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Lef: heldendaad 
of roekeloosheid?
‘Lef hebben’ is een eigenschap die we steevast toejuichen. Helaas leidt het vertonen 
van lef niet altijd tot een positief resultaat; sneuvelen de moedigste soldaten op het slagveld 
immers niet als eersten? Laf zijn is in dat verband trouwens geen optie. Met lafaards win je 
de oorlog niet.

Op het slagveld waar bedrijven en instellingen actief zijn is meer dan 
ooit eveneens een stevige dosis lef vereist. Niet alleen is de con-
currentie moordend, ook het effect van de crisis voert de druk hoog 
op. In de corporate wereld kan lef leiden tot enorme winsten en 
successen maar ook tot grote verliezen en totale fiasco’s. Aan de 
hand van het behaalde resultaat weet iedereen het achteraf altijd 
beter: het vertoonde lef was een heldendaad die grote moed vereiste 
dan wel een roekeloze vorm van onbezonnenheid. Feilloos lepelt 
men daarbij de voorbeelden op. Aan de ene kant van het spectrum 
bevinden zich de succesvolle bedrijven die het lef hadden om duide-
lijke en eigenzinnige keuzes te maken en daar ondanks tegenslag en 
weerstand consequent aan vast te houden (Apple, Starbucks). Aan 
de andere kant bevinden zich de brekebenen. ‘From hero to zero’  
kan in dit licht een kleine stap zijn.

In Dialogue III hebben wij een aantal prominente vertegenwoordigers 
van toonaangevende organisaties bereid gevonden mee te werken 
aan deze uitgave in het teken van lef in de corporate omgeving. 
Welk type lef kenmerkt deze organisaties bij het realiseren van hun 
doelstellingen en wat merkt men daarvan in de praktijk? Hoe geef je 
handen en voeten aan het fenomeen lef onder invloed van de waan 
van de dag?

Uit deze bijdragen blijkt dat lef vooral betekent dat je vanuit een visie 
en overtuiging handelt zonder garantie op positieve uitkomsten. 
De NYSE toont bijvoorbeeld lef door juist NIET naar een typisch 
lagelonenland te gaan voor hun shared services, RWE/Essent doet 
dat door soms de schoorsteen niet te laten roken, Vanderlande 
onderscheidt zich door de innovatieve kop boven het maaiveld uit 
te steken en Alliander door te investeren in alternative oplossingen. 
Risicomanagement bij Achmea erkent het risico van het nemen van 
te weinig risico en Arcadis vertelt over het lef van ‘leiden’ in plaats 
van ‘managen’.

Ook op het niveau van de individuele professional is lef een eigen-
schap die voor organisaties van grote waarde kan zijn. Uit onze 
dialoogsessies dit jaar bleek wederom dat het lef om je kwetsbaar 
op te stellen met peers tot belangrijke inzichten leidt. Die inzichten 
kunnen je helpen om als professional betere beslissingen te nemen. 

De deelnemers aan de dialoog over eigentijdse vraagstukken op het 
gebied van bijvoorbeeld ethical sourcing, cybercrime en project- en 
performance management zullen deze thema’s in hun organisatie 
ongetwijfeld naar een hoger niveau tillen. 
De inzichten uit dit nummer van Dialogue zullen u hopelijk inspi-
reren om het verschil te maken voor uw organisatie. Een garantie 
voor succes is dat echter niet, daarvoor zult u zelf lef moeten tonen.
Wij dagen u uit!
 
Arthur Izeboud, 
Practice Lead Governance, Risk & Compliance, RGP          

Frank van der Hagen, 
Managing Director Netherlands, RGP 

02



05

Potentieel risico 
Het identi fi ceren van de risico’s bij ontwikkelingen vindt in eerste 
instanti e in de eerste lijn plaats, bij het management van de busi-
ness. Jonkergouw: “Risk managers kunnen hier hun rol pakken en 
advies geven. Voor dat advies heb je communicati evaardigheden 
nodig, naast de harde kwanti tati eve feiten. Denk na over hoe je de 
boodschap overbrengt. Dat is belangrijk als je partner in business wilt 
zijn. En als je veranderingen op het gebied van risicomanagement 
in de organisati e teweeg wilt brengen. Zo zorg je voor een adequate 
risicocultuur in de organisati e. Je kunt voor de volle honderd procent 
gelijk hebben... Maar als je je standpunt niet verkocht krijgt, levert je 
gelijk weinig op.” In veel organisati es is het niet alti jd duidelijk waar 
de verantwoordelijkheden liggen van de eerste lijn (business) en de 
tweede lijn (risicomanagement). Estelle: “Als niet helder is waar de 
scheidslijn is, dan is het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek 
te gaan. Risicomanagement integraal doorvoeren vraagt om een 
acti eve werkhouding. ”

De risk manager moet essenti ële vragen stellen, vindt Jonkergouw. 
“Waar zijn wij als onderneming naar onderweg? Stel dit soort vragen 
compleet met de daarbij horende risicobeschrijvingen. Wat gebeurt 
als we weg a, b of c nemen? In die zin mogen wij de verandering in 
de fi nanciële sector leiden.” In datzelfde licht stelt Estelle ook haar 
kennis, kunde én ervaring beschikbaar voor een microverzekerings-
project van Achmea en haar partners voor boeren in Burundi. “Ik ben 
niet iemand die alles volledig uitgewerkt hoef te hebben. Als ik weet 
waar ik heen wil, ga ik meteen aan de slag. Begin gewoon maar, is 
mijn mott o. Zet gerust die eerste stap. Soms moet je daarna de plan-
ning een beetje bijstellen. Dat maakt niet uit. Pionieren is goed. Als je 
uiteindelijk maar het gewenste doel dat je voor ogen hebt bereikt.” 
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“Te weinig risico
         is ook een risico”

Estelle Jonkergouw, Achmea:

Risk managers zouden best meer lef mogen tonen, vindt de van oorsprong Zuid-Afrikaanse 
Estelle Jonkergouw, Head Integrated Risk Management en Model Validati on bij de coöpe-
rati eve verzekeraar Achmea, de grootste schade- en zorgverzekeraar van Nederland. “Wij 
mogen de verandering in de fi nanciële sector leiden.”

Estelle is nu al een aantal jaren in Nederland werkzaam. De overstap 
naar het voor haar onbekende land mag als bijzonder worden om-
schreven. “Ik had in Zuid-Afrika een uitdagende baan als hoogleraar 
in stati sti ek en econometrie. Ik heb de overstap naar Nederland ge-
maakt om internati onale ervaring op te doen in de fi nanciële sector.” 
Voordat ze bij Achmea aan de slag ging, was Jonkergouw werkzaam 
bij Rabobank. Ook daar was ze betrokken bij nieuwe initi ati even in 
risicomanagement. “Die omvangrijke klus had alles te maken met 
de nieuwe wet- en regelgeving van Basel II.” Nu is ze bij Achmea 
verantwoordelijk voor het opzett en van een nieuwe afdeling genaamd 
Integrated Risk Management en Model Validati e. “De rol van pionier 
heb ik vaker gehad. Deze ligt me goed. Het is door de jaren heen één 
van mijn specialiteiten geworden. Ik kom het beste uit de verf in een 
omgeving die nog niet is uitgekristalliseerd.” 

Beter bedienen 
Waarom is volgens haar een integrale benadering van risicomanage-
ment nodig? Jonkergouw: “Als coöperati eve verzekeraar willen we 
onze klanten alti jd nog beter bedienen. We zijn er vooral op gericht 
om voor de lange termijn de afspraken met klanten na te komen. Dat 
gaat boven de korte termijn winstgevendheid. De afgelopen maanden 
hebben we daarom veel initi ati even doorgevoerd die het centraal 
stellen van het klantbelang onderstrepen. Daar hoort integraal 
risicomanagement bij omdat je daardoor ook de conti nuïteit van het 
bedrijf ondersteunt.” De integrale risicobenadering ontwikkelt zich 
volgens haar verder en verder. “Dan heb je het niet alleen over het 
integraal bekijken van risico’s, mede in het licht van Basel II, Basel III 
en Solvency II, maar juist ook over het meedenken in de ontwikkeling 
van de strategie van het bedrijf.”

Daar komen de ondernemende aard van Estelle en haar uitdaging, de 
vormgeving van Integrated Risk Management, samen. “Risk manage-
ment is veel breder dan alleen het meten en rapporteren van risico’s. 
De uitdaging ligt ook in het inbedden in strategische en tacti sche 
processen in de organisati e. Daarbij is nog veel winst te behalen. Risi-
comanagement kan niet alleen de strategische en tacti sche processen 
verbeteren. Het kan ook van waarde zijn bij bestuurlijk toezicht. Om 
verbeteringen te realiseren, is het van groot belang dat we als risk 
managers robuuste professionals blijven. Is het risico te groot, dan 
moeten we de business challengen. We moeten nee durven zeggen. 
Aan de andere kant moeten we ook alert zijn. Welke risico’s gaan 
gepaard met onze bedrijfsvoering? Die focus op het identi fi ceren 
en beheersen van risico’s moet voorop staan. Hoe kunnen we deze 
beperken en managen?” 

Meewarig 
Te weinig risico nemen, is een risico op zich, benadrukt Jonkergouw. No 
risk betekent nog alti jd no return. No guts no glory. Dat is niet alti jd een 
prominente insteek van risk management. “Risk managers worden nog 
wel eens meewarig bekeken. Het zijn neezeggers. Politi eagenten die je 
niet verder helpen met het laten groeien van de business of het verder 
ontwikkelen van dat ene businessmodel. Het zijn eerder obstakels, dan 
dat je er gemak van hebt. Dat hardnekkige vooroordeel is natuurlijk erg 
zwart-wit, maar er zit wel een kern van waarheid in.” Estelle geeft  een 
defi niti e van haar taakopvatti  ng. “We bewaken, over de divisies van ons 
bedrijf heen, de samenhang en de consistenti e van het identi fi ceren en 
het beperken van risico’s. We hebben daarvoor een integraal raamwerk 
ontwikkeld. We beoordelen en valideren daarvoor ook bestaande en 
nieuw risicomodellen. Dat doen we alti jd in samenspraak met de busi-
ness.” Om de connecti e te zoeken moet er begrip zijn voor het onder-
nemerschap van de business. Estelle: “Naast de downside moet de risk 
manager ook de upside kunnen uitt ekenen. Zijn alle risicoaspecten van 
die ene kapitaalmarktt ransacti e geïdenti fi ceerd? Wat kunnen we doen 
om de grootste risico’s te miti geren? Welke zwaarte moeten we toeken-
nen aan welk risicotype? Dat soort vragen stelt de risk manager om de 
kwaliteit van besluitvorming te laten toenemen.”

De risk manager moet partner in business zijn, constateert Estelle. 
“Maar om die rol te vervullen moet hij hard op de inhoud, zacht op 
relati e zijn. En daar stokt het nog wel eens. De risk manager moet 
kunnen omgaan met weerstand door kennis, ervaring en vooral zijn 
voelsprieten te gebruiken. Hij weet wat er in de markt speelt. Hij wordt 
graag ontvangen door het management van de business, omdat zijn 
bijdrage van meer dan toegevoegde waarde is. Hij scherpt veronder-
stellingen aan, maakt modellen beter en bouwt samen met het 
management aan strategie.” De challenge zit volgens de Zuid-Afrikaanse 
daarbij in de communicati e over en weer. “Risk managers mogen van 
mij meer acti ef bijdragen aan de verandering in de organisati e, mits 
ze de elementen hebben die ik schets. De wereld verandert. Wij risk 
managers moeten hierin mee. Toon lef. Sta voor wie je bent. Lef zit nu 
eenmaal in de moed om te staan voor wie je bent. Maar je moet ook 
proacti ef mee kunnen denken met de business. Je omgeving kan veel 
impact op je hebben en druk uitoefenen. Daardoor kun je lang niet in 
iedere situati e jezelf zijn. Het vraagt dan echt lef om een andere mening 
te hebben of risico te nemen, hoewel het crisis is. Ondersteun in dat 
licht ondernemerschap.”

