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Met enkele collega’s en relati es heb ik onlangs deelgenomen aan de kwart-
triatlon in Stockholm, gesponsord door ons kantoor in Zweden. De triatlon 
bestaat uit drie onderdelen: zwemmen, fi etsen en rennen. De afstand was 
respecti evelijk 1,5 kilometer, 40 kilometer en 10 kilometer. Eigenlijk is het een 
quatrolon, omdat de wissels tussen de drie onderdelen ook meetellen in de 
ti jd. Dat is een sport op zich. De wissel in de triatlon geldt als wrede wend-
baarheidstest. Na 30 minuten borstcrawl in buitenwater, duizelig en buiten 
adem, de zwaartekracht trotserend naar je fi ets strompelen…. Alle spieren 
protesteren. Je springt je fi ets op om vervolgens ruim een uur zo hard moge-
lijk te fi etsen. Als beloning tot slot je hardloopschoenen aandoen en rennen. 
Ook die wissel is erg wreed voor de beenspieren. Ondertussen brak in Stock-
holm de Zweedse hemel open en werd het erg gevaarlijk met 8 bar in de iele 
racefi etsbandjes.

TOTAAL IETS ANDERS 
Wendbaarheid in dit licht? Met hetzelfde lichaam iets totaal anders doen en 
dat 3 uur achter elkaar en in hoge intensiteit. Dat stelt hoge eisen aan je ge-
stel. Dit geldt ook voor organisati es die soms bijzondere wendingen moeten 
maken om te overleven. En wendingen zijn niet pretti  g. Ze veroorzaken pijn. 
Veranderen is nu eenmaal een uitdaging. Het betekent het oude loslaten en 
gaan voor het nieuwe, ook al weet je niet alti jd wat het je gaat brengen... 
In deze Dialogue Magazine is wendbaarheid het thema. Naast de bijzondere 
input uit de power dialoogsessies van het voorjaar, hebben we vier zeer grote 
organisati es bereid gevonden om over dit onderwerp met ons in gesprek te 
gaan: ASML, MN, Wolters Kluwer en Artsen zonder Grenzen. Deze organisati es 
verschillen als dag en nacht. Je zou kunnen stellen dat ze anders met wend-
baarheid omgaan. Toch zie je een aantal gemeenschappelijke elementen, die 
in belangrijke mate de benodigde wendbaarheid bepalen. 

GEDEELDE WAARDEN 
Dat zit niet in de structuur die organisati es gekozen hebben, de werkgroep 
wendbaarheid 2.0 of de heisessie over het onderwerp. De rode draad zit in 
de gedeelde waarden van de mensen in de organisati e en de mate waarin 
wendbaarheid in het DNA van de organisati e zit. Wat ze met elkaar gemeen 
hebben is dat wendbaarheid bewust en onbewust wordt gemanaged door te 
bepalen wie bijvoorbeeld de organisati e leidt, welke echte doelstellingen er 
zijn, hoe met mensen en stakeholders wordt omgegaan, wanneer iets goed of 
fout is en welke mate van autonomie collega’s hebben. 

Soms is wendbaarheid het verschil tussen leven en dood en soms ‘slechts’ het 
verschil tussen conti nuïteit en disconti nuïteit van een organisati e. Net zoals 
bij de triatlon is de wissel op het werk uitdagend. Oefent u deze veel, dan 
wordt hij minder zwaar en misschien zelfs ooit wel een keer leuk. Succesvol 
wendbare organisati es hebben het stadium bereikt waar noodzakelijke veran-
deringen business as usual zijn geworden. En schrik niet: mensen hebben er 
zelfs plezier in!

DIALOOG DOOR DIALOOG 
Over plezier gesproken. Ik wens u veel leesplezier en nieuwe inzichten. Ik zie 
u graag terug bij één of meerdere van onze kennisiniti ati even, zoals onze Dia-
loogsessies. En ik dank diegenen die zo enthousiast aan het tweede Dialogue 
Magazine hebben bijgedragen. 

Wilt u reageren op dit of een van de andere arti kelen? Uw reacti e is van harte 
welkom via arthur.izeboud@resourcesglobal.com. Ook nodigen wij u uit om 
onze LinkedIn groep en blog van de Dialoogsessies te bezoeken.  Links hier-
naartoe kunt u op onze site aanklikken. 

