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en wereldwijd actief vanuit 85 kantoren
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DE DIALOOGSESSIES

voorwoord
Het afgelopen jaar heeft u ons weer het vertrouwen gegeven om samen met u te bouwen
aan uw organisatie, wij zijn u daarvoor erkentelijk. Elke dag ondersteunen wij een groot
aantal organisaties bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van Finance & Control, Governance, Risk & Compliance en Information Management. Veelal in projecten die
rechtreeks invloed hebben op de bedrijfsvoering en bijdragen aan het resultaat. Dit bij
zowel lokale als internationale spelers en in de diverse sectoren.
We zijn in 2011 met elkaar de dialoog aangegaan over onderwerpen die het management
van organisaties bezighouden. Onderwerpen die zich uitstekend lenen om belicht te worden vanuit meerdere perspectieven en oplossingsrichtingen. Het afgelopen jaar hebben we
weer diverse Dialoogsessies georganiseerd. Velen van u hebben daarin geparticipeerd.
Levendige discussies hebben zich voltrokken, veel kennis is uitgewisseld en netwerken zijn
versterkt. De Dialoogsessies zijn door u zeer hoog gewaardeerd! In deze Dialogue vindt u
de weerslag van de diverse Dialoogsessies van 2011.
We spraken over ambitie als het centrale thema voor 2011. Ambitie om sterker naar voren
te komen uit de moeilijke marktomstandigheden als gevolg van de crisis. Wij zien dat gegeven de huidige turbulentie in de wereld om ons heen, het ambitieniveau nog verder aangescherpt is; het gaat inmiddels om het ontwikkelen van een business model dat ‘sustainable’
is onder alle marktomstandigheden. Groei echter, zal het centrale thema blijven. Het hebben
van een goede marktpositie is daarvoor een vereiste. Zie hier het belang van het hebben van
opinies. Door met elkaar in gesprek te blijven kunnen we onze opinies verder ontwikkelen
en gelijktijdig als klankbord fungeren.
Resources wil ook in 2012 graag het klankbord zijn voor u! Wij hopen u dan ook zeker weer
te mogen ontvangen als gast op één van onze Dialoogsessies in 2012!
Wij wensen u een inspirerend en bovenal gezond 2012!

Frank van der Hagen
Managing Director Netherlands
Frits Aarts
Senior Vice President Europe
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Welke kant gaan we op?
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DE DIALOOGSESSIES

De druk neemt toe,
de tijd neemt af
WAT GAAN WE DOEN?
Keuzes maken, daar draait het om in het leven. Niet alleen voor personen, maar ook voor
organisaties. In de huidige turbulente markt gaat het steeds vaker om keuzes maken om te
kunnen blijven groeien of zelfs overleven.
Op Europees niveau praten we over het redden van de euro en het mogelijk laten ‘vallen’
van Griekenland. Komt de politiek op één lijn? Hoeveel invloed krijgen de (internationale)
toezichthouders op ons huishoudboekje? Welke sancties zijn mogelijk en hoeveel systeemrisico is nog acceptabel? Al deze vragen expliciteren het maken van de juiste keuzes.
NOODzAAk TOT BESLISSINGEN
De ruimte om verkeerde keuzes te maken wordt voor organisaties steeds kleiner. Het vet
is van de botten, het incasseringsvermogen geminimaliseerd. We voelen steeds sterker de
noodzaak om weloverwogen beslissingen te nemen, het liefst op tijd, gedragen en gericht.
Druk neemt toe, tijd neemt af. Tijd voor de Dialoog lijkt onder deze omstandigheden niet
aanwezig. Toch is dat de belangrijkste geleider voor goede en gedragen besluiten. Wanneer we met de juiste professionals, de juiste dialoog voeren komen we tot betere beslissingen. Mee eens? En toch blijkt in de praktijk dat ‘er tijd voor maken’ veelal wijkt voor de
waan van de druk.
NIEUWE INzICHTEN
In 2011 hebben we met circa 200 deelnemers in 16 sessies de ‘true dialogue’ gevoerd over
onderwerpen die de gemoederen bezighouden. Dat doen we met onze relaties in kleine
groepen, op basis van een jaaragenda en open inschrijving. Die relaties voelen warm, mede
door het interactieve karakter van de sessies. De dialoog brengt deelnemers nieuwe inzichten, omdat het uitwisselen van kennis en ervaring centraal staat. De rode draad door alle
sessies is ieders ambitie om te groeien en ontwikkelen. Dat kan alleen door jezelf kwetsbaar op te stellen en daarnaast te luisteren naar je ‘peers’. Ga met hen het gesprek aan,
bijvoorbeeld naar aanleiding van deze Dialogue.
WAARDE TOEvOEGEN
Terug naar het maken van keuzes in relatie tot de dialoog. In het Controllers Magazine van
december 2010 schreef ik over het verband tussen diverse dialoogvormen en de organisatiecultuur. Ook in 2011 is weer gebleken dat niet altijd de juiste dialogen gevoerd worden.
Europese politici bijvoobeeld kijken elkaar in de ogen; ze horen elkaar om beurten aan. De
vraag is of zij een ‘echte’ dialoog voeren.
De artikelen in dit magazine zijn voortgekomen uit de Dialoogsessies die in 2011 hebben
plaatsgevonden. Ook in 2012 gaan we vol enthousiasme door om met u de dialoog te
blijven voeren. Zo blijven wij geïnspireerd en kunnen wij waarde toevoegen in deze turbulente, onzekere maar zeker ook kansrijke tijden!

Arthur Izeboud

Na de Dialoog, volgt de Keuze
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Navigeren op een
omgekeerde landkaart
Over management in een vreemde cultuur

We leven in een tijd waarin veranderingen volkomen
lijken te verschillen van alle veranderingen die in het
verleden hebben plaatsgevonden. Zelfs zoiets ingrijpends als de industriële revolutie lijkt erbij in het niet
te vallen. Alles gaat oneindig veel sneller dan vroeger,
de beweging is wereldwijd en daardoor zijn de betrokken spelers diverser dan ooit. Er is in relatief korte tijd
een internationaal netwerk op het gebied van communicatie en de uitwisseling van goederen en kapitaal
ontstaan. Meer dan ooit staat alles met alles in verbinding. Razendsnel opkomende economieën spelen
daarin een grote rol. Door de globalisering gaan de
BRIC-landen (met name China) het van Europa en de
Verenigde Staten overnemen. In de komende decennia
domineren zij de wereldpolitiek en de economie. Wij
moeten ons dus vooral realiseren dat we er bijvoorbeeld in de G20 en bij de VN steeds minder toe zullen
doen. En ja, helaas veranderen in deze ontwikkeling
ook de regels van het spel en weten we soms nog even
niet hoe daarmee om te gaan.
hoe pak je het aan?
Sommigen zijn geneigd deze ontwikkelingen als een bedreiging zien.
Maar dat hoeft natuurlijk niet. Immers: nieuwe regels, nieuwe kansen! Meegaan in de beweging van globalisering, hoe pak je dat aan?
Dat was de vraag die centraal stond in deze dialoog en waarover professionals uit diverse organisaties van gedachten wisselden.
kijk naar de ander, kijk naar jezelf
In het nieuwe speelveld is het om te beginnen noodzakelijk om andere culturen beter te gaan begrijpen, maar ook om diepgaand na te
denken over hoe onze eigen cultuur naar de wereld kijkt. Het een kan
niet zonder het ander. De bereidheid om de eigen, cultureel bepaalde
normen en waarden nog eens onder de loep te nemen is cruciaal.
vier vragen
Alvorens organisaties de stap nemen naar groei over de grenzen, zouden er eigenlijk vier belangrijke vragen moeten zijn beantwoord. Ten
eerste: wat is de onderliggende reden om het überhaupt te willen?
Wordt de winst er bijvoorbeeld groter door? Of worden de aandelen
meer waard? Vervolgens moet je je afvragen welke markt je wilt veroveren. Waar gaan we ons precies vestigen en waarom? De derde
vraag is hoe je precies de markt gaat binnendringen. Zet je ter plaatse
een agentschap neer? Een sales office? Of kies je bijvoorbeeld voor
een joint venture? De vierde vraag tenslotte is hoe je wilt omgaan
met de plaatselijke cultuur en de situaties die daaruit voortvloeien.
Hoe ga je om met personeel in relatie tot de plaatselijke gebruiken?
Wat te doen met zaken als corruptie, of het simpele praktische feit
dat de stroom er om de haverklap uitvalt?