Interview: Lucien Albers van der Linden, Client Service Director, RGP
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Gerard Spans is een man met een missie. Bevlogen kan hij de contou-
ren schilderen van de IT-organisati e zoals die hem over een periode 
van vijf jaar bij ARCADIS voor ogen staat. Zo ook in het vraaggesprek 
dat Dialogue Magazine met hem voerde. Bijzonder, want Spans geeft  
zelden interviews. Op aandacht voor zijn persoon is hij naar eigen 
zeggen niet uit: “Ik hoef niet zo nodig in de spotlights te staan.” 
Spans heeft  wat je zou kunnen noemen een global focus. Een groot 
deel van zijn ti jd gaat zitt en in workshops als hij onderweg is van de 
ene internati onale ARCADIS-vesti ging naar de volgende. Zijn betoog 
is dan ook doorspekt met Engelstalige terminologie. “Eigenlijk ben 
ik niet meer zo gewend om Nederlands te spreken”, zegt hij op licht 
verontschuldigende toon. 

U was voorafgaand aan uw komst naar ARCADIS als CIO werkzaam 
in Londen voor Rexam, dat in consumentenverpakkingen doet. 
Toch een heel andere tak van sport dan waarin ARCADIS acti ef is.

Spans: “Maar ook buitengewoon interessant. Een verpakking is toch 
het eerste waar een consument mee in contact komt. Bovendien 
kwam Rexam net uit een zware periode toen ik daar aantrad. Voor mij 
was het in die situati e zeer uitdagend om in te stappen met het idee: 
wat kan IT hier doen? Allereerst was dat natuurlijk het inbrengen van 
effi  ciency wat weer leidt tot kostenreducti e. Dat beschouw ik als een 
soort achterstallig life cycle management: je bedenkt het één keer en 
kopieert het vervolgens naar 160 fabrieken. Maar het zit in me om 
meer te willen doen, want er is natuurlijk een ondergrens aan het zo 
goedkoop mogelijk willen produceren van bijvoorbeeld een colablikje. 
Iets toevoegen aan de waardeketen is dan de volgende stap. Dat ver-
eist partnership met de business en een sterke oriëntati e op de markt 
om ook aan de klantstrategie iets toe te voegen. Door te pionieren 
met IT hebben we zo uiteindelijk direct bijgedragen aan de klantbele-
ving. Naar mijn mening is marketi ng dan ook een skill die CIO’s in de 
toekomst absoluut nodig hebben.”

“Manage IT 
like a business”

Gerard Spans, Chief Information Offi cer ARCADIS NV:

Met de komst van Gerard Spans als CIO gooide advies- en ingenieursonderneming ARCADIS 
de IT-strategie over een andere boeg. Aan de bestaande doelstellingen effi  ciency en 
kostenbeheersing werd het speerpunt process excellence toegevoegd. En dat alles in dienst 
van groei van de onderneming. “Mijn basisvraag is alti jd: wat kan IT bijdragen aan 
de waardeketen?”

Hoe kwam u vervolgens bij ARCADIS terecht?

“Ach, hoe gaat dat? Mensen in het netwerk kennen je en dan word 
je benaderd en enthousiast gemaakt om voor dit bedrijf te komen 
werken. Er was een nieuw strategisch IT-plan opgesteld dat met 
name in het teken stond van effi  ciency en kostenbeheersing. Niet 
verwonderlijk als je bedenkt dat IT daarmee door de jaren heen 
goede resultaten heeft  laten zien. Met mijn komst heb ik nadrukkelijk 
aan de leiders van onze business laten zien dat we in strategische zin 
acti ef willen zijn in de waardeketen van ARCADIS. In de oorspronke-
lijke plannen stond bijvoorbeeld niets over een thema als process 
excellence.”

Kunt u uitleggen wat de IT-strategie van ARCADIS inhoudt?

“Vooropgesteld: we willen als ARCADIS wereldwijd opereren; onze 
doelstellingen zijn daarop afgestemd. Een kernelement daarbij is pro-
cess excellence: het beste uit ARCADIS brengen bij onze beste klan-
ten. Hiermee richt ARCADIS zich op eff ecti ef en effi  ciënt werken door 
middel van het inrichten van geharmoniseerde processen, gemeen-
schappelijke werkrouti nes en een gezamenlijke taal. Ook op gebieden 
waar wij erg goed in zijn, zoals projectmanagement, streven wij naar 
een nog hoger niveau. Met behulp van talent management investeren 
we in onze mensen. Verder zett en we met knowledge management 
sterk in op kennisdeling. Ik praat in dat verband graag over embedded 
knowledge: er wordt geen project afgesloten zonder dat we lessons 
learned en best practi ces in de organisati e delen. Hier komt mijn 
verleden bij Accenture natuurlijk om de hoek kijken; de discipline om 
kennis te delen staat daar op een ongekend hoog niveau. In het ver-
lengde van kennismanagement is er aandacht voor wat wij role based 
planning noemen. In de prakti jk betekent dit dat niet Jantje of Pietje 
een klus oppakt, maar dat we de competenti es uit onze wereldwijde 
organisati e inzett en op locati es waar die competenti es nodig zijn.” 

Interview: Hans Wichink, Managing Director Energy and Uti liti es, RGP
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Dialoogsessies

De dialoogDe dialoogDe dialoog
brengt je verderbrengt je verderbrengt je verder

Resources Global Professionals 
organiseerde dit voorjaar vier dialoogsessies 
met het thema Lef! 
Lef is niet alleen nodig om de economische 
crisis te lijf te gaan, maar ook om acti ef 
de onderwerpen waar we het met u over 
hadden bij de kop te pakken.  

De dialogen over ethical sourcing, cyber crime control, project-
management en performance management leidden tot interessante 
inzichten die we graag met u delen. Op deze pagina vindt u de intro-
ducti es van de arti kelen die u op onze website www.resources.nl 
in zijn geheel kunt lezen. Over één van de onderwerpen, project-
management, namen wij op pagina 13 een arti kel in dit magazine 
op. Wij danken u voor uw deelname aan de sessies. We geven 
de dialoog samen met u graag een vervolg. Immers, de dialoog 
brengt je verder!

Ethical sourcing 
Window dressing of echte verandering? 

Is ethical sourcing window dressing of gaat het om echte 
veranderingen? Die vraag kwam keihard op tafel ti jdens de 
dialoogsessie van Resources over het doorlichten van de supply 
chain op basis van ethische en wett elijke standaarden. “Ethisch 
sourcen bestaat alleen bij de grati e van samenwerken in de 
supply chain.” Deely kwanti fi ceerde wat een onderbreking van 
de supply chain doet met de waarde van een bedrijf op de beurs. 
Lees verder via htt p://rgpdialoog.com

Performance management en 
IT-ontwikkelingen
Flexibiliteit van performance management is cruciaal

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Om te 
voorkomen dat performance management achter deze ver-
anderingen aanloopt, wordt de fl exibiliteit van performance 
management systemen steeds belangrijker. Sterker nog: de 
waarde van een fl exibel performance management systeem zal 
op de langere termijn in hoge mate bijdragen aan het succes 
van een organisati e. Daarnaast neemt de hoeveelheid beschik-
bare data fors toe. Wie er in slaagt daarin niet te verdrinken, 
kan door een goede analyse van deze data tot waardevolle 
nieuwe inzichten komen.  
Lees verder via htt p://rgpdialoog.com

Cyber crime control 
“Denk aan het ondenkbare”

Voorbeelden zoals Diginotar, maar zeker ook Stuxnet, Playsta-
ti on, KPN en Wikileaks drukken ondernemingen met hun neus 
op de feiten. Cybercrime moet serieus worden genomen. Maar 
weinig bedrijven hebben een pasklaar antwoord. De dialoog-
sessie van Resources Global Professionals over cyber crime 
control goot de bescherming van data in modellen. “Daarmee 
ontstaat grip op iets wat u in eerste instanti e niet in de hand 
lijkt te hebben.” Betrek een multi disciplinair team bij dit onder-
werp, van compliance en IT tot aan beveiliging en communi-
cati e en maak stakeholderanalyses. 
Lees verder via htt p://rgpdialoog.com

0908

Hoe maak je de geesten rijp voor zo’n nieuwe strategie?

“Door een andere manier van denken te introduceren. Men zegt alti jd 
dat IT een enabler is of support levert, maar dat is bepaald niet mijn 
beleving. Voor mij is IT collaborati on, dat is het kernwoord. Al onze 
IT-mensen hebben weliswaar een fysieke thuisbasis, maar het werk wordt 
in mijn visie geleverd in communiti es. In een deel van onze organisati e 
hebben we deze manier van werken inmiddels ingevoerd en mensen zien 
dat het gaat werken, ze pakken het zelf op. Zo moet het in mijn ogen ook 
gaan, want ik ben een leider, geen manager. Ik beschouw mezelf als een 
desti nati on planner, iemand die structuren bedenkt. Binnen ARCADIS zijn 
nu twee communiti es acti ef: op het gebied van IT-support en Connec-
ti vity. De mensen in mijn team hebben zelfstandig bepaald dat op deze 
terreinen de grootste urgenti e was. 
“Een andere verschuiving is die van het denken in IT-services in plaats 
van IT-tools. Wat we nodig hebben zijn globale oplossingen in plaats van 
lokale voorzieningen.” 
 

          “Men zegt altijd 
dat IT een enabler is of support levert, 

       maar voor mij is IT collaboration.”

De inzet van IT speelt een belangrijke rol in de groeistrategie van 
ARCADIS. Vroeger werd alti jd gezegd dat ARCADIS het vooral moet 
hebben van acquisiti es om te kunnen groeien.

“Ik ben iemand die liever naar de toekomst kijkt dan naar het ver-
leden. Toekomsti ge groei moet voor een belangrijk deel zeker ook 
autonoom zijn. Daarbij richten we ons overigens op groei per regio en 
op groei waar de vraag zit. Overigens zal ARCADIS ook blijven groeien 
door mogelijke acquisiti es, waarbij we ons primair focussen op het 
verwerven van interessante en relevante competenti es. Voor nieuw 
geacquireerde bedrijven geldt dat de IT-delivery in de regio blijft  
plaatsvinden. En het innovati ef nadenken over de inzet van IT zullen 
wij met elkaar delen; we hoeven het wiel niet telkens opnieuw uit te 
vinden.”

Moet u daarvoor vaak met de vuist op tafel slaan?

“Nee hoor, echt niet. Het lukt me goed om de boodschap over te 
brengen; de mensen begrijpen de koers. U moet ook niet denken dat 
ik hier als een cowboy te werk ga. Ik opereer binnen de bestaande 
governance, heb volop interacti e met alle ARCADIS business leiders… 
Mijn missie is om het idee van onze IT-strategie levend te houden.”

En als die strategie over vijf jaar voltooid is?

“Laten we zeggen dat ik nu negen maanden bezig ben en het enorm 
naar m’n zin heb. De mensen die met IT bezig zijn pikken de strategie 
op en het vertrouwen van de top van onze organisati e is giganti sch. 
Dus als ik in de toekomst ooit bij wijze van uitzondering een keer 
achterom kijk en constateer dat het werk af is, dan ga ik misschien 
wat anders doen. Wat dat zal zijn, daar heb ik nu echt nog geen idee 
van. Ik heb in verschillende bedrijfstakken gewerkt, dus misschien 
kies ik weer voor het onbekende. Maar wat het ook wordt, mijn basis-
vraag blijft  alti jd dezelfde: wat kan IT bijdragen aan de waardeketen? 
En mijn credo is ook al jaren onveranderd: manage IT like a business.”
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Gerard Spans en ARCADIS
Gerard Spans (1966) is sinds 1 januari 2013 Chief Informati on 
Offi  cer bij de wereldwijde organisati e van de advies- en ingenieurs-
onderneming ARCADIS, in Nederland ooit bekend als het Arnhemse 
Heidemij. In de voor ARCADIS nieuwe functi e van CIO, tegelijk met 
zijn komst geïntroduceerd, geeft  hij leiding aan de IT-organisati e 
van het bedrijf dat zich met vier business lines richt op water, 
infrastructuur, milieu en gebouwen. ARCADIS is acti ef in meer dan 
zeventi g landen, verdeeld over vier regio’s: de Verenigde Staten, 
Europa, emerging markets en Nederland. Spans stuurt een IT-team 
aan dat opereert volgens het principe local delivery, global leader-
ship. Hij werkte eerder bij onder andere Rexam, Philips, Sara Lee 
en Accenture.
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Vanderlande Industries mag tot de echte paradepaardjes van de BV Nederland worden 
gerekend. Het concern uit Veghel kent een internati onale expansiedrift , waarbij het 
de wind in de rug heeft  in verschillende markten van systemen voor goederenafh andeling. 
CFO Herman Molenaar: “Je moet lef hebben om vasthoudend te standaardiseren.”