Arthur A. Izeboud RA
Hoofdredacteur Dialogue Magazine
Practi celeader Governance, Risk & Compliance Services
Resources Global Professionals
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Het Veldhovense ASML is koploper in de markt van chip-
machines, en in wendbaarheid: merendeel van de onder-
delen van die machines komt bij toeleveranciers vandaan en 
zelfs de ‘workforce’ wordt grotendeels fl exibel ingekocht. 
Met hen schaalt het concern op en af om te overleven in de 
zeer cyclische chipmarkt. “Voor ons is ti me to market alles”, 
aldus Marti n Reinecke, Senior Director Corporate Risk 
& Assurance. 

 
Reinecke is geboren in Zuid-Afrika en kwam in 1999 naar Nederland. Hij 
werkte voor Deloitt e en kwam vervolgens bij chipmachinefabrikant ASML te-
recht. Sinds november 2011 woont hij in Veldhoven, maar dat dient als het 
ware slechts als uitvalsbasis. Zijn familie is ná twaalf jaar Nederland weer 
neergestreken in Bloemfontein in Zuid-Afrika en zelf vliegt hij de wereld 
rond, bijvoorbeeld om een internal audit te doen in Taiwan. Reinecke is de 
wendbaarheid zelve, zo mogen we concluderen. “De industrie van half-
geleiders speelt zich voor het grootste deel in Azië af. Daar zit 75 procent van 
de markt van ASML. Twinti g procent bevindt zich in de Verenigde Staten en 
het overige in Europa.” Het is dan ook niet geheel toevallig dat hij zich in Ko-
rea bevond toen de zakenbank Lehman Brothers viel en de kredietcrisis om 
zich heen sloeg. “Ik heb die chaos vanuit Azië meegemaakt, een heel ander 
perspecti ef. Er was veel minder paniek. De Koreanen stelden de vraag wat 
de impact zou kunnen zijn en waren blij dat hun banken er sterk voor ston-
den.” Tegelijkerti jd kon Reinecke inschatt en dat er voor het zeer cyclisch ge-
voelige ASML klappen zouden vallen. “We lopen voorop in de industrie. Chip-
fabrikanten schatt en in wat de impact is op de consumentenmarkt, bijvoor-
beeld op de verkopen van smartphones en tablets. Ze zett en dan meteen be-
stellingen stop.”

KLAPPEN OPVANGEN DOOR VOORUIT TE ZIEN
Om te overleven moet ASML die klappen op kunnen vangen. Reinecke: “Wat ik 
zo knap vond is dat het voor ons mogelijk was om op vrijdag de kraan dicht te 
doen, waardoor we op maandag bijna duizend medewerkers minder aan het 
werk hadden. Dat vergt schakelen met onze leveranciers in de supply chain 
die de modules en onderdelen van onze machines maken. Dat zijn veelal be-
drijven uit het midden- en kleinbedrijf.” Na het recordjaar 2008, was 2009 het 
slechtste jaar uit de geschiedenis van ASML. “We maakten voor het eerst in de 
geschiedenis verlies, maar toch hebben we niet aan onze kasreserves hoeven 
te komen”, aldus Reinecke. “Eind 2009 trok de markt weer aan en kenden we 
een enorme ramp up. Dan moet de kraan weer volop open en moeten we 
zorgen dat er iets uitkomt. Met de fl exibele schil is het de kunst sneller te 
krimpen, dan weer te rekken.” 2010 werd uiteindelijk weer een recordjaar, met 
anderhalf keer meer machineverkopen dan 2008. “En 2011 werd het resultaat 
nog beter, terwijl momenteel de cyclus weer naar beneden gaat. Hamvraag 
voor ons is dan ook alti jd waar we zitt en in de cyclus. Op een plateau, of gaan 
we naar beneden of naar boven?” Hoe schat het concern dergelijke bewegin-
gen in? “Door dicht tegen de klant aan te zitt en. Het zijn machines met een 
gemiddelde verkoopprijs van 25 miljoen euro. Daar teken je niet zomaar even 
een purchase order voor. Daar stel je volume purchase agreements voor op, 
waarbij je conti nu in gesprek bent met klanten zoals chipfabrikanten Samsung, 
Intel en TSMC. We weten daardoor wat er in de pijplijn hoort te zitt en.”