Overigens concentreert men zich doorgaans voornamelijk op de
vierde vraag. Dat ligt ook wel voor de hand. We kennen allemaal het
spreekwoord: ‘when in Rome, do as the Romans’.
‘being there’
Waar het om gaat om in een vreemde cultuur succesvol te kunnen
zijn is intuïtie, een open opstelling en het vermogen je aan mensen
en culturen aan te passen. Goedbeschouwd kan het theorieboek dus
in de prullenbak. Je hebt er niks aan. Kennis en ervaring ontstaan
enkel door ook daadwerkelijk ter plaatse te zijn.
Het is daarbij overigens wel erg belangrijk om goed na te denken
over de duur van het verblijf in het buitenland. Als men er te kort is,
gaat er steeds kostbare ervaring verloren op het moment dat mensen
weggaan. Anderzijds, als mensen te lang ter plaatse zijn, bestaat er
het risico om teveel ‘ingeburgerd’ te raken en zodoende voeling met
het hoofdkantoor te verliezen.
negen stappen
Ondanks het feit dat je met het theorieboek in de hand niet zo ver
komt, is er gelukkig wel een soort model te bedenken. Het model
bestaat uit negen stappen.
1. Een andere bril
Zet alles wat je dacht te weten opzij. De wereld is veranderd, dus pas
je manier van denken daaraan aan.
2. De omgekeerde landkaart
Kijk naar de wereld vanuit een andere plaats. Probeer je bijvoorbeeld
voor te stellen hoe de wereld er vanuit China uitziet. Ineens zie je dat
vanuit dit perspectief bepaalde regio’s oneindig veel belangrijker zijn,
dan toen je ze vanuit je eigen perspectief bekeek.
3. Kijk terug om beter vooruit te kunnen
Je verdient respect door iemands geschiedenis te kennen en te begrijpen. Verdiep je dus in de geschiedenis en cultuur van een land.
4. Emotionele ‘kennis’
Lees romans, bekijk kunst als je daar de tijd voor kunt vinden. Lees
over de lokale gewoonten en gebruiken. Probeer lokale mensen en
situaties te begrijpen door er tijd door te brengen.
5. Rechtssysteem en ethiek
Natuurlijk verplichte kost voor ieder internationaal opererend bedrijf. Laat hierbij tot je doordringen dat ook het rechtssysteem en de
ethiek geworteld zijn in de plaatselijke cultuur.
6. Human Resources
Zoek zeer zorgvuldig de juiste mensen uit om de klus te klaren. Dat is
niet altijd eenvoudig, maar het is een investering die in alle gevallen
de moeite loont.
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Patrick Reinmoeller is joining Cranfield University as Professor of Strategic Management.
Before he served as a faculty member at Erasmus University, and at the Graduate School of Knowledge Science,
Japan Advanced Institute of Science and Technology. He has published on strategy,
innovation and knowledge creation in leading US, European journals.
His current research focuses on organizational resilience, knowledge creation and social innovation.
‘We are going through a period of change, different from previous transitions like the industrial revolution.
This time the change is faster, global, and with more diverse players.
This mix of dynamics and complexity has created a different type of game
with a new set of rules and we still haven’t figured out how to act upon this.’

7. Team Building
Bereid je team voor op de toekomstige werksituatie. Train je mensen in een voor hen onbekende omgeving. Het team zal daar niet alleen hechter van worden, maar ook creatiever.
8. Goede leiders weten wanneer ze zich moeten laten leiden
Een objectief goede beslissing, gebaseerd op rationele feiten en overwegingen, kan niet
door slechts een persoon genomen worden. Ons oordeel wordt immers altijd gekleurd
door persoonlijke factoren. Het belangrijkste is te weten dat je niet alles weet. Breng een
team van experts bijeen om je eigen kennis aan te vullen waar dat nodig is.
9. Aanpassen of managen?
Managen is niet meer of minder dan het onder controle houden van zaken. Wellicht is het
in een veranderde situatie verstandiger de wereld om je heen eerst goed in je op te nemen
en je daaraan aan te passen, alvorens aan het managen te slaan. Met andere woorden:
focus je in eerste instantie op flexibiliteit en niet op vertrouwde instrumenten.
MEEBEWEGEN
Samenvattend kun je stellen dat management over de grenzen staat of valt met goed observeren, proberen te begrijpen wat je ziet en je daar vervolgens aan aan te passen.
Maar dat is niet het enige. Wil je succesvol zijn, dan zullen ook je producten en diensten
moeten meebewegen met de nieuwe markt, evenals de instrumenten die je inzet om die
producten en diensten aan de man te brengen. De nieuwe regels van het spel dagen ons
uit om op een nieuwe manier zaken te doen. Wie de eigen, vertrouwde, cultureel bepaalde
strate-gieën opzij kan zetten heeft de beste kans van slagen.

Stop met managen
en volg het pad dat voor je ligt...
Roger van der Spek MBA studeerde International Business en
woonde en werkte respectievelijk in Engeland, de Verenigde Staten en India.
Bij Resources Global is hij betrokken bij de internationale praktijk en is hij als de Global Account Lead
verantwoordelijk voor een grote Corporate in de hightech sector.
‘The key success factor in the international rebalancing of nations
is to get rid of stereotyping cultures or people.
It turned out that we had chosen the wrong title for this dialogue session;
it should have been ‘adapting across cultures’.
Maybe that summarizes this fascinating roundtable the best way.’

Yazid Zoubir is Managing Director of Educational Testing Service Global
and manages the ETS global subsidiary offices in the Asia Pacific, Europe,
the Middle East and Africa and Canada.
He earned a B.A. in international relations, an M.A. in strategic studies,
an MBA in organizational behavior and international management, and a Ph.D. in political science.
‘The global market place is going through a period of fundamental changes
and to be successful in this new world, one needs to look at it through a new lens
based on new rules of engagement.’
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Maak zoveel
mogelijk lawaai...
Over het invoeren van een ‘stille reorganisatie’

Laten we wel wezen, een reorganisatie wordt maar
zelden met luid gejuich ontvangen. Integendeel, volgens de definitie op wikipedia is reorganisatie een
term die nogal eens gebruikt wordt als eufemisme voor
het feit dat er binnen bedrijven ontslagen gaan vallen.
Het hoger management neemt in het algemeen het
initiatief voor reorganisatie met als argument dat er
onderhoud ‘nodig’ is. De gevolgen van een reorganisatie voor werknemers zijn vaak daverend. Ze hebben
ineens een andere functie, een andere werkplek, nieuwe secundaire arbeidsvoorwaarden of krijgen zonder
meer ontslag. Reorganisatie staat voor veel mensen
dan ook synoniem voor narigheid en onrecht. Populair gezegd: ‘Ik raak mijn baan kwijt, zodat de mensen
aan de top hun luxe leventje kunnen voortzetten.’
Kortom, het fenomeen reorganisatie heeft een beetje
een imagoprobleem, om het zo maar eens te zeggen.
risico management
Het kostte de deelnemers aan de dialoogsessies - waarvan slechts
vijf procent nog nooit met een reorganisatie geconfronteerd was
en waarvan maar liefst 44 procent binnen het komende jaar een reorganisatie in de eigen organisatie verwacht - dan ook geen enkele
moeite de negatieve aspecten op te sommen: een reorganisatie werd
geassocieerd met stroperigheid, weerstand, onduidelijkheid, onrust,
onzekerheid voor medewerkers, graaidrang door het management,
slechte communicatie, politiek gekonkel, een te instrumentele aanpak, een gebrek aan respect en verlies van goede mensen. Klap op
de vuurpijl is dat er doorgaans geen enkele organisatieontwikkeling
plaatsvindt en er opmerkelijk weinig echt structureel verbetert.
Hierbij moet overigens opgemerkt worden dat veel van de bovenstaande negatieve aspecten worden veroorzaakt doordat een reorganisatie vaak veel te laat wordt ingezet. Met als gevolg dat de druk intussen
onnodig hoog oploopt.
luid en duidelijk
Dat het ook anders kan, wordt duidelijk in de casus van een grote
thuiszorgorganisatie, waar een reorganisatie werd ingezet om een
snel naderend faillissement af te wenden. Al binnen een jaar werden
de resultaten omgebogen tot winstgevendheid en vandaag de dag
is de organisatie zo gezond dat ze andere thuiszorgorganisaties kan

De belangrijkste taak voor Klaas Stoter, lid Raad van Bestuur
bij Thuiszorg Verian, is medewerkers ondersteunen
en inspireren om hun werk op een professionele manier
te kunnen uitvoeren.
‘Mensen láten zich niet veranderen,
dat doen ze alleen uit eigen overtuiging!’