Herman Molenaar is een betrokken en open CFO, precies zoals het 
juryrapport van de verkiezing tot CFO of the Year vermeldde. Het 
gesprek belandt al snel op het tegengaan van waterhoofden bij 
de overheid, de zorg over de BV Nederland die hij een warm hart 
toedraagt en geldmarkten. “Geld was toch bedoeld als ruilmiddel?”, 
vraagt hij zich verwonderd af. Om vervolgens in alle snelheid op 
het whiteboard een sommetje te maken. “Waarom moeten we om 
25 miljoen te lenen, één miljoen euro, circa twinti g manjaren, aan 
afsluitprovisies betalen?” Molenaar heeft  een uitgesproken mening, 
maar laat het daar niet bij. “Ik heb met een aantal collega’s wel eens 
een brief geschreven aan onze volksvertegenwoordigers met ideeën 
om uit de schuldencrisis te komen. We kregen netjes een bedankje, 
maar óók de melding dat onze wensen politi ek niet haalbaar waren. 
Erg jammer. Pak goede ideeën uit de markt op en laat zo de toe-
gevoegde waarde van het overheidsapparaat als shared service 
center van het bedrijfsleven zien.”

Tweegesprek 
Lef kan Molenaar niet ontzegd worden. Dat blijkt keer op keer in 
het tweegesprek met Hans Maeyer, Managing Director European 
Accounts bij Resources Global Professionals. Hij neemt tegenover 
Molenaar plaats en brengt meer dan ti en jaar ervaring in interim-
management en management consulti ng met zich mee. Wat volgt is 
een uitermate boeiende discussie. Over standaardiseren, risico-
management en de in de operati e geïntegreerde fi nanciële functi e… 

Maeyer: “Je vertelde dat VanderLande Industries de wind in de rug 
heeft … Waar blijkt dat uit?” 
Molenaar: “In onze grootste markt, de markt voor systemen voor het 
afh andelen van bagage, hebben we een marktaandeel van rond de 
35 procent. En die markt blijft  groeien. In Afrika, China en India 
ontstaat snel een middenklasse die het kan betalen om te vliegen. 
Daarnaast moeten en willen luchthavens hun performance naar hun 
klanten toe verbeteren. Niet alleen op het gebied van de betrouw-
baarheid van de bagageafh andeling, maar ook in veiligheid. Verder 
zijn de luchthavens vaak het visitekaartje van een land. Dat visite-
kaartje moet top of the bill zijn. Van die ontwikkelingen profi teren wij 

met onze hoog technologische afh andelingssystemen.” En we zijn ook 
zeer acti ef in de markten voor magazijn-automati sering en pakket-
sorteerinstallati es. Ons marktaandeel groeit hier gestaag. Een belang-
rijke drijfveer achter die groei is de toename in internetverkopen. 
Alles moet gesorteerd worden en op de aangegeven ti jdsti ppen bij de 
consument bezorgd worden. Bovendien zijn klanten conti nu op zoek 
naar vergroti ng van effi  ciënti e en fl exibiliteit. Onze systemen onder-
steunen hun performance.” 

Maeyer: “Jullie bewegen je van Jeddah, Santi ago de Chili tot aan 
Dubai, Pune en Johannesburg tot aan Moskou, Shanghai en Sydney. 
Wat verklaart jullie succes in die internati onale markten?”
Molenaar: “Ons bedrijf bestaat volgend jaar 65 jaar en in al die jaren 
is onze strategie ongeveer hetzelfde gebleven. Dat klinkt saai. Maar 
dat is ook onze kracht. We hebben het lef deze strategie in al die 
jaren vasthoudend door te voeren. Je moet wel als je internati onale 
ambiti es hebt en die in een high tech nichemarkt vorm wilt geven. 
Dan moet je de beste zijn. Hoe je dat doet? Tachti g procent van onze 
medewerkers heeft  klantcontact. En de enige die je kampioen kan 
maken is je klant. Daar gebeurt het dus, in de samenwerking van 
mens tot mens. We hebben zeer kundige mensen, die ook nog eens 
supertrots zijn op hun bedrijf. Daarnaast hebben we met een beperkt 
team one way of working voor al onze werkwijzen en systemen door-
gevoerd, wereldwijd in 2,5 jaar. We hebben die ontwikkeling ingezet 
aan de hand van een wereldwijde vergelijking van de werkprocessen. 
Daar kwamen best practi ces uit en die hebben we omarmd. Daarna 
hebben we een jaar gepakt voor nazorg en het corrigeren van fouten 
om het managementsysteem te verbeteren en bijvoorbeeld die ene 
best practi ce die we hadden laten liggen in Spanje, toch wereldwijd 
door te voeren. Parallel daarbij is ook een verbeterorganisati e inge-
richt die namens het hele bedrijf opereert. Deze pakt her en der loka-
le best practi ces op om deze op wereldniveau in het managementsys-
teem in te brengen. Die sterke standaardisati e heeft  ons effi  ciënti e 
en fl exibiliteit opgeleverd. Ik schat in dat zeventi g procent van de 
werkwijzen en tools in ons bedrijf nu is geharmoniseerd. Bedrijfs-
onderdelen kunnen zich daardoor nu meer focussen op ondernemen 
en meer ti jd doorbrengen met de klant.” 

Globale 
    standaardisatie
  loont!

Vanderlande groeit tegen de stroom in

Herman Molenaar (rechts) en Hans Maeyer 10tw
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In de prakti jk blijken projecten die goed zijn gemanaged, soms niet de 
beoogde resultaten op te leveren; operati e geslaagd, pati ënt overle-
den. Het succes van een project wordt namelijk niet alleen bepaald 
door het project zelf, maar door de gehele omgeving van het project. 
Een evaluati e van die omgeving kan, voor organisati es die hun pro-
jectmanagement redelijk op orde hebben, belangrijk bijdragen aan 
het bepalen hoe projecten succesvoller kunnen worden. Hierbij geldt 
dat het versterken van zwakke schakels meer rendement oplevert dan 
het opti maliseren van sterke schakels. 

De projectomgeving
Cruciaal bij succesvolle projecten is de samenwerking tussen alle 
betrokkenen in de projectomgeving in alle fases van een project:
• vooraf - bij het maken van keuzes welke projecten wel en welke 
 niet worden opgestart; 
• ti jdens - zowel bij het bepalen welke projecten tussenti jds moeten 
 worden stopgezet als bij het sti muleren en ondersteunen van 
 projecten;
• achteraf - bij het opti maal laten renderen van de project-
 eindresultaten. 

Acount-
abilty

Benefi t 
tracking

Succesvolle projecten?       
Richt je 
op de omgeving!

Projectmanagement

“Wij hebben de afgelopen jaren onze projectorganisati e verder geprofessionaliseerd en 
toch mislukken nog te veel projecten.” Dit is een vaak gehoorde opmerking. Een goed 
uitgevoerde operati e is niet per se een succesvol project. Werken aan de juiste projecten 
en het opti maal laten renderen van veranderingen zijn medebepalend voor het succes. 

Onder de projectomgeving verstaan we uiteraard de project- en 
programmaorganisati e zelf, het portf oliomanagement/investe-
ringscomité en de opdrachtgever (de ‘business’). Daarnaast ook de 
toeleveranciers van projectresources zoals data-analisten, testers en 
projectmanagers en ondersteuning in de vorm van project control en 
change management. Een goed samenspel waarbij alle betrokkenen 
met het organisati ebelang in het vizier hun rol vervullen, leidt tot een 
succesvol eindresultaat. 

Issue
or need 
for change Selecti on process

& Resource
Allocati on

Embed
project
results
& 
Achieve
goals

Defi niti on Executi on
Implementati on

Embedding/
Closing

Initi ate project

Support

Support or part of a project

Portf olio 
management

Program management

Project management

Project control

Change management

Business

Initi ate project

Initi ate project

Visuele weergave van de projectomgeving.

Wanneer is een project succesvol?
Projectmati g werken is een instrument om verandering in een 
organisati e te bewerkstelligen. De taak van een projectmanager 
is het goed opleveren van een gedefi nieerd eindproduct binnen 
de eisen van ti jd, budget en kwaliteit. Toch is dat geen doel 
op zich. Een project is pas succesvol wanneer de verandering 
maximaal bijdraagt aan de strategie en doelstellingen van de 
organisati e. Bepalend voor het succes van projecten zijn het 
doen van de juiste projecten én het opti maal gebruiken van het 
eindproduct in de organisati e. In dit geheel is de omgeving van 
een project net zo belangrijk als het project zelf.

Door Maaike Hendriks, Practi ce Lead Finance & Control, RGP
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“Medewerkers hoeven zich niet meer druk te maken over het systeem, 
kunnen goede ideeën kwijt bij de verbeterorganisati e die daar daadwer-
kelijk wat mee doet en we weten dat we wereldwijd op dezelfde manier 
projecten aanvliegen. Het systeem biedt ons verder de mogelijkheid tot 
job rotati on en snel leren. De sitesupervisor in China kan kennis gebrui-
ken van de sitesupervisor in Kazachstan en andersom.”  

Maeyer: “One Company zoals jullie het noemen, was een megaproject 
waar jij volop bij betrokken was in de combinati e van managing 
director en CFO. Wat heb je van dat project geleerd?” 
Molenaar: “Dat het loont te standaardiseren. We zijn acti ef in circa 
105  landen. We hebben geen geld en geen mogelijkheid om 105 ver-
schillende manieren van werken te ondersteunen. Als bedrijven inter-
nati onaliseren, verkennen ze eerst de nieuwe regio. Ze spreken Chinees, 
scheppen met een ronde schep en ze boekhouden andersom. Vaak zie je 
dat bedrijven dat als uitgangspunt nemen. Gevolg is een grote verschei-
denheid. Hetzelfde type werk steeds weer anders doen. Wij hebben geko-
zen voor standaardisati e aan de binnenkant als basis voor fl exibiliteit aan 
de buitenkant. Begrijp me goed, met die andere manier van werken is an 
sich niets mis. Dat hebben we ti jdens het project ook telkens verteld. Er 
zijn meerdere wegen die naar Rome leiden maar als bedrijf moet je er 
één kiezen. Eén bedrijf, één taal, één manier van werken en één bott om 
line. Daar gaat het om. Bijzonder is dat we nu in een fi lmpje van negen 
minuten aan iedereen, intern en extern, ons proces kunnen uitleggen. 
En we kunnen met deze blueprint ook snel mobiliseren en demobiliseren. 
En dat in alle regio’s van de wereld. Dat is pure winst.” 

Maeyer: “Dat jullie dat uitermate vasthoudend hebben doorgevoerd, 
mag je lef noemen. Welke hobbels ben je tegengekomen?” 
Molenaar: “De belangrijkste hobbel is acceptati e. We deden het toch 
alti jd al op een goede manier!? Ja, dat klopt, maar om internati onaal 
te groeien moesten we standaardiseren. Acceptati e krijgen, kost veel 
ti jd. Een communicati ewet luidt: gedacht is nog niet gezegd, gezegd is 

nog niet gehoord, gehoord is nog niet begrepen en begrepen is nog 
niet geaccepteerd. Je moet met zijn allen door dat proces heen. Het 
proces van aanbiedingen maken tot de laatste cent binnenkrijgen, 
ligt nu helemaal vast. Van Veghel tot aan Sydney… Dat is ook de beste 
manier van risicomanagement, gestoeld op wat ik trust based control 
noem. Ga  uit van goede bedoelingen maar controleer wel en neem 
steekproeven. Er ontstaat namelijk niets zonder vertrouwen. Finance 
is geïntegreerd  in de bedrijfsprocessen. Is primair ondersteunend, 
maar ook controlerend. Als dat spel goed op de wagen staat, heb je 
geen risk manager meer nodig. Kortom: werk klantgericht, zodanig 
dat de business  zo min mogelijk last van regelgeving heeft .”    