WET VAN MOORE 
Wendbaarheid is één van de kerncompetenti es die van de medewerkers van 
ASML gevraagd worden. “We hebben ons aannamebeleid er zelfs mede op ge-
ent ”, aldus Reinecke. De mate van wendbaarheid zoals die in de prakti jk wordt 
vormgegeven, maakte indruk op hem. “Combineer dat met ontwikkeltrajecten 
die ti entallen jaren doorlopen. Met de ontwikkeling van de extreme ultraviolet 
machines zijn we al in de jaren tachti g begonnen. Je weet in principe nog niet 
hoe de machines eruit gaan zien, maar je moet al wel een fabriek voor die ma-
chines neerzett en. Hoe groot moeten cleanroomcabines zijn om de machines te 
herbergen?” Dergelijke onzekerheden moet ASML managen naar zekerheden, 
constateert Reinecke. “Dat betekent normaliter zo breed mogelijk beginnen en 
onzekerheden die je al kunt killen, zo snel mogelijk om zeep brengen”. 

Bij ASML is het andersom: keuzes maken en door blijven gaan. R&D-investeringen 
blijven volgens hem in elke cyclus ongemoeid. “Dat is onze basis waar we van 
leven. In ontwikkeltrajecten kiezen we al vroeg de koers. Bij het bepalen van 
die koers hanteren we de wet van Moore, één van de oprichters van Intel. Die 
stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de tech-
nologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt. Daar zit natuurlijk een eind 
aan. Tenminste, als we met siliconen wafers blijven werken. Op een gegeven 
moment is de structuur zo moleculair dat je er geen lijntjes meer op kunt trek-
ken. Wanneer dat is, is moeilijk te zeggen. Intussen onderzoeken we alternati e-
ven.” Is de keuze voor ultraviolet niet wedden op één paard? Reinecke: “Nee, 
want belichti ng is waar we goed in zijn. Een heldere belichti ng maakt betere 
lijntjes op de siliconen structuur. Hoe maken we die nog beter en kleiner, is 
de vraag. We laten de belichti ng door water heen lopen. En we introduceren 
twee wafer ti les, één voor het meten en één voor lijntjes trekken. Zo evolueert 
de techniek telkens en daar bezuinigen we nooit op, ook niet in downturns. 
Ontwikkeling is heilig binnen ASML en daarmee winnen we de strijd.”

MANAGE DE RELATIE, BESPREEK DE SCENARIO’S 
Het Veldhovense ASML heeft  zelfs een onderzoeksprogramma samen met zijn 
belangrijkste klanten opgezet. De drie deelnemende parti jen Intel, TSMC en 
Samsung dragen gedurende vijf jaar gezamenlijk maar liefst 1,38 miljard euro 
bij en worden minderheidsaandeelhouder in het bedrijf. Reinecke: “Ook in 
2009 hielden we de investeringen in ontwikkeling vol. Daar plukken we nog 
alti jd de vruchten van.” Aan de risk manager om de risico’s voor het concern 
in te schatt en. Als het worst case scenario waarheid wordt, hoe ziet een val er 
dan uit? Reinecke: “Als Moore’s Law niet meer opgaat en we dus niet verder 
kunnen ontwikkelen, dan wordt het een commoditymarkt. En, zoals we alle-
maal weten, zijn Aziaten traditi oneel beter in commodity. Maar wat wij maken 
zal alti jd blijven bestaan en onze supply chain is zo geïntegreerd dat ik ook dan 
volop blijf geloven in de kracht van ons concern. Ongetwijfeld dat ASML er dan 
wel anders uitziet. Dan gaat het wellicht meer over effi  ciënti e en betrouwbaar-
heid van de machines, dan over ontwikkeling. Let wel, voor nu en de komende 
ti en tot vijft ien jaar is Moore’s law nog volop van toepassing.” 

           is voor mij de kunst van het  
nooit helemaal tevreden zijn’

‘W E BAARHEIDND

                   ‘In ontwikkeling is het zaak 
de onzekerheden die je al kunt killen,          
          zo snel mogelijk 
                         om zeep te brengen.’
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Marti n Reinecke, ASML:
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Cloud computi ng klinkt voor sommige mensen wellicht nog als 
iets uit een afl evering van Star Trek, maar het is al een poosje 
geen science fi cti on meer. Met de komst van ‘cloud compu-
ti ng’ staan we aan de vooravond van grote veranderingen. 
De ‘cloud’ heeft  niet alleen grote gevolgen voor IT, maar voor 
een bedrijf als geheel. Daarnaast neemt het zakelijk gebruik 
van ‘eigen’ apparatuur van medewerkers gestaag toe. Hoe 
hou je daar in vredesnaam de regie over? Hoe voorkom je dat 
de cloud een volstrekt eigen leven gaat leiden? Een ding is 
duidelijk: dat zal echt niet lukken met uitsluitend technische en 
contractuele aanpassingen. Het vraagt ook om strategische 
keuzes.

