	the	top	samenhangen.	Is	
die	cultuur	open	of	gesloten?	Worden	er	veel	politieke	
spelletjes	gespeeld,	waarbij	individuele	werknemers	
vooral	hun	eigenbelang	vooropstellen?	Wordt	het	nemen	
van	risico’s	afgeremd	of	aangemoedigd?	Hoe	gaat	men	
om	met	reputatieschade,	hoe	wordt	er	gecommuniceerd	
en	wat	is	de	houding	ten	opzichte	van	governance?	Hoe	
zit	het	met	de	doorgroeimogelijkheden	en	het	talent	
management?	Al	deze	vragen	zijn	belangrijk	om	de	
interne	cultuur	van	een	onderneming	te	peilen.

‘Een goede 
commissaris is iemand 
die dezelfde vraag na 
een onbevredigend 
antwoord zo nodig 
nog drie keer kan 
stellen’
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Verhoudingen en leiderschapstijl
Een	ander	belangrijk	gegeven	is	welk	voorbeeldgedrag	
wordt	tentoongespreid	door	het	bestuur	en	de	raad	
van	commissarissen	zelf.	Wat	is	de	leiderschapsstijl	van	
het	bestuur?	Bevragen	de	commissarissen	de	eigen	
kwaliteiten	en	de	verhoudingen	met	de	raad	van	bestuur?	
Maken	ze	gebruik	van	remuneratiegesprekken	en	
beloningsprikkels	om	de	raad	van	bestuur	bij	te	sturen?	
Hoe	is	de	betrokkenheid	met	de	werkvloer?	Hoe	worden	
de	bedrijfsregels	gehandhaafd?

Bedrijfsbezoeken
Bedrijfsbezoeken	werden	meermaals	genoemd	als	
uitstekende	gelegenheden	om	gevoel	te	ontwikkelen	
voor	de	kwaliteit	van	de	lokale	organisatie	en	de	
verhouding	met	het	hoofdkantoor.	In	het	algemeen	
werden	contacten	met	het	informele	circuit,	
contactpersonen	in	de	organisatie	en	de	OR	gewaardeerd	
vanwege	de	extra	informatie	die	ze	opleveren.	

Andere	methoden	om	de	tone	at	the	top	gezond	te	
houden	zijn	het	instellen	van	een	klokkenluidersregeling,	
zorgen	voor	voldoende	rapportage	en	het	serieus	
nemen	van	signalen	die	worden	afgegeven	in	
managementletters	en	door	de	externe	accountant.
Welke	inhoud	ook	aan	de	tone	at	the	top	wordt	gegeven,	
in	de	kern	gaat	het	steeds	over	integriteit,	cultuur	en	
gedrag,	en	over	de	noodzaak	om	het	belang	van	de	
onderneming,	de	stakeholders	en	de	samenleving	boven	
puur	eigenbelang	te	stellen.	

Het belang van cultuurcontrols
De	toegenomen	hoeveelheid	wet-	en	regelgeving	heeft	
duidelijk	gemaakt	dat	meer	regels	niet	de	oplossing	
zijn	voor	alle	problemen.	Het	gevaar	van	regelgeving	is	
dat	die	leidt	tot	een	puur	formele	benadering,	waarbij	
mensen	alleen	nog	maar	afvinken	wat	ze	verplicht	zijn	
te	doen,	terwijl	die	formele	eisen	alleen	zijn	bedoeld	
om	de	onderneming	te	ondersteunen	bij	het	doen	van	
wat	voor	het	bedrijf	echt	van	waarde	is.	De	vragen	die	
te	vaak	onbeantwoord	blijven,	is	of	het	bestuur	heeft	
gedaan	wat	het	behoorde	te	doen,	in	hoeverre	dat	
heeft	bijgedragen	aan	het	halen	van	de	doelstellingen,	
en	of	mensen	zijn	aangesproken	op	de	dingen	die	niet	
goed	gingen	en	zijn	beloond	voor	wat	ze	goed	hebben	
gedaan.	Integriteit	is	niet	met	wetgeving	af	te	dwingen.	

Cultuurcontrols	zijn	bedoeld	om	op	die	aspecten	meer	
aandacht	te	vestigen.	Dat	vraagt	ook	om	een	goede	
balans	tussen	toezichthouder	en	management.

Signaleren, maar ook ingrijpen
Ondernemingen	die	kunnen	bogen	op	mensen	met	de	
juiste	mentaliteit	zijn	in	staat	om	ook	in	een	informele	
setting	uitstekende	resultaten	te	behalen.	Thema’s	als	
integriteit	en	de	tone	at	the	top	horen	daarom	structureel	
thuis	op	de	agenda	van	de	raad	van	commissarissen.	
Dat	betekent	ook	dat	toezicht	op	de	tone	at	the	top	
consequenties	moet	hebben.	Wie	hamert	op	waarden	als	
integriteit,	moet	daar	vervolgens	zelf	ook	naar	handelen.	
Als	er	verkeerd	gedrag	wordt	gesignaleerd	is	het	
belangrijk	dat	er	wordt	ingegrepen.	

‘Integriteit is niet 
met wetgeving 
af te dwingen. 
Cultuurcontrols 
zijn bedoeld om op 
die aspecten meer 
aandacht te vestigen. 
Dat vraagt ook om 
een goede balans 
tussen toezichthouder 
en management’



Deloitte’s Executive Programma
Waar het draait om uw agenda

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

©	2012	Deloitte	The	Netherlands