Maeyer: “Jullie waren ti jdens een uitzending van Nieuwsuur één van 
de voorbeelden van Nederlandse bedrijven die groeien in crisisti jd. 
Jullie zijn bestempeld als één van de beste werkgevers om voor te 
werken. Jullie hebben duidelijk de zaken goed voor elkaar. Heb je 
überhaupt nog wensen?” 
Molenaar: “Jazeker. We zijn met standaardisati e verder dan menig 
bedrijf. Maar vraag één van onze managers of mijzelf hoe tevreden 
we zijn op een schaal van 1 tot 10. We geven onszelf slechts een vijf. 
We zijn allen scherp en willen maar wat graag verbeteren. We heb-
ben veel leergeld geïnvesteerd in opleiding en het eerdergenoemde 
managementsysteem. Die investering kunnen we doen, omdat alle 
betrokkenen een lange termijn horizon hebben. Nu eenmaal het sys-
teem en de processen op orde zijn, kunnen we de komende jaren be-
ter de vruchten plukken van de enorme versnelling in onze markten. 
Of we succes boeken, hangt af van de mensen en de samenwerking. 
Het is als met een orkest. Je kunt de prachti gste solisten bij elkaar 
zett en, maar dat garandeert geen geweldige uitvoering. Je moet de 
juiste mensen op de juiste plaats hebben. Ons kapitaal zit dan ook in 
de kennis en kunde van onze medewerkers en de wijze waarop die 
samen voor en met onze klanten werken. Om onze hightech soluti ons 
onder de knie te krijgen, heb je al gauw vijf jaar nodig. We bieden 
veel ruimte aan medewerkers om  zich te ontwikkelen en te ontplooi-
en. Mensen treff en bij ons een omgeving waarin ze kunnen schitt e-
ren. Ruimte bieden binnen veilige kaders... Daar geloven we heilig in.”

“Het is gestoeld op 
                                                 wat ik trust based control noem.
                Ga uit van goede bedoelingen maar controleer wel

en neem steekproeven. 
                                  Er ontstaat niets zonder vertrouwen.”
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“Eén bedrijf, één taal, één manier van werken 
en één bottom line. Daar gaat het om.”
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Resource management
Organisaties die structureel werken aan een kwalitatief goede pool van 
projectmanagers, geven hun individuele projecten een betere slagings-
kans. Denk eens na over de volgende vragen:
• Is er een expliciete filosofie van de organisatie ten aanzien van 
 projectmanagers? Interne versus externe en senior versus junior   
 projectmanagers? 
• Stuurt men er bewust op dat de samenstelling van de programma/  
 projectmanagerspool aansluit bij deze filosofie en de organisatie-
 eisen? 
• Sluit ook de beloning en de kwaliteitsbewaking (inclusief stringente   
 instroom, doorstroom en uitstroom) hierop aan? 
• Zet men het zelflerend vermogen van het collectief van project-
 managers in voor het ontwikkelen van interpersoonlijke vaardig-
 heden? Is er een actieve programma/projectmanagers community   
 waarin men kennis deelt ? 

Tot slot
Het continue verbeteren van projectselectie heeft weinig waarde 
wanneer projecten het projecteindresultaat niet opleveren. Wij zien 
organisaties het uitvoeren van projecten vergaand professionaliseren, 
maar vervolgens niet monitoren of de beoogde baten wel worden 
behaald. Laat staan dat daarop wordt gestuurd. Het systematisch ana-
lyseren van de verschillende elementen van de projectomgeving biedt 
inzicht in verbeteracties om het succes van projecten te vergroten. 
Hierbij geeft een evenwicht tussen projectselectie, projectuitvoering 
en het werkelijk laten renderen van de verandering de grootste kans 
op succesvolle projecten. 

Het werken aan 
de juiste projecten, 

deze goed uitvoeren 
én het optimaal 
laten renderen 

van de projectresultaten 
bepalen het succes 

van de verandering. 

Maaike Hendriks14

Doe een stap terug
Om het succes van projecten te vergroten levert het versterken van de 
zwakste schakel een groter effect op dan het versterken van een sterke 
schakel. Doe daarom een stap terug om te bepalen waar de grootste 
verbeteringen kunnen worden behaald. Is dat het (nog) verder verbete-
ren van de uitvoering? Of wordt het tijd om de focus te verleggen van de 
projectorganisatie naar de projectomgeving?

Een Projectomgevingsscan kan behulpzaam zijn bij het evalueren van de 
totale projectomgeving. Een dergelijke scan: 
• biedt inzicht in het verbeterpotentieel van de organisatie; 
• laat zien waar de grootste verbeternoodzaak zit;
• vergroot de bewustwording dat het van belang is dat alle spelers hun  
 rol goed vervullen;
• signaleert concrete verbeteringsacties.

Elementen van de projectomgevingsscan
Hoewel er geen standaard blueprint voor de projectomgeving bestaat, 
zijn er wel vaste elementen die het succes van projecten positief beïn-
vloeden. De grote diversiteit aan elementen die een rol spelen in de pro-
jectomgeving clusteren wij naar: 1) goed opdrachtgeverschap, 2) portfolio 
management, 3) business benefits, 4) change management, 5) program 
& project management, 6) performance management en 7) resource ma-
nagement. Hierbij geldt dat een goed samenhangend geheel belangrijker 
is dan dat alle genoemde elementen aanwezig zijn. 
Op enkele elementen vallend onder 1) goed opdrachtgeverschap, 
2) portfolio management en 3) business benefits gaan we nader in. 

1) Goed opdrachtgeverschap
Ten aanzien van taken, verantwoordelijkheid en bevoegdheden hebben 
opdrachtgever en projectmanager een eigen rol die onderling ondersteu-
nend behoort te zijn. In de praktijk blijkt dat niet alleen formele maar ook 
informele support de slagingskans van het project significant vergroot. 
Dit zit in kleine dingen zoals in het structureel volgen van het project in 
de reguliere lijn-overleggen. Of in het als opdrachtgever noemen van 
het project tijdens informele momenten. Met andere woorden: pakt de 
business haar rol in project-marketing?
Een inventarisatie laat zien dat in de helft van de gevallen de projectma-
nager en de projecteigenaar elkaar voor het eerst (over het project) spre-
ken nadat de projectmanager is geselecteerd. Dit is opmerkelijk, want je 
zou verwachten dat de opdrachtgever een rol opeist in het selectieproces 
om het comfort te hebben dat de projectmanager in spe het project tot 
een goed einde kan brengen. 

Twee meer formele verantwoordelijkheden van de opdrachtgever dragen 
in hoge mate bij aan het goed opleveren van het project. 
1. Hoe gespitst zijn de opdrachtgevers op de definitie van de project- 
 scope? Hoe precies is de scope beschreven? 
2. Hoe kritisch zijn opdrachtgevers bij het formeel goedkeuren van (deel) 
 producten? Hoe eerder in het proces de opdrachtgever inhoudelijk  
 kritisch is, hoe beter het eindproduct. Helaas zien we organisaties   
 waarin men pas kritisch wordt tegen de tijd dat het eindproduct moet  
 worden beoordeeld. 

Eén van de formele go’s is het door de afnemer (veelal tevens opdracht-
gever) accepteren van testplannen en testresultaten. Wordt er getest om 
deze risicomitigerende maatregel af te kunnen vinken van de actielijst, 
om een akkoord van de afnemer te krijgen zodat het project is ingedekt 
als er later issues ontstaan, of om tijdig alle fouten te signaleren? Een 
inhoudelijk kritische cultuur zal significant bijdragen aan het goed opleve-
ren van projecten. 

2) Portfoliomanagement
Werken aan de juiste veranderingen of vernieuwingen in een organi-
satie en het doen van de juiste projecten vereisen een transparante 
en rationele besluitvorming vóór de start van de projecten. Daarna 
dient de projectportfolio continu gemonitord te worden: welke 
projecten mogen gecontinueerd worden en welke worden voortijdig 
gestopt? Naast een selectie- en goedkeuringsproces is het dus nood-
zakelijk om periodiek lopende projecten expliciet te heroverwegen, 
vooral bij langer lopende projecten. Het snel elimineren van projec-
ten die niet (genoeg) bijdragen, kan resources vrijmaken om andere 
projecten te kunnen starten of versnellen. 

De criteria die de basis vormen voor zowel selectie als herevaluatie 
van projecten zijn een andere schakel in de projectomgeving. Vindt 
de selectie plaats aan de hand van expliciete, objectieve, transparante 
en rationele selectiecriteria? Zijn deze selectiecriteria bekend binnen 
de gehele organisatie? Worden besluiten over het starten, doorgaan 
en stoppen van projecten, inclusief de motivatie, gecommuniceerd 
naar alle relevante partijen? Projecten toetsen aan goede selectiecri-
teria helpt de beschikbare verandercapaciteit aan de juiste projecten 
te spenderen. 

3) Business benefits
Het bijdragen aan de organisatiedoelen en -strategie moet een 
belangrijk selectiecriterium zijn. Niet alleen op papier, maar ook in 
de praktijk. Vaak zijn de organisatiedoelen en -strategie onvoldoen-
de bekend bij de projectmanagers. Weet men bijvoorbeeld wat de 
IT-strategie is? Zijn de projectdoelen in overeenstemming met de 
doelstellingen van de organisatie? En is de projectdoelstelling het 
beste antwoord op het probleem? 

Benefit tracking is een instrument waarbij de opdrachtgever verant-
woording moet afleggen over de werkelijk behaalde business 
benefits. Een achilleshiel is dat alleen sterk leiderschap en zelf-
kritische organisaties hun eigen projecten willen of durven reviewen. 
Echter, het structureel afdwingen van de benefits van projecten ver-
groot op de langere termijn de realiteitswaarde van business cases in 
investeringsvoorstellen. Daarmee neemt ook de kwaliteit 
van komende investeringsbesluiten toe. 

Twee projectgerelateerde elementen
De elementen t.a.v. 4) change management, 5) program & project 
management, 6) performance management en 7) resource manage-
ment zijn gerelateerd aan de opzet en uitvoering van projecten. In 
een projectomgevingscan kijken we niet zozeer naar individuele 
projecten maar naar de wijze waarop zij organisatie breed zijn vorm-
gegeven. Hieronder zoomen we in op twee elementen die binnen de 
meeste organisaties te weinig aandacht krijgen. 

Change management
Stakeholder management, trainingen en communicatie zijn bekende 
onderdelen van change management. Bij change management, de 
mens-kant van veranderen, zijn ook de volgende punten relevant:
• Managet men bij grotere veranderingen de impact van de verande- 
 ring op de medewerkers? 
• Zet men bij grote veranderingen specialistische change 
 management expertise in gericht op de menselijke component 
 van de verandering? 
• Onderkent en managet men naast de functionele fases ook de   
 emotionele fases van veranderen? 
• Acteert men bij het verminderen van weerstand op de weerstand- 
 signalen of op de achterliggende oorzaken? 
• Optimaliseert men bevlogenheid en enthousiasme naast het 
 verminderen van weerstand? 

Projectmanagement
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Helaas heeft  dat gepionier in sommige gevallen tot ongewenste eff ec-
ten geleid, constateert Vervuurt. “We hebben situati es gezien waarin 
er onder invloed van de focus op performance bij controllers minder 
aandacht was voor risk en compliance. Daar zijn vervolgens de risk 
managers en compliance offi  cers mee aan de haal gegaan.” 

Regie pakken
De onderzoekers benadrukken dan ook: alle rollen en bijkomende 
taken behoren tot het domein van de fi nanciële functi e, dus ook risk 
en compliance. “Vroeger was de inrichti ng van een risk control frame-
work voor de gemiddelde CEO heilig. Dat is tegenwoordig veel minder 
het geval”, zegt Cornel. Volgens hem is het aan controllers en CFO’s 
om de regie te pakken en balans te brengen in taken en verantwoor-
delijkheden van de fi nanciële mensen. Die balans is bepalend voor 
de eff ecti viteit van de controlfuncti e. “Een goed samenspel is daarbij 
de belangrijkste uitdaging”, zegt Renes. “Je hebt mensen nodig die 
vooral kansen willen pakken, maar je moet ook mensen aan boord 
hebben die af en toe op de rem gaan staan. Het model Controller for 
the Future kan bovendien heel behulpzaam zijn om de wensen en 
verwachti ngen ten aanzien van de fi nanciële functi e met de interne 
klant te bespreken.”

In welke richti ng de controlfuncti e zich ook ontwikkelt, er zal alti jd 
een groot aantal collega’s zijn dat zich het meest thuis voelt bij de 
basisvaardigheden van het vak en dit als een veilige comfort zone 
beschouwt. Dat moet vooral zo blijven vinden de onderzoekers, 
want deze basisvaardigheden zijn en blijven de ruggengraat voor een 
eff ecti eve controlfuncti e. In het model vormen zij het fundament 
waarop andere, nieuwe rollen kunnen worden opgebouwd. “Maar 
de controller moet wel over de grenzen van zijn huidige rollen heen 
durven kijken”, zegt Vervuurt. “De controller moet als ogen en oren 
voor het management kunnen fungeren, ook op terreinen buiten 
zijn experti segebied. Durf te rapporteren over wat je opvalt en ga de 
dialoog aan, dat is spannend hoor.” “Het vereist een dosis lef”, vult 
Cornel aan. “Wat dat betreft  is het jammer en eigenlijk ook opvallend 
dat het vak lef nog nergens wordt gedoceerd.” 