Laten we eerst kort uitleggen wat cloud computi ng precies inhoudt; daar blijkt 
nog weleens verwarring over te bestaan. De ‘cloud’ staat voor het internet, dat 
met alle aangesloten computers een soort ‘wolk van computers’ vormt. Bij cloud 
computi ng draait de soft ware niet op de computer van de organisati e, maar op 
(een of meerdere) machines in de cloud. De gebruiker hoeft  op deze manier geen 
eigenaar meer te zijn van de gebruikte hard- en soft ware. De cloud biedt volgens 
velen een betere IT-dienstverlening: het zou goedkoper, fl exibeler en groener zijn. 
Het zou lagere investeringen vergen en je zou minder afh ankelijk zijn van leve-
ranciers. Het is maar zeer de vraag of deze redenering voor iedere organisati e 
opgaat.

DE DIRECTIE IS AAN ZET
Het verschilt per organisati e nogal wie de ambassadeurs van cloud computi ng 
zijn. Bij de ene organisati e is het de directi e, bij andere de IT-organisati e of het 
fi nancieel management, corporate communicati e of HRM. Hoe dan ook, een 
strategie voor cloud computi ng en BYOD (Bring Your Own Device) is primair de 
verantwoordelijkheid van de directi e. Het raakt namelijk zoveel aspecten in de 
organisati e dat acti eve sturing op het hoogste niveau wenselijk is. Aangezien as-
pecten zoals strategie, contracten, architectuur en security aan bod komen, ligt 
het voor de hand dat cloud computi ng stevige regie vraagt van de CIO. Cloud 
computi ng strategie bestaat onder andere uit het ondersteunen van business in-
novati es met IT, het waarborgen van constante service levels en het beperken van 
cloud computi ng, of het beoogt juist het vernieuwen van de IT-functi onaliteit, 
liefst voordat de eindgebruiker daar om vraagt.

ALTIJD VOORDELIGER?
Naast de CIO zal ook de CFO een acti eve rol moeten opeisen. Bepaalde onder-
zoeken geven aan dat bij cloud computi ng tot zeventi g procent op de kosten kan 
worden bespaard. Of de cloud echter inderdaad zo lucrati ef is, kun je je afvragen. 
Er zijn ook berichten van mensen die overwogen om opslagruimte in de cloud 
te gaan gebruiken, waarbij - nog afgezien van security en compliance bezwaren 
- het prijskaartje vrijwel gelijk bleek te zijn aan het aanschaff en van eigen opslag-
capaciteit. Denk hierbij aan kosten door up-ti me garanti es, back-up & recovery, 
integrati e met de overige IT-infrastructuur en de kosten die ontstaan zodra je 
afscheid neemt van de cloudpartner. Talrijke voorbeelden illustreren bovendien 
hoe leveranciers de afspraken in hun eigen voordeel verwoorden. 

CHECKEN EN DAARNA NOG EENS CHECKEN...
Het is dus raadzaam bij elke mogelijke samenwerking met leveranciers van cloud 
diensten een gedegen risicoanalyse en due diligence te doen. Denk hierbij aan 
zaken als: welke capaciteiten heeft  de leverancier, wat heeft  de leverancier zelf 
uitbesteed en aan wie? Check ook certi fi ceringen en procedures rond beveiliging 
en beveiligingsincidenten en meet de service levels. 

Het plaatsen van applicati es en data in de cloud heeft  iets ongrijpbaars, net als 
wolken. Databeveiliging en conti nuïteit zijn dan ook de meest onderschatt e as-
pecten van cloud computi ng. 
De USA Patriot Act (2001) bijvoorbeeld biedt de Amerikaanse overheid de mo-
gelijkheid om ook buiten de VS gegevens op te vragen. Compliance aan de Safe 
Harbor Agreements door Amerikaanse bedrijven lijkt in dit opzicht in de prakti jk 
maar weinig uit te richten. Daardoor wordt Data security bij cloud computi ng 
onoverzichtelijker. 