acquireren en integreren. Naast het feit dat de reorganisatie zo snel
een positief resultaat opleverde, valt op dat de reorganisatie geen
ophef of negatieve pers heeft opgeleverd. In die zin is deze reorganisatie te typeren als een ‘stille’ reorganisatie.
respectvolle opstelling
De communicatie was echter juist luid en duidelijk. Op basis van een
zeer heldere en onverbloemde analyse over de situatie waarin het
bedrijf verkeerde, is de (nieuwe) bestuursvoorzitter persoonlijk met
alle medewerkers in gesprek gegaan over het perspectief en de maatregelen die noodzakelijk waren. Doordat hij de medewerkers persoonlijk benaderde, hen respectvol behandelde en volledige transparantie gaf, kon hij rekenen op begrip en steun voor - en medewerking
bij - impopulaire maatregelen, zoals ontslagen en het inperken van
persoonlijke vrijheden van medewerkers. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de boodschap gebaseerd was op een financiële analyse
die een directe koppeling had met het werk van de medewerkers.
Daardoor begrepen zij de noodzaak. Ook werd er tijdens het proces
frequent gerapporteerd om de progressie zichtbaar te maken.
Eenzelfde transparante en respectvolle opstelling werd gekozen richting opdrachtgevers, waardoor aanvullende financiering kon worden
gerealiseerd.
eerst lawaai, dan stilte
Het bovenstaande is een warm pleidooi om veel ‘lawaai’ te maken in
het communicatieproces om vervolgens de stilte (begrip en steun) te
benutten in het reorganisatieproces. Dit uitgangspunt is effectief gebleken, ondanks het feit dat de getroffen maatregelen er beslist niet
om logen. Zo is er strak gestuurd op productiviteitsverbetering en het
reduceren van inhuur van uitzendkrachten, werd intern overleg voor
een groot deel afgeschaft en is binnen anderhalf jaar het Management Team bijna volledig vernieuwd, te beginnen met de controller.
respectvol leiderschap
Als reorganisatie op deze manier wordt uitgevoerd is de kans groot
dat deze als positief zal worden ervaren. Er wordt immers naar aanleiding van een duidelijke financiële analyse, door middel van inspirerend, respectvol leiderschap aantoonbare verbetering gerealiseerd,
de organisatie wordt zichtbaar naar een hoger plan getild, er komen
nieuwe inzichten en er wordt afgerekend met oude, niet (langer)
constructieve gewoonten. Dit alles in een sfeer van saamhorigheid.
medewerkers bepalen het succes
Maar ook als de aanleiding voor de reorganisatie door een wat minder heldere (financiële) analyse wordt gevormd, is het nog steeds
zo dat het succes ervan bepaald wordt door de loyaliteit, ervaring
en inzet van de medewerkers. Essentieel is de energie die vrijkomt
en de resultaten die ontstaan als je de schat aan kennis, ervaring en
enthousiasme van de medewerkers weet te ontsluiten en benutten.
Zelfs als het om een kille reorganisatie gaat, blijkt dit de bepalende
factor te zijn.
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zELFHERSTELLEND vERMOGEN
Een aardig voorbeeld hiervan is de operatie Centurion bij Philips in 1990. Daar is bewust
gekozen voor een klassieke, kille reorganisatie. Vlak voor de kerst werd iedereen afzonderlijk binnengeroepen bij zijn of haar leidinggevende. Veel medewerkers kregen te horen
dat ze werden ontslagen. Ze konden - weliswaar met een regeling - per direct vertrekken.
Opmerkelijk was dat de resterende medewerkers in staat bleken om cruciale processen
gewoon door te laten gaan zonder dat zich noemenswaardige incidenten in de bedrijfsvoering voordeden. Het zelfherstellend vermogen van de resterende organisatie bleek erg
groot. Dat kan natuurlijk alleen als er van tevoren expliciet op basis van kwaliteit een selectie is gemaakt van cruciale personen die voor de organisatie moeten worden behouden.
kIL EN TOCH STIL?
Opvallend is dat vervolgens deze cruciale medewerkers op dezelfde manier werden bejegend als medewerkers bij een zogenaamde stille reorganisatie. Daardoor dient de stelling
zich aan dat - met een juiste voorbereiding en selectie van talent en ruimte voor medewerkers - zelfs een kille reorganisatie ‘stil’ te realiseren is en dat het grootste verschil tussen
een succesvolle stille en een kille reorganisatie gelegen is in het wel of niet beschikbaar zijn
van een afvloeiingsregeling. In die zin zou je een stille reorganisatie ook kunnen zien als
een reorganisatie zonder formele afvloeiingsregeling, waarbij een beroep wordt gedaan
op het zelfvertrekkend vermogen van medewerkers.
vERANDERING IS DE GEWOONSTE zAAk vAN DE WERELD
Samenvattend zijn er een aantal conclusies te trekken, die als uitgangspunten voor een
‘stille reorganisatie’ zouden kunnen fungeren:
• Wacht niet met veranderen tot het te laat is, jaarlijks kleine organisatieveranderingen
doorvoeren is veel effectiever dan een big bang. Change should be business as usual.
• Betrek alle medewerkers bij het veranderingsproces, zowel in de analyse als in de oplossing. Dit komt terug in de filosofie die Resources al vijftien jaar hanteert en die zeer gewaardeerd wordt door haar klanten: Business. From the inside out.
• Zorg dat je verhaal (waarom reorganiseren) staat als een huis, met een heldere analyse
(wat is de urgentie) als basis. Dit verhaal dient eerlijk, duidelijk en transparant voor alle
betrokkenen te zijn en kan vervolgens niet vaak genoeg verteld worden.
• Goed leiderschap (authentiek en betrokken) is essentieel, zeker bij een reorganisatie.

...dan wordt het vanzelf weer stil!

David Zeman heeft 20 jaar ervaring in sales en marketing.
Hij is als Client Service Director bij Resources Global Professionals verantwoordelijk
voor klanten en projecten binnen de publieke sector en het internationale bedrijfsleven.
‘Zonder herrie lukt het nooit! Communicatie is essentieel.
Wacht niet met veranderen tot het te laat is,
jaarlijks kleine organisatieveranderingen doorvoeren is veel effectiever dan een Big Bang.
Change should be business as usual.’
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Zeg jij nou ook
eens wat...
Over de verschuivende rol van Business Control

De laatste tijd is er een belangrijke verschuiving te zien
in de rol die Business Control speelt in de organisatie. Of beter geformuleerd: we zien dat het management gaandeweg meer en andere dingen van Business Control is gaan verlangen. Tekenend voor deze
trend is misschien wel het feit dat bij sommige multinationals ook mensen die niet primair een financiële
achtergrond hebben op controlling posities worden
geplaatst. Het lijkt erop dat de klassieke controller die
uitsluitend excelleerde op financieel gebied en niet
per se hoefde te beschikken over uitgebreide communicatievaardigheden of andere soft skills, toch echt
wel een beetje uit de tijd begint te raken. Kortom, het
is tijd voor Business Control 2.0.
Slimmer gebruik van kennis
Een logische ontwikkeling, want per slot van rekening is het niet ondenkbaar dat de mensen die de organisatie controleren, bijvoorbeeld
ook weleens een heel aardige prognose voor de toekomst zouden
kunnen maken. Met andere woorden: control beschikt over een geweldige hoeveelheid kennis en ervaring die op een andere, betere
manier gebruikt zou kunnen worden dan tot dusver gebruikelijk was.
Naast de traditionele accounting verplichtingen wordt er van een
business controller meer en meer verwacht: het geven van business
advies en het sparren met de business gaan tot het takenpakket en
de competenties behoren. De business controller wordt als het ware
gedwongen uit zijn of haar comfort zone te stappen, om zichzelf en
het vak fundamenteel te herijken en innovatie te omarmen.

De vragen
Zijn dat reële verwachtingen? Kan de business controller anno 2011
die verwachtingen waarmaken en hoe ziet die functie er dan uit?
Dit zijn de vragen waar in deze dialoogsessies door deelnemers met
verschillende kennis- en ervaringsachtergronden op het gebied van
Business Control over van gedachten werd gewisseld. Concreet: hoe
kan de controller anno 2011 invulling geven aan de verwachtingen
op het gebied van business partnering en zodoende meerwaarde
creëren?
controller classic
Laten we even de belangrijkste kenmerken van de traditionele controller langslopen: het verwerken en registreren van alle (financiële)
transacties, rapporteren over resultaten in achterliggende perioden
en het zorgen voor compliancy. In het algemeen kun je stellen dat de
taken en activiteiten een reactief karakter hebben, dat men relatief
afgezonderd van de organisatie werkt en men zich zoveel mogelijk
beperkt tot ‘hard skills’.
controller 2.0
Wat is nu het profiel van de controller 2.0? Hij/zij biedt meerwaarde
door in te spelen op de wensen en behoeften van belanghebbenden.
Denkt mee en ondersteunt in maken van beslissingen, maakt prognoses, is proactief en schat potentiële risico’s adequaat in en heeft
een meer geïntegreerde visie op de organisatie. Hij/zij heeft sterke
communicatieve vaardigheden en daarmee een hechtere betrokkenheid bij de organisatie als geheel, zonder - en dat is erg belangrijk
- zijn/haar onafhankelijkheid te verliezen. Omdat meer dan vroeger nadruk wordt gelegd op soft skills, kan daar wel een spanningsveld liggen.
Maak een stappenplan
Klinkt allemaal heel leuk, maar nieuwe competenties komen natuurlijk niet van de ene op andere dag uit de lucht vallen. Het is een groeien ontwikkelingstraject waar wel wat tijd overheen gaat. Er bestaat
een ontwikkelingsmodel waar je veel aan kunt hebben. Het model
bestaat uit een aantal stappen: Zorg om te beginnen dat financiële
processen en procedures op orde zijn. Stap twee is het implementeren van financiële verslaglegging, budgettering en prognoses.
Stimuleer vervolgens financiële bewustwording, betrokkenheid en
verantwoordelijkheid. Tot slot: focus je energie op de verandering
van rekenmeester naar business partner en weet langs welke weg je
deze verandering wil bereiken.

Hans Maeyer is binnen Resources Global Professionals
verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van
Finance & Accounting/Control
specifiek binnen de Europese klanten van RGP.
‘De hedendaagse controller moet nadenken
over hoe zijn ‘guiding’ en ‘challenging’ van de business
bijdraagt aan het bottom line resultaat van de onderneming’
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MAAk LAWAAI
Voor de meesten zal het misschien een grote stap buiten hun comfort zone zijn, maar PR is
misschien wel je belangrijkste instrument in het hele proces. Het is zaak om je zo duidelijk
mogelijk te profileren en zichtbaar te maken wat je doet. Zorg voor een snellere ontwikkeling dan je peer group, zowel binnen als buiten de organisatie. Claim de credits van je
successen en wees niet beducht om je boodschap keer op keer te herhalen. Zoals gezegd,
het proces kost tijd.
In de praktijk is gebleken dat een gestructureerde planmatige aanpak met een consistente
ontwikkeling van hard én soft skills in een aantal jaar tot enorme resultaten leidt.

Business Control 2.0
De rekenmeester kan zoveel meer
dan alleen maar rekenen

John J.M. Soetens RA is Subject Matter Expert bij Resources Global Profesionals
op het gebied van Business Controlling.
‘De dialoog leert mij dat veel controllers op zoek zijn naar de juiste invulling van hun rol,
namelijk, de rol van de controller als business partner.
Door daar samen in de dialoog over te discussiëren is iedereen zich bewust geworden
dat er groeiende vraag vanuit non-finance management is,
naar deze challenging business partner
en dat dit nieuwe competenties vereist van de controller van morgen.’