Het model Controller for the Future. De onderkant van het model bevat de 
bestaande taken van de controller. Wie deze vaardigheden in de vingers heeft  
is ‘fi t for the job’. De vernieuwing van het beroep is in de bovenkant van het 
model weergegeven. Controllers die hun vakmanschap uitbreiden met het 
managen van duurzaamheid en human relati ons zijn ‘fi t for next generati on’. 
Controllers die proacti ef op zoek gaan naar kansen en risico’s en acti ef bij-
dragen aan een betere performance zijn ‘fi t voor new business’. 

Misschien is dat wel mede een verklaring voor het feit dat we de 
nieuwe controller nog maar zo weinig zien. “De controller van de 
toekomst is geen lefgozer, maar toont op gezett e ti jden wel moed, 
lef en durf om ook onderwerpen aan de orde te stellen buiten zijn 
traditi onele aandachtsgebieden”, concludeert Renes.

De acht rollen van de controller

Ten behoeve van de oriëntati e op de toekomsti ge inhoud van het 
controllersberoep is een verdeling gemaakt in acht rolvarianten. 
Met elkaar dekken deze varianten het spectrum van de huidige 
en (verwachte) toekomsti ge beroepsfocus af. 

• De fi nancial controller. Is in feite het archetype van de hele  
 beroepsgroep. Houdt zich bezig met traditi onele kerntaken op  
 het gebied van planning & control en interne en externe 
 (fi nanciële) verslaglegging. 
• De businesscontroller. Stuurt met het commerciële manage- 
 ment mee in de uitvoering van de businessplanning. De focus  
 ligt op business support en waardecreati e. Wordt over het alge 
 meen erg goed gewaardeerd door het management.
• De risicocontroller. Houdt zich bezig met governance, risk 
 management en compliance. Verschaft  de leiding van de organi-
 sati e assurance op deze terreinen. Moet zich niet de kaas van  
 het brood laten eten door risk managers en compliance offi  cers.
• De responsive controller. Signaleert strategische kansen en 
 risico’s voor de onderneming. Neemt richti ng het management  
 van de organisati e een proacti eve en oplossingsgerichte hou-
 ding aan. Kan uitgroeien tot een archetype vergelijkbaar met de  
 fi nancial controller.
• De manager business intelligence. Vertaalt data naar stuur- 
 informati e ter ondersteuning van de business en de strategie  
 gericht op een betere performance. Relevanti e en toegevoegde  
 waarde zijn in dit verband sleutelbegrippen.
• De strategisch partner. Brengt de externe omgeving in kaart en  
 maakt een inschatti  ng van kansen en risico’s die impact hebben  
 op de huidige strategie. Relevanti e en toegevoegde waarde zijn  
 ook hier sleutelbegrippen.
• De behavioural controller. Bevordert de eff ecti viteit door een  
 acti eve bijdrage aan een integer functi oneren van de organisati e  
 in gedrag en cultuur. Is gericht op soft  controls, gedragsethiek  
 en de tone at the top. Heeft  groeipotenti e. 
• De duurzaamheidscontroller. Is in the lead voor corporate 
 social responsibility. Neemt een acti eve rol in triple-P reporti ng:  
 Profi t, People, Planet. Past ogenschijnlijk naadloos in het 
 populaire duurzaamheidsdenken, maar de huidige generati e  
 controllers ziet er nog geen brood in.

De controller besteedt een kwart van zijn tijd aan werk 
dat hij op termijn minder belangrijk vindt.

Responsive
Controller

FLEXIBILITY

INTERNAL EXTERNAL

CONTROL

Sustainability
Controller

Manager
BI

Innovati on

Governance

Coaching

Fit for
Next Generati on

Fit for
New Business

Coordinati on

Sti mulati on
Control

Networking
Producing

Strategic
Partner

Behavioural
Controller

Risk
Controller

Business
Controller

Financial
Controller

Fit
the

for
Job

16

Wat heeft  de toekomst van het controllersberoep in pett o? Dat is een 
interessante vraag waarop een eenduidig antwoord moeilijk is te geven. 
In discussies over de toekomst van vak en beroep wordt al lange ti jd ge-
zegd dat de controlfuncti e evolueert naar een meer strategische positi e 
in de organisati e, waarbij om de haverklap de term business partner 
valt. Daarvan kan iedereen zich inhoudelijk waarschijnlijk wel een voor-
stelling maken, maar tot onderlinge consensus leidt het vanzelfspre-
kend niet. Laat staan dat in de prakti jk controllers ook daadwerkelijk als 
strategisch business partner optreden.
In de zoektocht naar de toekomsti ge rol van de registercontroller 
besloot de Vereniging van Registercontrollers (VRC) om de eigen leden 
daarover te bevragen. In samenwerking met RGP heeft  de VRC onder-
zoek uitgevoerd naar de verwachte ontwikkeling van het controllersbe-
roep richti ng 2020. 

Managementstijlen
Voorafgaand aan het opstellen van de vragenlijst voor dit onderzoek 
staken drie onderzoekers de koppen bij elkaar om te brainstormen 
over de verschillende rollen die een controller kan vervullen. Daarbij is 
gebruik gemaakt van het zogenoemde concurrerende waardenmodel 
van Quinn. Dit denkkader voor managementsti jlen gaat uit van twee 
assen (intern versus extern en beheersing versus fl exibiliteit) met vier 
kwadranten waarin de focus achtereenvolgens ligt op de organisati e, 
de mensen, de omgeving en de resultaten. “Onze brainstorm leidde 
uiteindelijk tot een serie beroepsrollen die perfect op de dimensies van 
het model van Quinn bleken te passen”, legt Jacques Vervuurt uit (zie 
afb eelding Controller for the Future). 
Vervuurt is als zelfstandig consultant acti ef met In2Governance en 
maakte samen met Remko Renes (Nyenrode Business Universiteit) en 
Mario Cornel (RGP) deel uit van het driemanschap dat het onderzoek 
onder VRC-leden heeft  uitgevoerd. Uiteindelijk defi nieerden zij acht 
verschillende rollen die controllers kunnen vervullen (zie kader). “Wij 
denken dat het voor controllers van belang is om zich bewust te zijn van 
het feit dat zij in verschillende rollen kunnen opereren”, zegt Vervuurt. 
“Het is de kunst om tussen die verschillende rollen te kunnen schakelen 
en niet door te schieten in een eenzijdige experti se. De rollen zijn daar-
om geen pleidooi voor meer soorten controllers; de interne klanten van 
de controller zitt en natuurlijk niet te wachten op verdere specialisati es 
waardoor ze zich bij acht verschillende deuren moeten melden.”

Input voor discussie
Eerst het onderzoek: qua opzet met name bedoeld als input voor dis-
cussie over de toekomst van het vak. Het onderzoek is in de vorm van 
een web survey voorgelegd aan de 3.300 leden van de VRC. Daarvan re-
ageerden er 148 (4%). Gevraagd naar de relevanti e van de verschillende 

Wil de echte controller
nu opstaan?

Een onderzoek naar de rol van de controller 
in de toekomst

Een prominente rol als strategische business partner is voor veel controllers een wenkend 
perspecti ef. Al geruime ti jd spreekt dit beeld enorm tot de verbeelding. In de prakti jk komt 
het er echter nog maar weinig van. Waar blijft  die nieuwe controller toch?

rollen voor de controller van de toekomst ontstond een duidelijke top 
drie, gevormd door achtereenvolgens businesscontroller, manager 
business intelligence en strategische partner. Onderaan de ranglijst 
van voor de toekomst belangrijk geachte rollen staan de risico-
controller, de fi nancial controller en de duurzaamheidscontroller. Dat 
de duurzaamheidscontroller als hekkensluiter fungeert, stemt over-
een met de gemiddelde ti jd die aan deze rol wordt besteed, namelijk 
2%. Volgens de respondenten besteden zij de meeste ti jd aan de rol 
van businesscontroller (29%), gevolgd door fi nancial controller (23%), 
strategisch partner (14%) en manager business intelligence (10%). 
Dat is een opvallende uitkomst. Want waar de ondervraagden zeggen 
dat zij hun rol als fi nancial controller met het oog op de toekomst van 
minder belang vinden, besteden ze in de dagelijkse prakti jk nog bijna 
een kwart van hun ti jd aan deze rol. Nu kan men – terecht – stellen 
dat het nog lang geen 2020 is. Een eerder onderzoek uit 2007 wees 
echter toen ook al op een verwachte verschuiving van het control-
lersberoep richti ng business en strategisch partnership. In de prakti jk 
blijkt die transiti e evenwel nog niet of nauwelijks gestalte te krijgen. 
De vraag is dan ook: waar blijft  de nieuwe controller? 

Dienend karakter
“Allereerst is het belangrijk om te beseff en dat een controller niet 
alles hoeft  te kunnen”, zegt Remko Renes. “Iemand die nu werkzaam 
is als risicocontroller of fi nancial controller kan daar prima op zijn 
plaats zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de op beheersing 
gerichte competenti es verslappen, want zonder goede beheersing 
accepteert het management de controller niet als business partner.” 
Mario Cornel is het daarmee eens: “Bij veel organisati es waar ik 
over de vloer kom ligt de focus van de controlfuncti e nog steeds op 
fi nancial control, business control en risicocontrol. Dat is voor een 
belangrijk deel historisch bepaald. De functi e heeft  van oudsher de 
focus op beheersing en is dienend van karakter. De ontwikkeling naar 
strategische partner van het management heeft  ti jd en vooral ook 
aandacht nodig. Ook in het opleidingstraject zal daar aandacht voor 
moeten zijn.”

De prakti jk onderstreept dat er nog een gapend gat zit tussen current 
state en future state. Je zou inderdaad kunnen zeggen: de control-
functi e voelt zich vanouds vertrouwd met interne beheersing en blijft  
daarom graag dicht bij de traditi onele kerntaken. “Aan de andere 
kant”, zegt Jacques Vervuurt, “opereert de controller al sinds jaar en 
dag in de context van het marktdenken waarin het geloof in resultaat 
centraal staat. Dat is toch een vorm van dynamiek die meer tot de 
verbeelding spreekt dan het checken van boekingscodes.” 
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Tien voorbeelden van lef

Sir Richard Branson
Notoir enfant terrible. Oprichter van de Virgin Group. Startt e ooit 
als student een platenmaatschappij. Daar kwamen later vele 
bedrijven bij, waaronder een luchtvaartmaatschappij. Promoti e-
slogan op één van zijn vliegtuigen: ‘Mine is bigger than yours’.

Sergio Herman
Horecaondernemer. Volgde zijn vader op als chefk ok van Oud Sluis. 
Deed dat met verve. Liet het restaurant achter met liefst drie 
Michelin-sterren. Stoppen op het hoogtepunt, dat getuigt van lef. 
Richt zich nu op andere horecaprojecten.

Don Murray
Oprichter van RGP. Mag vanzelfsprekend niet ontbreken. Deed 
ervaring op bij de ‘Grote Vier’: PwC, EY, KPMG en Deloitt e. Had daar 
op zijn lauweren kunnen rusten. Deed dat niet. Zag in RGP een veel 
grotere uitdaging.

Neelie Smit-Kroes
Europees Commissaris. Veelzeggende bijnaam: ‘Nikkelen Neelie’. 
Durft  - indien nodig - keihard in te grijpen. Dat bleek uit de boetes die 
ze uitdeelde als EU-commissaris met de portefeuille mededinging. 
Totaal bedrag: negen miljard euro. Haar voorganger hield het bij 
3,2 miljard.

Jeff Bezos
Oprichter van Amazon.com. Beschikte over een goed betaalde baan 
bij een hedgefund in New York. Maar zag al in 1994 de mogelijk-
heden van het internet. Toonde met Amazon als eerste de mogelijk-
heden van online verkoop aan.

Oprichters Karmijn Kapitaal
Cilian Jansen Verplanke, Désirée van Boxtel en Hadewych Cels 
vormen het eerste Nederlandse private equity-fonds volledig gerund 
door vrouwen. Investeren louter in mkb-bedrijven met minimaal 
derti g procent vrouwen in het bestuur. Niet uit idealisme. Maar 
vanuit een hang naar rendement.