DUIDELIJKE AFSPRAKEN 
Er zijn nog veel vragen rond cloud security. Stel, de cloud-leverancier gaat fail-
liet. Liggen je data dan op straat, of zijn ze nog toegankelijk voor eigen gebruik? 
En kun je dan nog doorwerken? Hoe is identi teit en access management gere-
geld? Waar op de wereld zijn eigenlijk mijn data precies opgeslagen? Hoe veilig 
worden mijn data verwerkt? Hoe is beheer van toegang door ‘privileged users’ 
geregeld? Hoe zijn mijn data beschermd tegen misbruik door ‘privileged users’? 
Is mijn omgeving voldoende geïsoleerd van andere klanten? Wat doet de cloud 
service leverancier tegen internetbedreigingen? Hoe is monitoring en logging 
geregeld? Zo bij elkaar nogal wat vragen, die echt een duidelijk antwoord ver-
langen. Ze maken deel uit van de vele afspraken die contractueel vastgelegd 
moeten worden. 

BRING YOUR OWN DEVICE
Vroeger had je op het werk betere computers en telefoons dan thuis. Nu is 
het veelal omgekeerd en gebruiken medewerkers steeds vaker hun eigen 
tablets en smartphones voor zakelijke doeleinden. Organisati es zullen dus be-
leid moeten maken om BYOD in goede banen te leiden en om te voorkomen 
dat de afk orti ng gaat staan voor Bring Your Own Danger. Hierbij kan gekozen 
worden uit strategieën als ‘here is your own’, ‘choose your own’, ‘bring your 
own’ of ‘on your own’. Die keuze heeft  gevolgen voor security en voor IT-
ondersteuning van platf ormen.

Bij de introducti e van BYOD als eigen tablets en smartphones helpt een uitge-
werkt stappenplan om de security goed te borgen. Kernelementen van dit stap-
penplan zijn om te beginnen een data-analyse en -classifi cati e en security archi-
tectuur. Vervolgens besteedt dit plan aandacht aan compliance en conti nuïteit, 

beleidsregels, hardware en soft ware vereisten. Ten derde gaat het in op beleid 
en policy, vanuit verschillende rollen en uiteraard komen ook soft ware licenti es, 
IT-ondersteuning & helpdesk en fi nanciële impact aan de orde.

WENDBARE IT VEREIST
Samenvatt end, cloud computi ng en BYOD bieden kansen maar brengen ook ze-
ker uitdagingen met zich mee. Zo loopt bijvoorbeeld IT het risico achter de feiten 
aan te lopen als men cloud computi ng slechts technisch indamt en BYOD niet 
ondersteunt. Zorg dus dat IT wendbaar is en juist vooruitloopt op de troepen 
bij het aanbieden van nieuwe functi onaliteiten. Dit verkleint de kans op wild-
groei. De echte wensen van de gebruiker kun je afl eiden van de functi onaliteit 
van veel gebruikte internet applicati es en de hardware die medewerkers privé 
gebruiken. BYOD is echt onvermijdelijk. Met een “choose your own” strategie 
voorkom je dat een veelheid aan platf ormen ondersteund moet worden en kun 
je tegemoetkomen aan een groot deel van de gebruikerswensen. 

BEWUSTE AFWEGING
De regie over cloud computi ng en BYOD is te maximaliseren door een samen-
spel van technische middelen (architectuur en security), contracten, het inhouse 
houden van bedrijfskriti sche applicati es en het vooroplopen bij het aan de ge-
bruikers aanbieden van gewenste functi onaliteiten. 

Een bewuste afweging van inhouse (soft - en hardware) en cloud computi ng is 
cruciaal. Cloud computi ng kan een goede oplossing zijn voor je systemen die niet 
bedrijfskriti sch zijn, waarbij je bepaalde risico’s kunt accepteren. Echter, voor be-
drijfskriti sche systemen lijkt cloud computi ng vooralsnog te risicovol. Juridische 
aspecten hebben grotere invloed op cloud computi ng dan op voorhand gedacht. 
Scherp blijven dus!