Mario Cornel is bij Resources Global Professionals werkzaam als project consultant
en bij klanten verantwoordelijk voor diverse verander- en adviestrajecten.
Daarnaast is hij met zijn bedrijfseconomische - en controlling achtergrond
betrokken bij de practice Finance & Control.
‘Van scorekeeper tot business partner:
vaktechnische skills om de focus te verleggen zijn noodzakelijk
maar zeker niet voldoende;
toepassing van soft skills en dus ‘execution power’ maakt het verschil!’
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Als iedereen
verantwoordelijk is...
Het creëren van Constructive Countervailing Power

Waar twee of meer mensen samenwerken is er per
definitie sprake van tegengestelde krachten. Hoewel
je hetzelfde doel nastreeft - anders was je immers niet
gaan samenwerken - kun je intussen nog heel goed
van mening verschillen over hoe dat doel dan precies bereikt moet worden. Zo kan de een bijvoorbeeld
vinden dat het doel alle middelen heiligt, terwijl de
ander daar wellicht iets genuanceerder tegenaan
kijkt. Daarnaast spelen ook andere, bewuste of onbewuste, belangen een rol. Eigenbelang bijvoorbeeld.
Het ligt nu eenmaal in de menselijke aard om het een
beetje comfortabel te willen hebben en vooral ook om
beter te willen worden van de situatie.
sturing
Tot zover niks nieuws onder de zon. En zolang je nog maar met z’n
tweeën bent, kom je er met een beetje schipperen samen wel uit. Als
je echter met z’n drieën bent is het al een slagje ingewikkelder. Laat
staan als je met honderd mensen bent, of met duizend. Dan wordt
het toch echt wel zaak om sturing te geven aan al die tegengestelde
krachten en belangen, teneinde het geheel in evenwicht te houden.
balans
Dat het in de praktijk nogal eens ontbreekt aan sturing, blijkt uit het
onderzoeksrapport van Levin en Coburn, twee Amerikaanse senatoren die onderzoek deden naar de oorzaken van de financiële crisis in
2008: ‘At the heart of the financial crisis were unresolved, and often
undisclosed conflicts of interest. Blame for this mess lies everywhere
from federal regulators who cast a blind eye, Wall Street bankers who
let greed run wild, and members of Congress who failed to provide
oversight.’ Goedbeschouwd een interessant voorbeeld van een situatie waarin alle spelers gezamenlijk verantwoordelijk waren voor het
in balans houden van tegengestelde krachten (countervailing power),
waardoor juist niemand zich persoonlijk verantwoordelijk voelde.
Een ander voorbeeld is de vastgoedsector. Niet voor niets is men daar
op dit moment verwikkeld in allerlei rechtszaken en schandalen.

Arthur A.Izeboud RA is bij Resources Global Profesionals
verantwoordelijk voor de dienstverlening
op het gebied van Governance, Risk en Compliance.
Daarnaast is hij betrokken bij Nyenrode Business Universiteit
op het gebied van Corporate Governance.

de vraag
Het moet toch anders kunnen, zou je zeggen. Maar hoe dan? Wat
is nu de belangrijkste countervailing power en hoe kan het leiderschapsrisico effectief beheerst worden? Dat zijn de vragen waarover
een zeer diverse groep mensen, zowel qua branche als qua professie,
met elkaar in dialoog gingen.
leiderschapsrisico: als je alles van tevoren wist...
Voor wat betreft het leiderschapsrisico kun je stellen dat de essentie
ligt bij het tijdig voorkomen of achteraf beperken van de negatieve
gevolgen van incompetent of niet-integer leiderschap.
Als je competentie definieert als de optelling van meetbare aangeleerde vaardigheden, karaktergebonden vaardigheden, motivatie en
transparantie, is er sprake van incompetentie als men op een van
deze aspecten tekortschiet. Probleem is alleen, dat incompetentie
achteraf een stuk gemakkelijker is vast te stellen dan vooraf. Incompetentie op tijd signaleren en erop anticiperen is erg lastig. Datzelfde
geldt voor niet-integer leiderschap. Als je van tevoren wist dat iemand opzettelijk, voor eigen gewin en ten koste van belanghebbenden zou handelen, om vervolgens de zaak in de doofpot te stoppen
(allemaal kenmerken van niet-integer handelen) zou de kwestie heel
simpel zijn: dan ging je gewoon niet met zo iemand in zee.
Overigens maakte een meerderheid van de deelnemers aan deze dialoog een onderscheid tussen ‘knowingly’ en ‘willingly’ niet-integer
handelen.
maatwerk
Hoewel maatregelen vooraf een aantal dingen kunnen voorkomen
- je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat je de kat niet op het spek
bindt - zijn met name zorgvuldige monitoring en calamiteitenplannen
noodzakelijk om van beheersing te kunnen spreken. De unieke situatie van ondernemingen en hun leiders vragen in dit verband echter
om maatwerk en coördinatie.
countervailing people
Countervailing power valt uiteen in twee tegenovergestelde soorten
krachten: enerzijds waardeloze destructieve kritiek, die je nog het
best zou kunnen omschrijven als gemopper of een houding van ‘de
hakken in het zand’ en anderzijds waardevolle constructieve kritiek
die juist wel een bijdrage poogt te leveren aan het geheel. Interne accountants, risk management, Raden van Commissarissen en externe
accountants zijn op zichzelf heel waardevolle countervailing powers,
gesteld dat zij ook inderdaad doen waarvoor ze bedoeld zijn: functioneren als onderdeel van een onderling op elkaar afgestemd geheel
van tegengestelde krachten.

‘De dialoog leert mij dat de gezamelijke zoektocht belangrijker is
dan de oplossing: zeer inspirerend!’
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Het probleem van niet-effectieve countervailing powers wordt dan ook niet zozeer gevormd door de organisatiestructuur van bestuursorganen en afdelingen, maar meer door
de competenties van de mensen die deze bestuursorganen en afdelingen een gezicht geven. De zogenaamde ‘countervailing people’.
SCHAAP MET vIjF POTEN?
In dit licht bezien zou je een ideaal profiel voor waardevolle countervailing power kunnen
opstellen: iemand moet - behalve professioneel, deskundig en integer - gedragskundig en
communicatief begaafd zijn, een vooruitziende blik hebben en proactief zijn en voldoende
mandaat hebben om (tijdig) in te kunnen grijpen.
Dit nu, is in de huidige omstandigheden nogal een uitdaging. Het is dan ook het overwegen
waard om ontwikkelingstrajecten in te zetten om huidige ‘countervailing people’ meer effectief te maken. Daarnaast is het aangaan van de dialoog een belangrijk instrument om
tot onderling begrip te komen en daarmee de effectiviteit te vergroten.

blijkt uiteindelijk niemand
verantwoordelijk te zijn...

Remko Renes is assistant professor bij Nyenrode Business Universiteit
en verantwoordelijk voor Corporate Governance onderwijs aan accountants en controllers.
Hij voert in opdracht van verschillende Monitoring Commissies voor Corporate Governance Codes
onderzoek uit en is betrokken bij onderzoek naar de lange termijn strategie van beursgenoteerde ondernemingen.
Daarnaast is Remko werkzaam als adviseur op het gebied van organisatiebeheersing,
internal control en corporate governance.
‘Het leiderschapsrisico is het belangrijkste object van True Countervailing Power.
Goede leiders dragen zelf in belangrijke mate bij aan het organiseren van true countervailing powers
en leggen daarover in alle openheid verantwoording af.’

13

Een branche met
tikkende tijdbommen...
Over de toekomst van pensioenadvisering

We kunnen het erover eens zijn dat de gouden tijden
van absolute zekerheid over ons pensioen wel zo’n
beetje voorbij zijn en waarschijnlijk ook nooit meer
terugkomen.
Om te beginnen leven we langer. Dat is op zich wel fijn
nieuws natuurlijk, maar daardoor dreigen pensioenen
onbetaalbaar te worden als we niet langer doorwerken.
Tegelijkertijd is er een lawine aan nieuwe regels en
voorschriften die vaak zeer complex zijn, om nog maar
te zwijgen van de administratieve chaos die daarvan
het gevolg kan zijn.
Tot slot maakt ook het steeds strengere toezicht van
instanties zoals DNB en AFM de zaak er niet echt makkelijker op. Je vraagt je af, snapt iemand nog hoe het
nu precies verder moet?
geen makkelijke vraag
Dat is de reden dat vertegenwoordigers van verzekeraars en pensioenadviesbureaus, van groot tot klein, met specialismen als actuariaat,
juridisch, organisatorisch en IT, zich bogen over dit complexe veld van
bedreigingen en kansen. Om van elkaar te leren en vervolgens in ‘eigen huis’ de implementatie van alle verplichte wettelijke wijzigingen
efficiënt en compliant door te kunnen voeren.
Centrale vraag was hoe de toekomst van pensioenadvisering in Nederland zicht ontwikkelt en hoe de kwaliteit ervan gewaarborgd kan
worden. Geen makkelijke vraag, omdat met de komende afschaffing
van provisie op complexe adviesproducten en de eisen die toezichthouder AFM aan pensioenadvisering stelt, het traditionele verdienen adviesmodel fundamenteel ter discussie staat. De complexe veranderingen rondom pensioenadvisering raken zowel de verzekeraar
en pensioen-intermediair, als de werkgevers die graag een goed
pensioen voor hun werknemers willen regelen, in het hart van hun
bedrijfsvoering.
waar zullen we eens beginnen...
Het is duidelijk dat er nog heel wat werk moet worden verzet om de
nieuwe ontwikkelingen in eigen huis vorm te geven. Sommige gespecialiseerde kleine pensioenadviseurs hebben zich goed voorbereid en
zijn al AFM compliant. Anderen moeten nog definitief beleid ontwikkelen en implementeren. Uit onderzoek blijkt bovendien ook dat het
professionele top-intermediair nog niet volledig AFM compliant is.
Wat ook nogal eens ontbreekt is een goed verdienmodel. De vraag is,
of je nu moet starten met het op orde brengen van je verdienmodel
of dat je je portefeuille eerst compliant moet maken. Het is hoe dan
ook handig om nu al met een van de twee te starten. Voor je het weet
ben je te laat. Hierbij is een second opinion om er zeker van te zijn dat
de werkwijze ook inderdaad compliant is, geen overbodige luxe.