Fokke de Jong
Verkocht ooit Italiaanse maatpakken langs de A4. Dat smaakte naar 
meer. Is nu oprichter en CEO van het internati onale Suitsupply. 
Durft  te provoceren om zijn merk in de markt te zett en. De ti tel van 
zijn meest ‘schokkende’ campagne: shameless. Zoek maar op.

Tijs Michiel Verwest
Wie? U kent hem beter als DJ Tiësto. Drievoudig nummer één DJ van 
de wereld. Legde zich in eerste instanti e toe op hardcore house. Maar 
vond dat maar niks. Durfde met zijn progressieve house het gat met 
het grote publiek te dichten.

Marissa Mayer
CEO van Yahoo. Voorheen in dienst van Google één van de sleutel-
fi guren bij de ontwikkeling van Google Maps en Gmail. Greep bij 
Yahoo meteen in middels de aankoop van onder meer Tumblr.

Raymond Cloosterman
CEO van Rituals. Had een prima functi e bij Unilever. Maar wilde 
simpelweg dagelijkse routi nes transformeren in mooie rituelen. 
Dat lukte. Rituals beschikt nu internati onaal over meer dan 
tweehonderd vesti gingen.

When shared services are going back to the future...

RGP organiseerde op 19 september een ontbijtsessie op het Shared 
Services & Outsourcing Exchange (SSON) te Noordwijk. 
Het thema: When shared services are going back to the future.

In deze interacti eve sessie discussieerden Shared Services- en 
Outsourcing- leaders over de trajecten die zij hebben gedaan. Wat 
waren hun oorspronkelijke doelstellingen? En hoe kunnen zij deze 
ravitailleren? De discussie is gevoerd aan de hand van de volgende 
drie vragen: 1) Wat wilden de organisati es bereiken, toen ze aan hun 
SSC-traject begonnen? 2) Wat gebeurde er daadwerkelijk gedurende 
het proces? 3) Wat is er voor nodig om back to the future te gaan?

Meer informati e kunt u vinden op onze website www.resources.nl,
onder Events & Nieuws.

Optimale fi nance transformatie sluit aan 
op behoeften hele organisatie

In fi nance afdelingen openbaren zich nieuwe trends. Omdat de 
concurrenti evoordelen van gisteren vandaag een voorwaarde zijn 
om te overleven, worden organisati es steeds volwassener.
Binnen fi nance afdelingen richten deze trends zich vooral op de 
vraag naar een versnelde ti me to business en de verschuiving van 
puur functi oneel naar een meer strategische functi e. RGP is er van 
overtuigd dat fi nance afdelingen met een holisti sche benadering 
een grotere toegevoegde waarde hebben voor de organisati e in 
totaliteit.

Wat je ziet is dat de trends focussen op resultaten op lange termijn 
en de allocati e van middelen even belangrijk is als focussen op 
winsten op korte termijn. Wat je ook ziet is het opti maliseren van 
ketens als procure to pay, hire to reti re en plan to produce in plaats 
van het opti maliseren van fi nance-processen an sich. Verder wordt 
beschikbaar kapitaal van een organisati e dusdanig (her)verdeeld, 
dat het de toegevoegde waarde maximaliseert. Een opti male 
fi nance transformati e wordt dus niet bepaald door externe best 
practi ce-modellen, maar vooral door een goede aansluiti ng van 
fi nance op de behoeft en van de gehele organisati e.

Fris gewaagd is half gewonnen  

Personen met ‘lef’ kenmerken zich onder andere door hoe zij met 
anderen het gesprek voeren: ‘de echte dialooog’.  Succesvolle 
leiders, zo komt uit onderzoek, laten bijvoorbeeld door hoe zij 
communiceren zien hoe moedig ze zijn. Waar is in onze beleving 
moed voor nodig? Er is moed nodig om:

• feedback te vragen en dan ook echt te luisteren
• de tegendraadse mening op waarde te schatt en
• niet om de hete brij heen te draaien
• open en regelmati g te communiceren: ook als je niet alle 
 antwoorden hebt
• vervelende besissingen te nemen, te communiceren 
 én uit te voeren
• anderen ‘de credits’ te geven
• jezelf en anderen rekenschap te laten afl eggen
• ‘tegenspraak’ aan te moedigen
• te doen!
• de realiteit onder ogen te zien

Nee, niet alti jd ‘veilig’ om te doen, maar succesvolle organisati es 
zullen met deze ‘moed’ succesvol zijn geworden.
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RGP komt met een vervolg op de begin dit jaar uit-
gebrachte RGP Energy Governance Index 2012. 
De uitkomsten van het onderzoek in 2012 lieten zien 
dat Europese en zeker Nederlandse energiebedrijven 
transparanter moeten zijn over hun corporate 
governance. De index wordt interessanter wanneer 
meerdere jaren met elkaar worden vergeleken zodat 
er patronen en ontwikkelingen kunnen worden 
gedesti lleerd.

De Resources Governance Index gaat over de transparanti e 
van ondernemingen over hun corporate governance. Per 
onderneming zijn maximaal 100 punten te verkrijgen. Deze 
zijn verdeeld over de onderdelen compliance, capacity 
en commitment. Compliance is het voldoen aan wet- en 
regelgeving. Capacity gaat over de eff ecti viteit (bijvoor-
beeld: hoe vaak en wie neemt deel aan bestuursover-
leg?), de betrouwbaarheid (omvang, samenstelling en 
onafh ankelijkheid van bestuur en bestuurscommissie) en 
de prestati es. Commitment behandelt het daadwerke-
lijk investeren in de maatschappij, mensen en duurzaam-
heid. Daarnaast kunnen organisati es een bonus van maxi-
maal 5 procent verdienen voor openheid. 

Over geheel Europa gezien behaalden in 2012 achtereen-
volgens het Italiaanse Enel Energia, het Zweedse Vatt en-
fall en het Spaanse Iberdrola de hoogste cijfers. In Neder-
land werdt de top drie aangevoerd door Nuon, gevolgd 
door Eneco en HVC. “Uit ons onderzoek blijkt dat Neder-
landse energiebedrijven minder transparant en minder 
open zijn dan andere Europese energiebedrijven”, consta-
teert Hans Wichink, Managing Director Energy and 
Uti liti es van RGP. “Onder de Nederlandse energiebe-
drijven is een duidelijke tweedeling te onderscheiden. 
Aan de ene kant energiebedrijven die ruimschoots en 
toegankelijk publiekelijk verantwoording afl eggen. Aan 
de andere kant energiebedrijven, veelal dochteronder-
nemingen van Europese energiebedrijven, die minimaal 
rapporteren.” 

Op de borst kloppen 
Het onderzoek uit 2012 liet ook zien dat de onderlinge 
vergelijkbaarheid tussen de onderzochte energiebedrij-
ven in Europa aanzienlijk kan verbeteren. “De normen 
van de rapportages voor energiebedrijven per land in 
Europa verschillen nog sterk in termen van transparanti e, 
volledigheid en de presentati e van data.” Eveneens opval-
lend: de rapportage van Nederlandse energiebedrijven 
over maatschappelijke investeringen scoort lager dan die 
van Europese collega’s. “Nederlandse energiebedrijven 
kloppen zich minder op de borst over maatschappelijke 
betrokkenheid en duurzaamheid. Bescheidenheid siert de 
mens, lijkt het mott o. Nederlandse bedrijven zijn over het 
algemeen meer doeners, waardoor ook de verantwoor-
ding over maatschappelijke investeringen pragmati sch 
en low profi le blijft .”

RGP lanceert het vervolg op 
de RGP Energy Governance Index 

RGP Energy Governance Index 
2012 

RGP 
Governance Index

Serieuzer nemen  
Het is daarmee overigens niet gezegd dat de onderzochte bedrijven hun corporate gover-
nance niet op orde hebben. “Ze zijn er alleen niet transparant over. Dat kan twee dingen 
betekenen: of de betreff ende controlmechanismen zijn er niet of energiebedrijven com-
municeren er niet in het openbaar over”, aldus Wichink. 

We zijn erg benieuwd naar hoe de energiebedrijven zich hebben ontwikkeld ten opzichte 
van de eerste keer. Het rapport zal uiterlijk januari 2014 het licht zien.
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1. Wat maakt Alliander voor u tot een uitdagend bedrijf om 
voor te werken?

“De Nederlandse energiesector maakt een forse transiti e door die 
grote consequenti es heeft  voor leveranciers, netbeheerders en afne-
mers. De veranderingen gaan veel sneller dan de sector van oudsher 
gewend is. In een nog niet zo lang verleden werkten we gewoonlijk 
met een planningshorizon van 25 tot 50 jaar; de periode dat nieuw in 
de grond gelegde kabels geacht werden mee te gaan. Dat traditi onele 
beeld heeft  een totaal ander aanzien gekregen. Nu hebben we onder 
meer te maken met decentrale opwekking van energie door parti cu-
liere huishoudens met behulp van zonnecollectoren. Die huishoudens 
willen capaciteit die zij zelf niet nodig hebben graag terugleveren aan 
het elektriciteitsnet, waarmee eenrichti ngsverkeer ineens verandert 
in tweerichti ngsverkeer. Als netwerkbedrijf zullen we daarom onze 
cashfl ow moeten aanwenden om te investeren in deze infrastructuur.
Daarnaast is het zo dat wij een vergoeding ontvangen voor het 
beheer van de transportnett en. Een component van die vergoeding is 
gekoppeld aan de rente op ti enjarige staatsleningen. Omdat het ren-
te-niveau van dergelijke leningen de afgelopen jaren fors is gedaald, 
zal dat voor onze organisati e het volgende jaar leiden tot een op-
brengstendaling in de orde van groott e van ti en tot vijft ien procent.”

2. Dus u zult fors hebben ingezet op kostenreducti e en effi  ciency?

“Wij kiezen er nadrukkelijk voor om te investeren in alternati eve 
oplossingen, in plaats van uitsluitend te focussen op effi  ciency en 
kostenbesparing. Kostenreducti e vind ik op zich ook niet zo interes-
sant. Effi  ciency is voor ons wel een sleutelwoord. Dus je kernproces-
sen zo goed mogelijk doen en daarop geen uitzonderingen toestaan. 
Eigenlijk ben ik op dat terrein nooit helemaal tevreden, het kan alti jd 
wel een beetje beter.”

 Het ‘tempeltje van  
         Kees’ als model 
   voor de fi nancial

10 vragen aan Kees Dubbelboer

Integriteit, fi nance & accounting skills, communicatie en passie

Na 28 jaar bij Shell gewerkt te hebben, begon Kees Dubbelboer drie jaar geleden als Manager 
Corporate Control aan een nieuw avontuur bij Alliander. Een opmerkelijke carrièremove die 
niet lijkt ingegeven door de wens om rusti g af te bouwen. “Dat je de mogelijkheid hebt om 
persoonlijk je stempel te drukken vind ik een van de aantrekkelijkste kanten van mijn werk.”

3. Hoe reageert Alliander dan wel op de grote veranderingen?

“In de vorm van wat wij Emerging Business Areas noemen, werken wij 
aan drie gebieden die het energiegebruik in de toekomst belangrijk 
kunnen beïnvloeden. Die gebieden hebben betrekking op elektrische 
mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling waardoor er alternati eve 
en duurzame energievoorziening naar de klant wordt vervoerd en 
een vernieuwende aanpak waarop energiebesparing in woningen kan 
worden gerealiseerd. Op deze manier ontplooien wij door investe-
ringsmijdende oplossingen nieuwe acti viteiten in een moeilijke markt 
en ik durf te stellen dat wij wat dat aangaat een leidende positi e in de 
sector innemen. Voor de mensen in deze organisati e is dat een fl inke 
omslag, die de nodige aandacht vraagt. Tegelijkerti jd merken we dat 
deze nieuwe takken van sport Alliander op de arbeidsmarkt tot een 
aantrekkelijke parti j maken.”