Vervolg interview Marti n Reinecke

Om fl exibel te kunnen zijn, trekt ASML nauwgezet op met zijn leveranciers. 
“We investeren met hen mee, managen de relati e en zorgen dat zij nooit to-
taal afh ankelijk zijn van hun omzet bij ASML. En we bespreken met hen de 
scenario’s: wat moet er gebeuren als we hard omhoog gaan? En wat als we 
snel dalen? Zij ontwikkelen mee in onze producten en zorgen dat ze vroeg in 
de ti jdlijn betrokken zijn.  Ook binnen mijn eigen afdeling proberen we waar 
mogelijk te outsourcen met parti jen als Resources Global Professionals. We 
pakken dan zelf de specials op. Die manier van werken bevalt zo goed dat we 
dat meer en meer willen doen. Het is de kern van ons businessmodel.” 

JE KUNT NIET VOORUIT ALS JE BLIJFT TERUGKIJKEN
De corporate risk-afdeling wil niet op de stoel van het management gaan zit-
ten, concludeert Reinecke. “We doen wel voor hen impactstudies op de risico 
gebieden. Het is daarbij voor ons zaak de schijnbaar ongerelateerde ontwik-
kelingen in het bedrijf en de buitenwereld toch aan elkaar te proberen kop-
pelen en het management op de bevindingen te challengen. Zijn we goed 
bezig? Is een initi ati ef al niet een keer eerder ergens anders in het bedrijf 
genomen? Hoe zett en we de lijnen uit? Wij draaien bijvoorbeeld mee in stuur-
groepen waar wij de accountability bewaken. Wij brengen dat mechanisme 
in, zijn sparringpartner voor het management. Daarbij zijn we streng, maar 
fair.” Makkelijk kunnen schakelen zit in het DNA van het technologieconcern, 
beschouwt Reinecke. “Het is het vertalen van marktontwikkelingen naar je 
eigen organisati e. Wat heb je nodig om te overleven?” De juiste stappen zet-
ten op het juiste moment. Reinecke heeft  er bewondering voor. Net zoals hij 
bewondering heeft  voor zijn grote voorbeeld Nelson Mandela. “Uit eigen er-
varing weet ik dat het in 1990 heel erg fout had kunnen gaan met Zuid-Afrika. 
Mandela heeft  leiderschap en visie laten zien. Hij is een van mijn rolmodellen. 
Mandela wist bijvoorbeeld wie hij naar voren moest schuiven en wie hij van 
het toneel weg moest halen. Hij vertaalde strategie naar de man in de straat 
en stond middenin de strijd. Je kunt niet vooruit als je terug blijft  kijken, was 
zijn mott o. Het is een basisprincipe om conti nu te kijken naar hoe zaken an-
ders en beter kunnen. Dat, in essenti e, betekent voor mij wendbaarheid. Het 
is de kunst om nooit helemaal tevreden te zijn.”      

OVER ASML... 
ASML is een samenvoeging van ASM Internati onal en Philips. Het concern 
kwam in 1984 tot stand. Philips bracht ASML in 1995 naar de beurs. In 2001 
fuseerde ASML met Silicon Valley Group Lithography en in datzelfde jaar 
bracht Philips haar aandeel terug tot zeven procent. ASML is acti ef met de 
verkoop en met het verlenen van service van chipmachines op meer dan 
55 locati es in 16 landen. Het concern is acti ef in de ontwikkeling, producti e 
en marketi ng van geavanceerde lithografi sche systemen. Deze zijn essen-
ti eel voor de fabricage van moderne integrated circuits oft wel chips, bij-
voorbeeld voor smartphones en tablets. De technologie van ASML zorgt 
voor de overdracht van een patroon voor integrated circuits op silicium 
wafers, noodzakelijk voor het vervaardigen van allerlei chips. De onder-
neming heeft  producti e-, onderzoeks- en ontwikkelingsvesti gingen in Neder-
land, Korea, Taiwan en de Verenigde Staten. Regionale vesti gingen voor ver-
koop en service bevinden zich over de hele wereld. ASML biedt werk aan 
ongeveer 7.700  vaste en 2.000 ti jdelijke medewerkers, waarvan ruim 60% 
in Nederland. 

ASML IN HET KORT 
• In 1985 begonnen op terrein van Philips
• Sinds 1995 genoteerd aan de Amsterdamse beurs
• 60% van alle computerchips is gemaakt op machines van ASML
• Omzet 2011: 5,65 miljard euro 
• Winst 2011 1,47 miljard euro
• 60 locati es in 14 landen 
• Gemiddelde prijs machine: 25 miljoen euro 
• Jaarlijks meer dan half miljard euro in R&D
• 7.700 vaste medewerkers 

Geen wolkje aan de lucht
of toch een luchtje 

                                 aan de wolk?