We zijn nog wel even bezig...
Ook verzekeraars bevinden zich nog in de ontwikkel- en nadenkfase.
Ze kunnen zich bijvoorbeeld gaan toeleggen op eenvoudige adviesproducten; de zorgplicht blijft immers bij de werkgever. Sommigen
hebben nog geen duidelijk scenario klaarliggen over met welke pensioenadviseurs men verder wil en welke niet. Ook de financiële consequenties van mogelijke portefeuilleoverdrachten zijn vaak nog niet
in kaart gebracht.
Vanuit IT perspectief kun je stellen dat zelfs als het beleid inzake de
nieuwe tweedepijler advisering in de loop van dit jaar klaar is, de
implementatie ervan nog vele jaren in beslag zal nemen. Door het
stapelen van opeenvolgende wettelijke wijzigingen, neemt de legacy
(verouderde, complexe en slecht onderhoudbare systemen) onbeheersbare vormen aan en zijn opgebouwde rechten vaak niet meer,
of tegen zeer hoge kosten, herstructureerbaar. Kortom, zowel intermediairs als verzekeraars zullen de komende tijd alles op alles moeten zetten om invoering mogelijk te maken.
Aardverschuiving
De nieuwe wettelijke maatregelen zullen leiden tot een ware aardverschuiving op de intermediairmarkt. Klanten van stoppende of
shoppende intermediairs, zullen - al of niet via de verzekeraar - een
ander intermediair moeten vinden. De mening van de werkgever is
hierin doorslaggevend!
Voor het intermediair liggen er in principe drie opties: stoppen met
pensioendienstverlening, alleen pensioenadvisering en geen beheer,
of totale pensioendienstverlening. Daarnaast is er een keuze voor
‘execution only’, hetgeen wil zeggen dat een financieel dienstverlener wel betrokken is bij de bemiddeling van een financieel product,
zonder daarbij te adviseren.
De verwachting is dat van de circa 2600 intermediairs er slechts 400
à 500 zullen overblijven. Om betaalbaar te blijven voor met name de
kleine werkgevers zullen intermediairs een totaal en standaard pakket aan dienstverlening willen verzorgen (schade en pensioen). Het
intermediair staat voor de uitdagende taak om naast commercie ook
de proces- en beheersmatige bedrijfsvoering goed uit te voeren en
zodoende compliant te zijn. Workflow management kan hierbij een
middel zijn. Er liggen kansen in het oprichten van een nieuw adviesbedrijf dat zich op advisering sec richt. De bemiddeling en beheer
kan door het intermediair worden uitgevoerd. De nieuwe adviseur
heeft een hbo/academisch niveau en beschikt over uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden.
concurrentie
Directe pensioenverzekeraars geven geen advies, maar mogen wel
hun product bij werkgevers rechtstreeks aanbieden. Met uitzondering van de toets op de betaalbaarheid van de pensioenregeling, dienen ook directe verzekeraars zich in de praktijk aan alle richtlijnen
van de AFM Tweedepijler advisering te houden. Van oneerlijke concurrentie tussen direct- en intermediairverzekeraars op het gebied
van toezichteisen, lijkt vooralsnog dus nog geen sprake.
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EN WIE GAAT HET BETALEN?
Het antwoord op de vraag wie de kosten draagt van het advies over de invoering van toekomstige wettelijke wijzigingen is duidelijk: de werkgevers. Omdat dit soort kosten niet
meer impliciet in de premie worden opgenomen, zoals in het verleden gebruikelijk was,
zullen werkgevers hiermee expliciet geconfronteerd worden.
Daarnaast krijgt de werkgever, die immers de spil in het proces is, als gevolg van de nieuwe
wettelijke maatregelen inzicht in de kosten van pensioenadvisering en wordt hij rechtstreeks belast met de werkelijke kosten.
De kostensolidariteit tussen grote en kleine werkgevers zoals we die kennen, valt weg. Met
name voor kleine werkgevers (minder dan 20 deelnemers) kan dit leiden tot een aanzienlijke verhoging van kosten. In de huidige praktijk is te zien dat werkgevers hogere kosten
uit de weg gaan. Een heldere verantwoording over de kosten en toegevoegde waarde zijn
hierin essentieel.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen door middel van harmonisatie en standaardisatie de
kosten voor kleinere werkgevers op termijn relatief ‘laag’ gehouden kunnen worden.
WETEN WAAR WE AAN TOE zIjN
Het ziet ernaar uit dat het toezicht alleen maar strenger zal worden. Op dit moment geeft
AFM nog enigszins ruimte om te ‘oefenen’ met de nieuwe regels en wetten. Op termijn
- naar schatting vijf tot tien jaar - komen we niet meer onder invoering van het nieuwe
wettelijke kader uit. Wellicht dat AFM op den duur meer over kwaliteitsinformatie van de
zich ontwikkelende markt gaat communiceren, zodat pensioenadviseurs en verzekeraars
beter weten waar ze aan toe zijn.

en het onschadelijk maken van een tijdbom
is nou typisch zo’n klusje
dat je beter niet kunt uitstellen...

Peter Engels is bij Resources Global Professionals verantwoordelijk
voor de commerciële dienstverlening op het gebied van Pensions and Risks.
Daarnaast is hij verbonden aan het Actuarieel Genootschap en de Universiteit van Groningen.
‘De tijdbommen tikken nog steeds pensioenadviesland.
Het moment van ontploﬃng komt steeds dichterbij en dan zijn werkgevers en werknemers de sigaar.
Het is aan de branche en de AFM om dit te voorkomen…’
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Het doel
en de middelen
Over de waarde van Benefit Tracking

Stel je voor, ergens op een achternamiddag wordt in
een brainstorm plotseling een fantastisch idee gelanceerd. De bedenkers vertellen razend enthousiast
over hun plan en hoe ze het allemaal precies willen
gaan aanpakken. Het is niets meer of minder dan het
ei van Columbus! Iedereen aan tafel raakt begeesterd
en brainstormt naar hartelust mee om het plan te
vervolmaken. In euforische stemming verlaat men die
avond het pand.
Oh ja, er moet natuurlijk nog wel even een business
case worden geschreven waarin de doelstellingen en
de met het plan te behalen voordelen zo concreet mogelijk worden omschreven, want we willen uiteraard
vooraf wel precies weten waar we onze tijd en ons
geld in gaan investeren, nietwaar?
aan de slag...
Zo gezegd, zo gedaan. De business case is goed onderbouwd en ziet
er veelbelovend uit. Welgemoed gaat men ermee aan de slag en na
een poosje wordt het project keurig afgerond. En dan gebeurt er iets
raars. Of beter geformuleerd: er gebeurt iets juist niet. Want waar
we in de voorbereidende fase per se het naadje van de kous willen
weten voor wat betreft doelstellingen van een project, wordt achteraf maar zelden gekeken of die doelstellingen ook werkelijk gehaald
zijn. In maar liefst 80% van de gevallen worden de benefits van een
project van tevoren nauwkeurig gedefinieerd. In slechts 20% van de
gevallen worden de benefits achteraf ook daadwerkelijk gemeten.
Niet zelden is gaandeweg het project het doel volkomen uit het zicht
geraakt en blijkt men de middelen tot doel te hebben verheven. De
vraag ‘waarom deden we dit project ook alweer?’ is niet gesteld.
In de dialoog bogen deelnemers met een diverse kennis- en ervaringsachtergrond op het gebied van Business Case Management zich
dan ook over de vraag of Benefit Tracking een doeltreffende methode
is om de in de business case omschreven resultaten ook daadwerkelijk te realiseren.
weten dat we gaan meten
Zeker in deze tijd is er bij besluitvormers een verhoogde aandacht
voor de kosten. Ze moeten immers keuzes maken over investeringen
en verdeling van middelen. Benefit Tracking is een hierbij een doeltreffende methode om na te gaan of projecten daadwerkelijk de besparingen of resultaten opleveren die in de business case beoogd en
beloofd werden.
Eric Dijcks is binnen Resources Global Professionals
verantwoordelijk voor een portefeuille interimopdrachten
binnen de branche Energy & Utilities.
De opdrachten die hij hierbij als counselor begeleidt
bevinden zich meestal op hij snijvlak van Business Case-,
Project- & Programmamanagement en Finance.

Het succes van Benefit Tracking is misschien nog het meest gelegen
in het feit dat iedereen van tevoren weet dat na afloop van een project gemeten zal worden of de doelstellingen gehaald zijn. Dit zorgt er
onder andere voor dat verantwoordelijke managers voorafgaand aan
projecten op een meer realistische manier business cases opstellen
en deze kritischer beoordelen. Dit vanuit het besef dat zij uiteindelijk
verantwoordelijk zijn voor het meetbare eindresultaat.
hoe werkt het?
Het proces van Benefit Tracking start bij het vertalen van organisatiestrategie naar concrete doelstellingen. Het verantwoordelijke management vertaalt deze doelstellingen naar te behalen benefits. Deze
benefits worden voor ieder project specifiek gedefinieerd in de
business case, waarbij iedere business case op een uniforme wijze
beoordeeld wordt. Dit is de basis voor het opstellen van een portfolio van projecten die het meest bijdragen tot de organisatiedoelstellingen. Tijdens het project houdt de opdrachtgevende manager
doorlopend de status van de beoogde benefits in de gaten.
In de jaren na afsluiting van het project dienen de benefits gemeten
te blijven worden, om te kunnen beoordelen of de benefits van de
gekozen strategie nog steeds behaald worden.
meteen doen, zou je zeggen
Zo simpel is het nu ook weer niet. Alvorens aan de slag te gaan met
Benefit Tracking moet je een aantal voorwaarden binnen de organisatie scheppen. Er moet echt een stevig fundament voor zijn. Om
te beginnen is het noodzakelijk om een uniform sjabloon voor business cases te ontwikkelen, zodat je deze vervolgens ook op uniforme
criteria kunt beoordelen. Het standaardiseren van business cases in
grotere organisaties kan overigens erg lastig zijn, maar zorg dan in
elk geval voor een breed gedragen stuk waarin eenduidige kritieke
prestatie-indicatoren geformuleerd zijn.
Verder is het wenselijk om één commissie te installeren die alle business cases beoordeelt en achteraf evalueert. Ook is het belangrijk dat
business cases meerdere scenario’s bevatten.
Natuurlijk moet ook de organisatiecultuur zijn ingesteld op Benefit
Tracking. Frequente contactmomenten tussen opdrachtgevende en
uitvoerende managers, het maken van duidelijke afspraken, en het
willen behalen van resultaten zijn aspecten die op een vanzelfsprekende manier deel uit moeten maken van de cultuur. Het belang ervan moet breed gedragen worden. In sommige organisaties zal transparantie over projectresultaten bijvoorbeeld op cultuurgebonden
bezwaren stuiten.
Integreer Benefit Tracking bij voorkeur in de reeds bestaande besturing van de organisatie. Het is meestal het handigst om het in de
Planning & Control cyclus te verweven (rapportages en jaarplanning).
Tot slot - niet onbelangrijk - beloon het behalen van benefits!