4. Kennelijk gold dat ook voor u. Hoe bent u bij Alliander terecht 
gekomen?

“Ik zat voor Shell bij Group Reporti ng toen de externe accountant me 
att endeerde op de vacante functi e bij Alliander. Het vooruitzicht om 
in de breedte voor fi nance verantwoordelijk te zijn trok me meteen. 
Dat er wat moest gebeuren bij Alliander was ook al duidelijk voordat 
ik er daadwerkelijk aan de slag ging. Uit de resultaten van een intern 
klantt evredenheidsonderzoek bleek dat er heel wat werk aan de win-
kel was. Daarnaast is het zo dat je veel meer dan bij Shell de moge-
lijkheid hebt om persoonlijk je stempel te drukken op wat er gebeurt 
in de organisati e. Dat vind ik een van de aantrekkelijkste kanten van 
mijn werk bij Alliander.

Door Eric Dijcks, Client Service Director, RGP
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Rutt en: “Dat jullie shared service center uitgerekend in Amsterdam 
is gevesti gd, zal velen misschien vreemd voorkomen. Al was het maar 
omdat de factor arbeid hier in Nederland niet bepaald goedkoop is. 
Maar jullie zijn natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan en hebben 
die keuze op een duidelijke visie gebaseerd. Kun je daar wat over 
vertellen?”

Mollat: “NYSE Euronext heeft  bij haar SSC bewust voor de brownfi eld 
benadering gekozen en niet om helemaal from scratch te beginnen. 
Zo kozen wij ook voor een vesti ging op een bestaande locati e. 
Nog voor mijn komst bij NYSE Euronext zijn onze Europese locati es 
(Amsterdam, Parijs, Londen, Brussel, Lissabon en Belfast, red.) 

“Je moet voortdurend laten zien 
dat de structuur 

professioneel is en de mensen 
competent zijn”

Dietrich Mollat geeft  leiding aan het Europese Shared Service Center (SSC) van NYSE Euronext. 
Dat bevindt zich niet in een of ander ver lagelonenland, maar gewoon op het adres 
Beursplein 5 in Amsterdam. Frans Rutt en, Client Service Director bij RGP, sprak met Mollat 
(1964) over die vrij ongebruikelijke constructi e.

geanalyseerd op geschiktheid voor vesti ging van het SSC. Uit die 
analyse kwam Amsterdam naar voren als beste kandidaat. Niet 
alleen waren er vierkante meters beschikbaar, belangrijk ook is de 
aanwezigheid van voldoende internati onaal gekwalifi ceerd per-
soneel. In deze tak van sport vinden wij het namelijk belangrijk om 
onze Europese vesti gingen in hun eigen landstaal te kunnen be-
dienen, dat verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening aanzien-
lijk. Die getalenteerde mensen vind je in Nederland; er waren voor 
ons al meer fi nanciële afdelingen gevesti gd in Amsterdam om 
dezelfde reden. In het SSC werken meer dan derti g mensen die met 
elkaar 22 nati onaliteiten vertegenwoordigen.”

Dietrich Mollat (rechts) in gesprek met Frans Rutt en
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“Toen ik net in deze organisati e begon was een reacti e: wat moet iemand 
van Shell nou bij Alliander? Er waren ongetwijfeld ook mensen die mij 
maar een rare snuiter vonden die te veel Engelse woorden gebruikte. 
Ik heb er overigens niet voor gekozen om bij binnenkomst onrust te 
creëren, maar in te zett en op een consequent en voor ieder transparant 
beleid. Toen we in ons management team overeenstemming hadden over 
de koers heb ik gezegd: dan moeten we ook maar doorpakken. Dat dit 
ook consequenti es had voor het aantal arbeidsplaatsen was iets waarmee 
het MT met grote zorgvuldigheid is omgegaan. Dat uiteindelijk twinti g 
procent van onze mensen zou vertrekken, is iets waar maar weinigen 
rekening mee hielden. Er was een houding van ‘ze schudden fl ink aan de 
boom maar uiteindelijk vindt iedereen wel weer een takje’. Ondanks de 
zorgvuldigheid die we hebben betracht pakte dat dus anders uit.”

5. Wat heeft  u precies gedaan?

“We zijn gestart met Focused Finance, een transiti eprogramma gericht op 
verbetering van de samenwerking tussen Business Control, Shared Ser-
vices en de overige fi nanciële afdelingen zoals Fiscale Zaken & Subsidies, 
Treasury & Insurance, Corporate Control en Risk. Dit programma beoogde 
en beoogt de fi nanciële functi e binnen Alliander een best in class positi e 
te verschaff en. Daarvan was bij de start in 2010 niet bepaald sprake: 
interne klanten beoordeelden de fi nanciële functi e met een zeer magere 
voldoende in de vorm van het rapportcijfer 5,5. Daarnaast werd door 
middel van benchmarking geconcludeerd dat de effi  ciency ver beneden 
de maat was en het aantal FTE per processtap veel te hoog. Duidelijk was 
dat we focus en standaardisati e moesten aanbrengen. In plaats van over-
al in de organisati e journaalboekingen te verwerken, was bijvoorbeeld 
duidelijk dat we die acti viteit in het Shared Service Center moesten on-
derbrengen. En dat we iedere interne klant in zijn persoonlijke informa-
ti ebehoeft e voorzagen, was ook iets wat geen stand kon houden wilden 
we een substanti ële effi  ciencyverbetering bereiken. Al met al hebben 
deze maatregelen dus geleid tot een personeelsreducti e bij fi nance van 
circa twinti g procent. Dat is door Alliander als heel heft ig ervaren.”

6. Die transiti e zal zich dan ook niet zonder slag of stoot hebben voltrok-
ken. Hoe kreeg u de mensen mee?

“Ik had een symbool nodig en koos daarvoor het jaarverslag. Het verslag 
over 2009 verscheen op 21 april 2010. Ik heb mijn mensen voorgehouden 
dat we de producti eti jd van het jaarverslag in drie jaar konden halveren 
en heb daarbij het ‘droombeeld’ neergelegd om voor 2012 het jaarverslag 
op 21 februari 2013 te publiceren. Uiteindelijk is ons dat ook gelukt, we 
waren zelfs een dag eerder. Maar wat belangrijker is: het producti eproces 
verloopt nu veel plezieriger en er is veel meer trots bij de mensen die er 
bij betrokken zijn. De waardering van onze interne klanten is ook fl ink 
gestegen; we scoren nu het rapportcijfer 7,3. Onze ambiti e blijft  echter 
onverminderd groot. De lat ligt minimaal op een rapportcijfer 8. Het 
programma is dan ook nog niet ten einde gekomen. De samenwerking 
binnen de teams is weliswaar sterk verbeterd, tussen de teams kan het 
nog beter. En naar de rest van de organisati e willen we nog veel meer 
als volwaardige business partner functi oneren. Voor de collega’s die het 
liefst achter hun computerscherm aan spreadsheets sleutelen is dat een 
immense verandering. Die worden echt uit hun comfort zone gehaald.”

7. Hoe doet u dat in de prakti jk?

“Door in vele sessies telkens duidelijk te maken wat zo’n business 
partner in huis moet hebben. Bij die gelegenheden maak ik graag 
een tekening van wat hier in de organisati e ‘het tempeltje van Kees’ 
is gaan heten. Het fundament van dat tempeltje wordt gevormd 
door vier basisvaardigheden die je als fi nancial in huis moet hebben: 
integriteit, fi nance & accounti ng skills, communicati e en passie. In de 
vorm van vier pilaren teken ik vervolgens de aanvullende vereisten 
die nodig zijn om je rol waar te kunnen maken. Dat zijn strategisch in-
zicht, leiderschap, verstand van operati oneel management en kennis 
van de manier waarop je mensen kunt beïnvloeden. Als ik vervolgens 
een dak op de pilaren teken, dan ziet het er inderdaad uit als een 
tempeltje.”

8. Gelooft  u zo sterk in de kracht van symboliek?

“Mijn ervaring is dat veel mensen niet weten wat ze willen. Ze kennen 
hun eigen ambiti e niet. Ik voer daar heel vaak gesprekken over. Als 
een teamlid mij een persoonlijk toekomstperspecti ef schetst dat ui-
termate vaag is, stuur ik hem of haar terug met huiswerk. Zelf heb ik 
mijn persoonlijke doelstellingen alti jd helder voor ogen gehad. In een 
competi ti eve omgeving zoals bij Shell is dat min of meer een automa-
ti sme. Het heeft  me op plekken in de wereld gebracht waar het leven 
niet alti jd even makkelijk was. Door daar niet meteen voor terug te 
schrikken, ontwikkel je het zelfvertrouwen om weer een volgende 
stap te durven zett en.”

9. Wat is nu uw belangrijkste doelstelling?

“Mijn grootste uitdaging hier bij Alliander is om een organisati e neer 
te zett en die door kan groeien. Zelf verwacht ik hier nog maar een 
beperkt aantal jaren te zitt en. Ik verwacht dat uit mijn team mensen 
zullen opstaan om te zijner ti jd mijn taak over te nemen en bespreek 
dat ook met ze. Over een jaar of drie denk ik dat ze er klaar voor zijn 
en mogen ze op mijn deur gaan kloppen. En natuurlijk hoop ik dat 
zich onder het huidige potenti eel ook een toekomsti ge CFO voor dit 
bedrijf bevindt.”

10. Wat houdt een volgende stap voor u persoonlijk in?

“Na wat ik zojuist zei over mensen die hun eigen ambiti e niet kennen 
klinkt het misschien gek, maar dat weet ik nog niet. En als ik het al 
zou weten is het niet opportuun om daar nu al over te speculeren. 
Duidelijk is voor mij trouwens al wel dat ik in ieder geval niet ga thuis-
zitt en of hele dagen golfen.”
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n Kees Dubbelboer (57) is Manager Corporate Control bij Alliander. 
Hij deed bedrijfseconomie in Groningen en studeerde af als register-
accountant in Rott erdam. Na zijn militaire dienst trad hij in dienst bij 
Shell waar hij in een periode van 28 jaar tal van functi es bekleedde. 
Hij werkte voor de Koninklijke onder andere derti en jaar in het 
buitenland. Voor zijn overstap naar Alliander was hij werkzaam 
als Head of Reporti ng voor de Shell Groep.
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Mollat: “De Pizza Index brengt in beeld hoeveel geld er maandelijks 
wordt besteed aan pizza’s en andere maaltijden als gevolg van de 
overuren die onze mensen maken, bijvoorbeeld tijdens afsluitperio-
des. Het is natuurlijk een enigszins ludiek instrument, maar de kracht 
ervan is dat er geen confronterend effect van uitgaat; het benadert 
de mensen niet met een geheven vingertje. Sinds de invoering van 
de Pizza Index twee jaar geleden laat deze een geweldige verbetering 
zien. De index laat een reductie van overwerk zien door de toename 
van kwaliteit en van volwassenwording van het team. We geven nu 
minder dan dertig procent aan maaltijden wegens overwerk uit dan 
begin 2011.”

Rutten: “Het proces van volwassenwording van een SSC vindt nor-
maalgesproken gefaseerd plaats waarbij het service model stapsge-
wijs naar een hoger niveau gaat. Je ziet dat klanten uiteindelijk het 
meest behoefte hebben aan een SSC dat een volwaardige adviesrol 
kan vervullen. In welke fase van dat proces bevindt jullie SSC zich?”

Mollat: “Onze doelstelling is inderdaad om onze interne klanten zo 
goed mogelijk te adviseren. Dat betekent dat je de vaardigheid in huis 
hebt om problemen te analyseren en vervolgens ook op te lossen. Ik 
denk dat we wat dat aangaat al een heel eind op de goede weg zijn. 
Het uiteindelijke doel is om de rol van business partner voor je klant 
te vervullen vanuit een SSC dat als hoogwaardig expertisecentrum 
fungeert. Daarbij stelt onze schaalgrootte ons bovendien in staat om 
ambitie te koppelen aan flexibiliteit en creativiteit. We opereren niet 
als fabriek, maar zien ons werk graag als een ambacht. Ook dat past 
perfect in een Nederlandse traditie.”

Rutten: “Hoe zie je in dat verband de aangekondigde overname van 
NYSE Euronext door de grondstoffen- en energiebeurs InterContinen-
talExchange?”

Mollat: “Die verandert verder niets aan mijn ambitie. Ik heb ooit een 
routekaart bedacht voor de ontwikkeling van ons SSC en daar stond 
een samengaan met ICE natuurlijk niet op. Maar ik zie het als een 
soort kruispunt dat we passeren. Ik ben niet iemand die uitgespro-
ken dol is op routine, dus ik denk dat we de komende twaalf tot 
zestien maanden een interessante en dynamische periode tegemoet 
gaan.”