‘Er wordt te weinig de vraag gesteld, waarom doen wij dit
project? Een project niet doen of tussentijds stoppen
wordt vaak niet als reëel scenario overwogen.’
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HET DUURT EvEN...
In de praktijk kun je constateren dat het eerste jaar vooral gezien moet worden als een
periode van bewustwording. Heb geduld. Het duurt nu eenmaal een paar jaar voordat
Benefit Tracking helemaal tot in de haarvaten van de organisatie is doorgedrongen. Bedenk daarbij dat succes alleen mogelijk is als de timing goed is en de top het initiatief volledig ondersteunt. Zorg dat de opdrachtgevende manager primair verantwoordelijk is voor
het schrijven van de business case en het monitoren van benefits.
Benefit Tracking werkt het best als de evaluaties van projecten onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd. Implementeer daartoe Einde Project Rapportages, waarin duidelijk aangegeven is hoe en door wie de benefits gemeten worden. Probeer daarbij ook te voorkomen
dat dezelfde benefits door verschillende projecten geclaimd kunnen worden.

...MAAR DAN HEB jE OOk WAT
Samenvattend kun je stellen dat Benefit Tracking - mits goed gebruikt - een prachtig instrument is om ervoor te zorgen dat de doelstellingen gaandeweg een project duidelijk
in beeld blijven. Daardoor neemt de kans dat ze ook daadwerkelijk behaald worden toe.
Bijkomend voordeel is het feit dat een gedegen evaluatie van projecten een organisatie
ook de kans geeft te leren van wat er misging…

We zijn nu wel zo leuk bezig,
maar waarom deden we dit ook alweer?

Anton-Peter de Boer is binnen Alliander verantwoordelijk voor de Quality Assurance
op de programma’s en projecten van de volledige projecten portfolio van Alliander.
De programma’s en projecten betreffen IT projecten, Business projecten,
veranderprojecten of een combinatie hiervan.
Het is Anton-Peters ambitie om waarde toe te voegen op het gebied van programma- en projectmanagement
door zijn kennis en ervaring van Finance, Risk Management, Auditing,
Programma en Projectmanagement en IT.
‘Door een gebrek aan focus op baten uit projecten nemen bestuurders verkeerde beslissingen.
Benefit Tracking leidt enerzijds tot minder verspilling en anderzijds tot meer kostenbesparingen’

Bart Weijers EMFC RC is binnen Resources Global Professionals als Subject Matter Expert
verantwoordelijk voor kennisontwikkeling op het gebied van Business Case & Portfolio Management.
Tevens heeft hij de afgelopen jaren diverse consultancy opdrachten op dit vlak uitgevoerd.
Zo ontwikkelde en implementeerde Bart samen met Alliander het Benefit Tracking proces.
‘Organisaties onderschatten het leereffect van Benefit Tracking.
In plaats van op ‘decibellen’ worden projecten op basis van business cases
uniform en objectief beoordeeld.’
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Een losbrekende
mammoet...
Over het creëren van een ‘Risk Effective Culture’

In de twee dialoogsessies over ‘Risk Effective Culture’
ging men terug naar de basis en zo werd de analogie
met de mammoetjacht van duizenden jaren geleden
gevonden.
De mammoetjacht was voor de primitieve mens namelijk bepaald geen sinecure. Het vangen van een
mammoet vergrootte weliswaar de kans op overleven
aanzienlijk, maar bracht ook flinke risico’s met zich
mee. Wat als het dier teveel tegenstand bood en zich
niet in de speciaal daartoe gegraven kuil liet drijven?
Wat als de kuil op de verkeerde plek bleek te liggen, of
bij nader inzien te ondiep bleek, zodat de mammoet
er gemakkelijk uit zou kunnen komen? Je moest er het
beste maar van hopen... Zonder kans, geen risico!
Hoe dan ook, het doel van de mammoetjacht was volstrekt helder, iedereen kende de gevaren en wist wat
zijn rol was in de onderneming.
risico management
Je zou wensen dat vandaag de dag de risico management functie in
ondernemingen op zo’n natuurlijke wijze was geïntegreerd. Dat blijkt
helaas vaak niet het geval. Sterker nog: soms vindt dit proces geheel
los van de onderneming plaats en zit de organisatie helemaal niet te
wachten om aan de slag te gaan met risico management.
van buiten en van binnen
Overigens, waar de mammoet voor de primitieve mens een pakket
van kansen en risico’s was dat van buiten de stam afkomstig was, is
het bij sommige bedrijven zo dat de onderneming eigenlijk zelf de
mammoet blijkt te zijn en dat levert in veel gevallen een interessante
strijd op. Je ziet dat de risico management functie zich meer en meer
op niet-meetbare zaken en integriteitrisico’s richt. Het begrip ‘cultuur’ speelt een steeds grotere rol.

fukushima
Als je het hebt over ‘Risk Effective Culture’, kun je bijna niet om de
gebeurtenissen rondom de TEPCO kerncentrale in Fukushima heen.
Deze kerncentrale in Japan had te kampen met een meltdown in
meerdere reactoren, nadat een tsunami op 11 maart 2011 de koelsystemen had vernield. Een vraag die in dit verband opkomt is: als
de principes genoemd in het TEPCO Corporate Culture programma
van 2002 zouden zijn uitgevoerd zoals gepland, zou dan de ramp van
2011 zijn voorkomen? Of was het culture programma wellicht zelfs
de oorzaak van de ramp?
leuk op papier...
Deelnemers aan de dialoog bleken, indien zij in 2002 een inschatting
hadden moeten maken, maar weinig vertrouwen te hebben in het
cultuurprogramma van TEPCO. Op papier zag het er weliswaar aardig
uit, maar het leek meer een PR-doel te dienen dan dat men werkelijk
van plan was om zaken structureel beter aan te pakken. Met name
het instrumentele karakter van het programma baarde zorgen. Een
organisatiecultuur kweek je immers niet door uitsluitend protocollen
en systemen op papier te zetten. Daar is meer voor nodig.
geen toespraken
De kernwaarden van een organisatie worden - behalve door het vastleggen van protocollen en systemen - met name vormgegeven door
middel van gedeelde symbolen en misschien nog wel het meest door
voorbeeldgedrag, zoals wordt beschreven in het boek ‘Walking the
talk’ van Carolyn Tailor.
Waar we het in elk geval over eens kunnen zijn is dat het naïef is om
te denken dat je een cultuur kunt opleggen. Het is juist iets dat moet
groeien. Deze groei kun je stimuleren.
Goede communicatie is hierin van doorslaggevende betekenis. En
dan niet in monoloog - ‘toespreken’ - maar in een oprechte dialoog
waarin ook ‘aanspreken’ en ‘tegenspreken’ gewaardeerde cultuurwaarden zouden moeten zijn.
nooit nee zeggen
Toegespitst op de Fukushima casus: de relatie tussen de ramp in 2011
en het Corporate Culture programma van TEPCO werd niet zozeer in
de ramp zelf gevonden, maar meer in de wijze waarop daarna werd
gehandeld. Wat er gebeurde was dat niemand op de ‘werkvloer’
de bazen durfde te vertellen hoe slecht de zaken er eigenlijk voor
stonden. In Japan is het niet gebruikelijk om je baas slecht nieuws te
brengen, of om ‘nee’ te zeggen als je het niet eens bent met de door
hem gekozen aanpak.

Evienne Peeters heeft als GRC consultant bij Resources Global Professionals
in de rol van operational auditor geruime ervaring
met het uitvoeren van operational risk audits
en bedrijfsvoeringsdoorlichtingen bij grote organisaties.
‘Uit de Fukushima cases blijkt toch dat organisatiecultuur
als beperkt beïnvloedbaar wordt ervaren:
de gevolgen zijn niet te overzien.’
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STOF TOT NADENkEN
Het lijkt er dus op dat de traditionele omgangsvormen in de Japanse cultuur een (te) groot
stempel hebben gedrukt op de organisatiecultuur. Dat is niet onlogisch, maar het geeft wel
te denken als het gaat om kerncentrales in andere landen, omdat je een nationale cultuur
niet eenvoudig even recht kunt breien met een cultuurprogrammaatje. En ook vanwege
het feit dat een total meltdown natuurlijk aanzienlijk meer schade aanricht dan een losgebroken mammoet in vroeger tijden.
vERHALEN vERTELLEN
Terug naar de basis: vuur is in wezen een bijzonder gevaarlijk fenomeen. Tegelijkertijd heeft
het gebruik van vuur de ontwikkeling van de mens in een versnelling gebracht. Zittend rond
het vuur werden in de oudheid verhalen verteld die de omringende wereld interpreteerden en duidden. Het uitwisselen van verhalen was dé manier om tot een gezamenlijke
cultuur te komen. Laten we dat principe vasthouden. Een ‘Risk Effective Culture’ begint dan
ook waar het ooit begonnen is: met echte communicatie op basis van gedeelde waarden.

...of
of een total melt down?
Het staat of valt met ‘echte’ communicatie

Arthur A.Izeboud RA is bij Resources Global Profesionals
verantwoordelijk voor de dienstverlening
op het gebied van Governance, Risk en compliance.
Daarnaast is hij betrokken bij Nyenrode Business Universiteit
op het gebied van Corporate Governance.
‘Cultuur overkomt je niet! Door oude dogma’s te doorbreken
kun je daadwerkelijk organisatiecultuur laten renderen!

Gertie Thijssen is zelfstandig adviseur en interim manager en ondersteunt
mensen en hun organisaties bij zinvol verbeteren en veranderen.
Dit doet zij door hen te begeleiden bij het ontwikkelen en implementeren van prestatieverbetering
door in de (dagelijkse) besturing en performancemanagement geïntegreerd risicomanagement,
door te bewegen naar een resultaatgerichte en risicobewuste cultuur en in directe verbinding
met de essentie en de doelen van de organisatie en zijn mensen.
‘Dialoog geeft inzicht in en richting aan waar het écht om draait:
betekenis en verantwoorde, duurzame, ‘harde’ en ‘zachte’ waarde voor
en verantwoordelijkheid van iedereen.’
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De (on)grijpbaarheid
van integriteit
Over audit in relatie tot soft controls

Veel op de wereld is meetbaar. In de loop der eeuwen
heeft de mens voor de meest uiteenlopende zaken
meeteenheden bedacht. We denken in aantallen meters, liters, ampères, decibellen, lumen, noem het
maar op. We denken kortom in getallen. Voordeel
daarvan is dat zaken te objectiveren zijn. De vraag
hoe een organisatie ervoor staat, kan tegenwoordig
dan ook doorgaans beantwoord worden middels een
pak papier waarin keurig gerangschikte data je vertellen hoe de vlag erbij hangt.
Het vervelende is, dat deze data slechts datgene tot uitdrukking kunnen brengen wat meetbaar is. Met andere
woorden: het pak papier dat je zojuist in je handen gedrukt hebt gekregen, geeft per definitie een onvolledig
beeld. Veel factoren die cruciaal zijn voor een organisatie, zoals de integriteit van medewerkers, eventueel
onwenselijk gedrag, de daadwerkelijke naleving van
procedures, de mate en de manier van samenwerken,
de werksfeer, etc. zijn helemaal niet meetbaar en onttrekken zich zo aan de objectiviteit.
vraagtekens
Is dat een probleem? Jazeker. Stel, je bent Audit Director en je hebt
met je afdeling de organisatie van boven tot onder doorgelicht. Er
zijn wel wat procedurele verbeterpunten, maar niks om je verder zorgen over te maken. Toch kun je je niet aan de indruk onttrekken dat
er dingen gebeuren die op zijn zachtst gezegd niet helemaal de bedoeling zijn. Wat te doen? Je hebt immers geen enkel instrument om
je indruk eenvoudig te kunnen objectiveren. Je moet je vermoedens
immers wel eerst hard zien te maken, met het risico dat je al doende
iemand onnodig beschadigt.
Is het überhaupt wel de taak van audit om zich met dergelijke integriteit- en soft control vraagstukken bezig te houden? Hoeveel
ruimte moet aan de auditors geboden worden om op softe elementen te auditen? Hoe maak je soft controls operationeel werkbaar binnen een team en hoe kun je van een soft control een hard
control maken? Hoe zet je een normenkader neer en maak je dit
meetbaar en wie heb je daarvoor nodig? De huidige audit teams
bestaan immers doorgaans uit auditors die hard controls toetsen.

Arjan Flierman is Risk, audit en finance professional
met een focus op organisatie en gedrag.
‘Integriteit begint als je bereid bent eerlijk
tegenover jezelf te zijn.
Doorbreek het heersende paradigma.
Kijk naar organisaties buiten de branche.
Wat kan bijvoorbeeld de financiële sector op het gebied
van compliance leren van de veiligheidscultuur
binnen de techniek!’

In de huidige praktijk concentreert 98% van de inspanningen zich op
hard controls. Hoe gaan we het in de toekomst voor wat betreft de
soft controls aanpakken? Daar gaat op dit moment slechts een schamele 2% van onze aandacht en energie naar uit. Dit zijn de vraagstukken waar men zich in deze dialoogsessies mee bezighield.
transparantie
Door een sterk veranderende samenleving waar transparantie eerder de norm lijkt te worden dan een uitzondering, streven veel organisaties naar het creëren van een integere bedrijfsvoering en een
normkader om incidenten te voorkomen. Aangescherpte wet- en
regelgeving speelt hierin ook een rol. De uitdagingen hebben betrekking op het objectiveren van de soft controls en het spanningsveld
tussen wat nu ‘de norm’ is en wat de competenties zijn die daarvoor
nodig zijn.
wat is eigenlijk normaal?
Voorbeelden uit de praktijk over fraude en ongewenst gedrag tonen
aan dat de signalen vaak wel aanwezig waren, maar dat men hierop
geen actie ondernam. Hoewel dit soort zaken zeker in het pakket van
de auditor thuishoren, zijn zowel de tijd als het budget van audit afdelingen doorgaans beperkt. Daarnaast ontbreekt het vaak aan een
duidelijk normkader aan de hand waarvan je zou kunnen beoordelen
wat ‘normaal’ is en wat niet.
het topje van de ijsberg
De dilemma’s waar het om draait komen heel goed aan het licht in de
technische sector, omdat in deze sector de causaliteit tussen slecht
risico management en gevaar zich makkelijk vertaalt in lichamelijk
letsel. In de technische sector ontstaan 80% van de ongelukken door
gedrag en cultuur. Hoe ga je in dat geval auditen of het in jouw organisatie goed zit met het gedrag en de cultuur? Vaak zien we bij
incidenten slechts het topje van de ijsberg, terwijl de oorzaken veel
dieper liggen, in al of niet afgesproken waarden en normen.
signaleren
Neem bijvoorbeeld een projectorganisatie waar voortdurend deadlines worden overschreden en waar zich keer op keer risico’s voordoen. De afdeling audit kan in zo’n geval een belangrijke signalerende
functie hebben en rapporteren om zodoende tot de kern van het
probleem te komen. Op die manier kan bijvoorbeeld ineens aan het
licht komen dat het senior management van de organisatie binnen
de projectorganisatie voortdurend eenzijdig heeft gestuurd op output, waardoor er een angstcultuur is ontstaan rond de oplevering van
onderdelen van het project. Zoiets kan een verlammende uitwerking
op de organisatie als geheel hebben, zodanig dat de cultuur omslaat
naar een angstcultuur. Als de afdeling audit deze constatering bespreekbaar weet te maken, komt de werkelijke oorzaak tevoorschijn
en kan de angel uit het probleem worden gehaald.
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de ene cultuur is de andere niet
Iedere bedrijfscultuur heeft overigens zo zijn eigen karakteristieken. In een angstcultuur
zie je in het algemeen veel verbeterpunten en nauwelijks positieve feedback. In een vermijdingscultuur zal je weinig verbeterpunten maar ook weinig positieve kritiekpunten
aantreffen. In een prestatiecultuur tref je juist het omgekeerde: veel verbeterpunten met
daar tegenover ook juist veel positieve feedback. In een zorgcultuur zie je in het algemeen
weinig verbeterpunten en veel positieve feedback. Je weet dus al een heleboel als je weet
met welke soort bedrijfscultuur je te maken hebt.
wat kunnen we doen?
Samenvattend kun je stellen dat audit wel degelijk een belangrijke taak voor wat betreft
soft controls zou kunnen vervullen. Hoewel je er het liefst vanuit zou willen gaan dat integriteit van directie tot werkvloer op een vanzelfsprekende manier in de genen zit en dat
beloningsstructuren erop gericht zijn integriteit te bevorderen, kunnen we er in de meeste
gevallen niet omheen om toch een zo duidelijk mogelijk normkader met elkaar af te spreken. Aan de hand van een gedragsanalyse is te voorspellen wat de consequenties van welk
gedrag zijn. Bedenk hierbij dat risico management geen aparte activiteit is, maar vooral
een grondhouding van betrokkenen en dus aan te leren. Voorbeeldgedrag van ‘influencers’
speelt hierin een belangrijke rol.
Tot slot is het een overweging waard om nog eens naar de competenties van audit organen
te kijken. Als audit inderdaad een rol dient te spelen in soft controls, is het belangrijk dat
de benodigde competenties ook daadwerkelijk in huis zijn.

Meet wat je kunt meten,
maar sluit niet je ogen voor datgene
wat moeilijk meetbaar is
Lucien Albers van der Linden is bij Resources Global Professionals verantwoordelijk voor de business initiatieven
voor Solvency II bij verzekeraars en Risicomanagement bij Pensioenfondsen.
Hij is verder actief in commercial services binnen het marktsegment voor financiële instellingen.
Lucien heeft ruime ervaring in de office van de CFO, de CRO en de CIO als adviseur,
financieel manager en projectmanager.
‘Onderscheidend vermogen ligt in authenticiteit en originaliteit.
De afdeling Internal Audit wordt hedentendaage uitgedaagd op de samenstelling en omvang van het team.
De aandacht voor soft & social controls is een unieke kans voor audit om zicht sterker te profileren
en samen met de afdeling riskmanagement te sturen op preventief i.p.v. detectief beleid.’