Rutten: “Mag ik iets over jou persoonlijk zeggen? Je bent geboren 
in Duitsland, hebt de Duitse nationaliteit en voor je komst naar 
Amsterdam werkte je in België en de Verenigde Staten. Met eerdere 
werkgevers als Hewlett-Packard en Applied Biosystems valt me op 
dat je een sterke voorkeur hebt voor Amerikaanse ondernemingen.”

Mollat: “Dat klopt, ik heb uitsluitend Amerikaanse werkgevers 
gehad. Daar verkeerde ik trouwens in de gelukkige positie om zelf 
te ervaren wat een goed shared service centre voor een onderne-
ming kan betekenen. Gek genoeg heb ik nooit voor een Duits bedrijf 
gewerkt, eerlijk gezegd heb ik dat niet eerder overwogen. Ik zeg niet 
dat ik dat niet zou kunnen, maar in de praktijk zou ik me dan wel 
moeten aanpassen. Ik zou mezelf dan ook niet als typische Duitser 
willen omschrijven, maar eerder als een soort van Anglo-Europeaan 
met een Nederlandse touch. Ik denk dat die combinatie het best 
uitdrukt wie ik ben.”

                                              “Mensen moeten niet de fout maken
                                   om te denken
                                       dat de wereld van het boekhouden
                                                      geen vindingrijkheid vereist”
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Rutten: “Kennelijk is het kostenaspect dus niet de doorslaggevende 
factor geweest in de keuze voor Amsterdam.”

Mollat: “Nee, dat was zeker niet de enige drijfveer. Kijk, als je een 
plek voor een nieuwe operatie zoekt met pakweg zeshonderd men-
sen dan ga je niet in het centrum van Amsterdam zitten. Dat kan kos-
tentechnisch eenvoudigweg niet. Maar als je bedenkt dat een SSC in 
de perceptie van de business altijd ver weg is, wil je zo dicht mogelijk 
bij de klant zitten. Daarnaast speelt voor NYSE Euronext het culturele 
aspect een belangrijke rol. Het past bij onze ambitie om in een land 
actief te zijn waar ondernemerschap wortelt in een rijke traditie. Een 
locatiekeuze die louter is ingegeven door financiële afwegingen past 
niet bij dit bedrijf. Gedurende de afgelopen vier jaar heeft de praktijk 
uitgewezen dat onze benadering de juiste is geweest. Overigens heeft 
de inrichting van het SSC voor NYSE Euronext in een periode van vier 
jaar wel tot een forse kostenbesparing van dertig procent geleid.”

Rutten: “Dat is fors. Je had het zojuist over jullie ambitie. Ik veron-
derstel dat die ambitie niet ophoudt bij het verwerken van financiële 
transacties. Ik neem aan dat je de kwaliteit van de dienstverlening tot 
het hoogste niveau wilt opvoeren en als je succesvol bent komen er 
altijd nieuwe kansen. Hoe zie jij dat?”

Mollat: “Ik geloof onvoorwaardelijk in een gestandaardiseerd en 
schaalbaar platform dat zijn taken efficiënt uitvoert. Zo zijn we in 
2009 gestart met het op één lijn brengen van de activiteiten in onze 
vestigingen, onder andere door de geautomatiseerde systemen te 
migreren naar één gezamenlijke infrastructuur – Oracle. Afgezien van 
de techniek lag de grootste uitdaging in het from scratch opbouwen 
van een team met een eigen NYSE-cultuur. We hebben stevig geïnves-
teerd in trainingen op het gebied van klantgerichtheid en effectiviteit, 
en dat doen we nog steeds. People is één van succesfactoren die 
onderdeel zijn van mijn persoonlijke 4P-model. Ik ben altijd op zoek 
naar mensen die bereid zijn om een stap extra te zetten. Mensen die 
niet de fout maken door te denken dat de wereld van het boekhou-
den geen vindingrijkheid vereist.”

Rutten: “Die mensen vinden is één, ze binden is twee. Normaal ge-
sproken is er in shared service centra sprake van een behoorlijk ver-
loop, soms wel in de orde van grootte van meer dan twintig procent. 
Hoe is dat bij jullie?”

Mollat: “Zo’n zes procent, veel lager dan wat je elders ziet dus. Als 
mensen bij ons vertrekken is dat meestal om persoonlijke redenen. 
De P van People sorteert duidelijk het gewenste effect. De andere P’s 
zijn overigens Passion, Patience en Persistence. Door consequent aan 
zo’n model vast te houden word je steeds beter. Het heeft er bijvoor-
beeld in geresulteerd dat wij in 2012 in staat waren om ook onze Azi-
atische vestigingen te gaan bedienen met hetzelfde team. Ik heb altijd 
voor ogen gehad om als SSC zo goed te worden dat je steeds meer 
activiteiten op je kunt nemen. Dat houdt het niet alleen spannend, 
het is ook precies wat dit bedrijf nodig heeft. Zo evolueren we van de 
verwerking van financiële transacties naar een solution hub.”

Rutten: “Van met niets beginnen tot het oppakken van de Aziatische 
boekhouding, daar zit natuurlijk een enorm ontwikkeltraject tussen. 
Wat me interesseert is hoe jullie door de tijd heen de performance 
van het SSC hebben gemeten. Je moet je positie immers voortdurend 
waarmaken tegenover de business. Die zien een SSC niet zelden als 
een brevet van onvermogen voor de eigen prestaties.”

Mollat: “Ik ben het met je eens over het waarmaken van je positie, je 
moet het concept intern echt verkopen. Je moet voortdurend laten 
zien dat de structuur professioneel is en de mensen competent zijn. 
Mijn inzet is altijd geweest om diensten van een zodanig hoog niveau 
te verlenen dat mensen niet eens op het idee komen dat business 
proces outsourcing misschien een aantrekkelijk alternatief kan zijn. 
Vorig jaar zijn we gestart met een intern onderzoek dat onze perfor-
mance op diverse aspecten in kaart brengt. Daarbij hanteren we een 
schaal van 1 tot 5 waarbij 1 overeenkomt met best in class. In de pe-
riode dat we meten hebben we de gemiddelde waardering voor onze 
output zien stijgen van 2,8 naar 2,0. Bovendien zijn we onderdeel van 
een continue externe benchmark waaruit blijkt dat we in vergelij-
king met bedrijven in onze peer group een koppositie innemen. En 
natuurlijk hanteren we een eigen set prestatie-indicatoren. Om een 
voorbeeld te geven: binnen een termijn van zestig dagen incasseren 
we 94 procent van alle facturen.”

Rutten: “Ik hoorde van een relatie dat je op een congres in Londen 
iets had verteld over een bijzondere maatstaf die jullie gebruiken, de 
Pizza Index. Wat is dat precies?”
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De Europese energiemarkt, maar zeker ook de Nederlandse, is sterk in beweging 
constateert Gert Ploumen, Manager Procurement bij Essent. “Energiebedrijven moeten het 
zoeken in samenwerking, nieuwe vormen van energie-effi  ciënti e en bedrijfskundige, 
commerciële keuzes.”

“Onze wereld 
          is compleet 
        veranderd”

Gert Ploumen, Essent: 

In 2009 kwam een deel van de Nederlandse energiebedrijven in 
buitenlandse handen na de overnames van Essent en Nuon door 
respecti evelijk het Duitse RWE en het Zweedse Vatt enfall. Daardoor 
en door de liberalisering in 2004 waaide er een andere wind door 
de energiesector in Nederland. “Ondernemerschap en het lett en op 
effi  ciënte inkoop werden verder aangewakkerd”, constateert Gert 
Ploumen. “Je zag het bedrijf  langzaam draaien. We zijn tot in onze 
vezels ervan doordrongen dat we anders, vooral effi  ciënter 
moeten opereren om staande te blijven tussen de stevige concurren-
ti e op de Europese energiemarkt en daar maakt inkoop onderdeel 
van uit”, stelt Ploumen. “Ik werk nu ti en jaar bij Esssent en in die ti jd 
is onze wereld veranderd. De concurrenti e bestaat niet alleen uit 
andere traditi onele energiebedrijven, maar ook uit fl exibele ener-
gievormen zoals wind en zon. De kosten voor het produceren van 
elektriciteit met behulp van steenkool of gas zijn zodanig dat het 
soms duurder is om zelf te produceren, dus er beter ingekocht kan 
worden.” 

Vooruitstrevend
Die fl exibiliteit is ook terug te vinden in de inkoop, zegt Ploumen. 
“We zijn vooruitstrevend en fl exibel geworden. Bijvoorbeeld bij het 
vormgeven van de gezamenlijke inkoop over centrales heen. Inkoop is 
dan ook in een ander daglicht komen te staan.” 
Ploumen is sinds vijf jaar verantwoordelijk voor de inkoop voor de 
centrales van Essent. Ook daar ziet hij het ondernemerschap en 
het hernieuwde lef terug. “Vroeger namen we het zekere voor het 
onzekere. We gingen  meestal in zee met bekende parti jen, zogeheten 
Original Equipment Manufacturers en raakten hier ten dele afh anke-
lijk van. Vijf jaar geleden hebben we lef getoond door die macht te 
doorbreken en andere parti jen binnen te halen. Daar plukken we nu 
de vruchten van.” 

Samenspel
Het kostt e managementti  jd en een samenspel van inkoop en pro-
ducti e om die parti jen te begeleiden. Maar dat leverde ook meer 
effi  ciënti e en een kostendaling op. Ploumen: “Je moet kennis en 
kunde opbouwen over bijvoorbeeld turbines en generatoren van een 
centrale. Die kennis hebben we samen met die parti jen opgepakt. In 
ruil kregen we goede planningen en konden we gezamenlijk afstem-
men voordat we centrales ti jdelijk sti llegden.” Besluiten om te kiezen 
voor een andere onderhoudspartner kan inkoop nooit alleen nemen, 
zegt Ploumen. ”Je moet in multi functi onele teams werken en dus in 
dit geval commercie, techniek en veiligheid aan elkaar verbinden. 
In dergelijke teams maak je een risicomatrix en neem je samen de 
besluiten. Ook om nieuwe parti jen in te schakelen.” De bijbehorende 
vragen zijn volgens Ploumen wezenlijke afwegingen. “Je kunt risico’s 
weg managen. Je benut in feite de fl exibiliteit van de huidige energie-
markt. Daarnaast speelt de tucht van de markt. Overheden prediken 
duurzaamheid, maar een overvloed aan energie van zon en wind 
zorgt meteen voor een probleem: wie regelt de backup capaciteit? 
Immers, wind en zon zijn niet alti jd aanwezig.”   

“Je moet in 
multifunctionele teams 
werken en dus 
commercie, techniek 
en veiligheid 
aan elkaar verbinden”

Interview: Hans Wichink, Managing Director Energy and Uti liti es, RGP
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Hand in hand
Centrale en decentrale opwekking zullen hand in hand gaan, is de over-
tuiging van Essent. Er zullen centrales nodig blijven voor momenten 
waarop de zon en wind verstek laten gaan. Ploumen: “Het is een gege-
ven dat er, net als in Duitsland, meer en meer decentrale opwekking 
plaatsvindt. In ons buurland zijn er dagen dat er zoveel elektriciteit 
van wind en zon is dat er sprake is van overcapaciteit waardoor zelfs 
de Nederlandse markt beïnvloed wordt.” Energiebedrijven moeten het 
volgens Ploumen zoeken in samenwerkingen, in nieuwe vormen van 
energie-effi  ciënti e en bedrijfskundige, commerciële keuzes. Daarvoor is 
lef nodig, ziet Ploumen. “In onderhoud gaan miljoenen euro’s om, door 
de inkoop van onderhoud voor alle RWE-centrales te bundelen hebben 
we een betere onderhandelingspositi e en kunnen we besparen. Die 
kant gaan we op. We kijken veel meer naar wat we kunnen doen om 
kosten te besparen. Het is ti jd om concrete slagen te maken.” 

“Het is tijd 
        om concrete slagen 
      te maken” In
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Indrukwekkende 
centrale 

Ploumen opereert vanuit het kantoor bij de indrukwekkend ogen-
de Amercentrale inclusief dito koeltoren. In Geertruidenberg 
staat één van de grote producti elocati es van Essent. De centrale 
bestaat uit twee eenheden die een elektrisch vermogen van 1.245 
megawatt  en een warmteproducti evermogen van 600 megawatt  
hebben. Naast steenkool gebruikt Essent schone biomassa (voor 
groene stroom) en houtgas (voor groen zakelijk) als brandstoff en.
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