Karien A.M. Bos is bij Resources Global Professionals verantwoordelijk voor
Business Development en heeft ruime ervaring in het begeleiden van projecten
op het gebied van Finance en Control, Compliance vraagstukken
en Project en Programma Management.
‘Trust your instincts:
Er is niets mis met rationeel denken en sturen op ‘harde’ KPI’s,
echter je gevoel laat je vrijwel nooit in de steek
en is vaak de belangrijkste indicator voor signalen.’
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Een stevige impuls
aan het debat
Over de Resources Governance Index

Resources Global Professionals heeft een belangrijke
wereldwijde Governance, Risk & Compliance Practice.
Vanuit de Engelse praktijk is drie jaar geleden een onderzoeksmethode ontwikkeld om de kwaliteit van de
governance van beursgenoteerde bedrijven te meten
en een waarde aan toe te kennen. De Resources Governance Index (RGI) meet hoe een organisatie scoort
op de kwaliteit van haar governance, in de volste
breedte van het woord. Dus ook bijvoorbeeld de rol
die de organisatie in de maatschappij op zich neemt,
wordt hierin meegenomen.
lakmoesproef
De Resources Governance Index is een gestandaardiseerde, onafhankelijke methode die gebruik maakt van openbaar beschikbare
informatie, zoals jaarverslagen, corporate governance verslagen,
MVO- verslagen en informatie op de websites van die ondernemingen. Het is een evoluerend, doordacht en breed opgezet onderzoeksinstrument om de governance van organisaties nauwkeurig in kaart
te brengen, zodat onderling vergelijken en benchmarken mogelijk is.
‘Je kunt zeggen dat de Index ontworpen is om in de huid van een
organisatie te kruipen; het is een soort lakmoesproef voor de ethiek,
ethos en cultuur van een organisatie’, zegt David Jackman, onderzoeker bij Resources en auteur van de eerdere RGI onderzoeksrapporten. Hij onderstreept het nut van corporate governance: toezichthouders zien governance in toenemende mate als een sleutelbegrip in de
financiële stabiliteit van organisaties.
oh, het hoeft niet...
Arthur Izeboud, practice leader Governance Risk & Compliance bij
Resources Global Professionals: ‘Ik ben betrokken bij het wereldwijde RGI initiatief en zie de discussies, die door publicaties in de pers
in het Verenigd Koninkrijk te weeg worden gebracht, tussen toezichthouders, bestuurders en commissarissen. Het mooie van de Index is
dat het de dialoog brengt naar de non-compliance aspecten, zoals
‘commitment’ en ‘capacity’. Uit onderzoeken van voorgaande jaren
lijkt telkens dat zodra iets niet per se hoeft, men minder geneigd is
om daarover verantwoording af te leggen. Ook zijn de verschillen tussen de landen interessant om verder te onderzoeken.´

FTse 100 en euro stoxx 50
Voor de derde keer op rij is dit onderzoek uitgevoerd onder Europese
bedrijven. De grootste bedrijven in Schotland, organisaties van de
FTSE 100 en de Euro Stoxx 50 (landen uit de eurozone) zijn onderworpen aan onderzoeken. De RGI’s in Groot-Brittannië worden jaarlijks
in samenwerking met de Universiteit van Edingburgh uitgevoerd. In
Nederland wordt hierin samengewerkt met Nyenrode Business Universiteit. Nyenrode voert momenteel onderzoek uit naar de wijze
waarop de beoordeling van de kwaliteit van corporate governance
bij Nederlandse bedrijven kan worden toegepast.
compliance, capaciteit en commitment
Hoe is de methodologie opgezet? Allereerst zijn per onderneming
maximaal 100 punten te verkrijgen, verdeeld over de thema’s: Compliance, capaciteit, commitment.
Vervolgens zijn die punten verdeeld en zijn er waarden aan toegekend. Tot slot leveren de resultaten een totaalscore op en een ranglijst. Die scores van alle organisaties zijn onderling te vergelijken.
De index is gebaseerd op drie categorieën, met elk een wegingsfactor:
compliance (25%), capaciteit (38%) en commitment (32%). Opvallend
is dat juist zachtere waarden, zoals commitment, zwaarder wegen
dan compliance. Onder commitment verstaan we het investeren in
de maatschappij, mensen en duurzaamheid. Capaciteit is gebaseerd
op het toetsen van de effectiviteit (bijvoorbeeld: hoe vaak en wie
neemt deel aan bestuursoverleg), betrouwbaarheid (omvang, samenstelling en onafhankelijkheid van bestuur en toezicht) en prestaties.
Daarnaast kunnen organisaties een bonus van maximaal 5% ‘verdienen’ voor openheid.
debat over governance
Met de onderzoeksresultaten beoogt Resources het debat over ‘good’
corporate governance een stevige impuls te geven. Het onderwerp is
te belangrijk om te sneuvelen op tafel.
uitnodiging
De uitkomsten van de RGI 2011 zullen uiteraard worden meegenomen in de dialoog met onze relaties en de governance netwerken
waar wij deel van uitmaken. De resultaten van Euro Stoxx 50 kunt u
half januari verwachten en lezen op onze website. Zoals gezegd zal dit
begin 2012 zijn. We nodigen u graag uit om hieraan deel te nemen.
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Executive Education & Organizational Development

Nyenrode Business Universiteit
EEOD Programma’s voor managers in verschillende
fases van hun carrière.
Werken en leren dichter bij elkaar brengen, dát is al meer dan 30 jaar onze
ambitie met de Executive Education & Organizational Development. We streven
naar een zo hoog mogelijke ‘return on investment’ voor de deelnemer en diens
bedrijf of organisatie.
Hoe we dat doen? Wij vertalen de laatste inzichten op het gebied van de
bedrijfskunde naar de praktijk van de deelnemer. Daarnaast staat in de
Nyenrode-filosofie de persoonlijke effectiviteit van deelnemers voorop.
Managers die een van onze programma’s volgen worden aangesproken op hun
betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun eigen
competenties. Via het werken aan concrete business vraagstukken hebben
de programma’s ook impact op de organisatie als geheel. Die praktische en
persoonlijke relevantie maken Nyenrode-opleidingen veel meer dan enkel
kennisoverdracht. Het zijn programma’s met high-impact!
Maatwerkprogramma’s beginnen bij de vraag van de klant. Voor bedrijven
die met maatwerk de management vaardigheden en competenties van
hun medewerkers willen versterken, ontwikkelen wij samen met de klant
programma’s op maat.
Recente voorbeelden van samenwerking zijn dit jaar bijvoorbeeld: Koninklijke
BAM, Heijmans, Rabobank, Achmea, Air France/KLM, Schiphol, MnServices,
Nationale Nederlanden, RTL-Z, SNS Reaal. Voorbeelden van internationale
programma’s zijn: SHV, TKH, Align Technology.
General Management programma’s. Voor de individuele manager die zijn/haar
eigen ontwikkeling wil stimuleren biedt Nyenrode programma’s met een open
inschrijving. Voorbeelden zijn:
 Advanced Management Program
 Strategic Leadership program
 Leadership Development Program
 Foundations of Management Program
Meer weten over de mogelijkheden?
Kijk op www.nyenrode.nl/executiveeducation of mail voor maatwerk naar m.viperen@nyenrode.nl of n.hildebrand@nyenrode.nl.
Voor meer informatie over General Management programma’s
kunt u mailen naar l.cohen@nyenrode.nl.

Over de
Registercontroller (RC)
Resources Global Professionals is hoofdsponsor van de
VRC. Zowel cliënten als consultants zijn actief betrokken bij de activiteiten van de vereniging.
Het dienstmerk Registercontroller (RC) staat voor kwaliteit. Kwaliteit van de opleiding, kwaliteit door ruime
bedrijfservaring, kwaliteit van de beroepsuitoefening,
kortom: kwaliteit van de financiële deskundigheid van
een RC. De Vereniging van Registercontrollers (VRC) is
daarin trendsetter.
De Registercontroller
Als finance professional staat de Registercontroller voor de hoogste
kwaliteit op het gebied van Finance and Control. Zowel in kennis, ervaring als professioneel gedrag. Wie aan de opleiding begint heeft
immers al enkele jaren werkervaring achter de rug. Na de opleiding
waarborgt de VRC dat de RC zijn of haar vakkennis bijhoudt en aanscherpt, en handelt volgens de beginselen van de gedragscode. De
Registercontroller zorgt voor brede, financiële aansturing van de organisatie die zowel financieel als strategisch verantwoord is.
De kerntaken van de registercontrollers zijn drievoudig:
(1) interne en externe financieel-economische informatievoorziening,
(2) prestatiemeting en –beoordeling en
(3) beslissingsondersteuning.
Er kunnen drie rollen worden onderscheiden die de controller hierbij
vervult: een vertrouwensrol, een beheersingsrol en een ondersteunende rol.

De opleiding
De opleiding tot Registercontroller is de hoogste toegesneden opleiding tot finance professional in Nederland. Er zijn acht Executive
Master of Finance and Control (EMFC) opleidingen. Het overzicht van
alle opleidingen vindt u op www.vrc.nl.
Het register
Alle afgestudeerden aan de EMFC opleidingen kunnen zich inschrijven in het register van de VRC. Dit is de voorwaarde om de dienstmerken Registercontroller en RC te mogen gebruiken. Leden van de
VRC hebben rechten, maar ook een aantal plichten. Zo garanderen
de gedragscode voor Registercontrollers en de verplichting tot permanente educatie de kwaliteit van de RC.
De vereniging
De Vereniging van Registercontrollers verenigt afgestudeerden van
de opleidingen tot Registercontroller. De VRC bevordert een verantwoorde beroepsuitoefening en draagt bij aan de ontwikkeling van
het controllerberoep. De VRC eist van haar leden dat zij zich houden
aan de VRC gedragscode, waarvan de vijf beginselen zijn: professionaliteit, objectiviteit, deskundigheid, integriteit en geheimhouding.
Bovendien is elk lid onderworpen aan het Reglement Permanente
Educatie, waarmee het lid aantoont zich blijvend te ontwikkelen met
betrekking tot zijn vakkennis en zijn persoonlijke vaardigheden.
Voor meer informatie over de de vereniging en opleidingen ga naar:
www.vrc.nl

In de vertrouwensrol verleent de controller betrouwbaarheid aan de
accountingcijfers en bewaakt de aansluiting op wet- en regelgeving.
De beheersingsrol vertegenwoordigt de controller in zijn rol van toezichthouder op de adequate bedrijfsvoering
In zijn ondersteunende rol als “business partner” ondersteunt de
controller de realisatie van de bedrijfsstrategie door middel van het
ontwerpen en implementeren van een effectief management control
systeem en het actief geven van advies en informatie aan leden van
het bedrijf.

“De RC wordt gevormd door een combinatie
van persoonlijke vaardigheden, professionele vakkennis en vaardigheden,
en een brede business oriëntatie en begrip”
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