 PROFESSIONALS OVER WENDBAARHEID

Peter Veen, Client Service Director Informati on Management
Arie Taal, Associate Consultant Informati on Management 
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Dit arti kel kwam tot stand met medewerking van 
de deelnemers aan de dialoogsessie.

Peter Veen en Arie Taal



Flexibel kunnen inspelen op noodsituati es is voor Artsen 
zonder Grenzen een zaak van leven of dood. Het geheim 
van de hulporganisati e is volgens Marti ne Flokstra, lid van 
het noodhulpteam, een structurele aanpak, gekoppeld aan 
fl exibiliteit op de grond. “Wendbaarheid is voor ons absolute 
noodzaak.” 

Flokstra put uit jarenlange ervaring. Ze weet wat het is om midden in brand-
haarden te staan in Somalië, Congo, Liberia en Haïti . Gebieden waar niets is 
en waar dood, verderf en ziektes hun sporen achterlaten. Flokstra begon bij 
Artsen zonder Grenzen als zogeheten log. Ze was verantwoordelijk voor de 
logisti ek van een project, waarbij ze al snel zesti g ter plaatse gerekruteerde 
medewerkers aanstuurde. Daarna werd ze als projectcoördinator verantwoor-
delijk voor hele projecten in diezelfde brandhaarden. Ze onderhandelde bij-
voorbeeld over veiligheid met rebellen- en regeringsleiders, zorgde voor cho-
leraposten om de epidemie te bestrijden en stuurde lokale ziekenhuizen aan. 
Nu is ze lid van het noodhulpteam dat binnen 24 uur opgeroepen kan worden 
om waar ook ter wereld hulp te bieden bij een ramp. “Ik werkte als producti e-
leider in de theaterwereld en had het enorm naar mijn zin. Maar regelmati g 
schoot de vraag door mijn hoofd of ik niet iets anders moest doen met mijn 
capaciteiten.” 

GEEN SPIJT 
Een Australische kennis van haar uit de theaterwereld ging voor Artsen zonder 
Grenzen naar Sudan. “Ik had er daarvoor nooit bij sti lgestaan dat ik voor iets 
dergelijks in aanmerking zou kunnen komen.  Ik ben iemand van de explosie. 
Ik ben sociaal bewogen en ik weet veel van logisti ek. Dat leek te passen bij Art-
sen zonder Grenzen.” Ze ging naar een informati eavond en schreef een brief 
“recht uit het hart” naar de hulporganisati e. “Ik zal het moment dat ik gebeld 
werd door Artsen zonder Grenzen nooit vergeten. Ik was bij het theaterfesti val 
Oeral op Terschelling. Welkom, klonk het door de telefoon. Daarmee veran-
derde mijn leven enorm. Tot op de dag van vandaag heb ik er geen spijt van. 
Ik vind het geweldig om hulp te bieden in gebieden waar je bijna geen andere 
hulpverleners tegenkomt. Prachti g om iets te kunnen betekenen voor mensen 
zoals jij en ik. Mensen die helaas slachtoff er zijn van een ramp of een oorlog.” 

Ze leerde over techniek en ging voor de eerste keer op missie naar Liberia, een 
land bedekt met een sluier van armoede, geweld en oorlogsleed. Bevoorraden 
van medicijnen, elektriciteit, computers, water en sanitair, radioverbindingen, 
veiligheid, bouw- en herstelwerkzaamheden en het verzorgen van transport… 
“Het hoorde er allemaal bij.” Het boeiendste aspect? Flokstra: “Leven en wer-
ken in een totaal andere wereld en cultuur. De enorme kracht en veerkracht 
van die mensen fascineren mij. In een van de vluchtelingenkampen werd ik 
diep geraakt door het opti misme en de waardigheid van de mensen daar, on-
danks dat ze huis en haard achterlieten.” 

ACUTE NOODHULP
Het inspringen in natuurrampen of brandhaarden, begint met een assessment 
van de situati e. Flokstra: “Wat is er aan de hand en wat is er nodig? Maar 
ook: zijn wij nodig of kan een andere hulporganisati e hier beter aan de slag? 
Het type ramp of oorlog wordt bekeken, waarna we een draaiboek in werking 
stellen. Zeker in de eerste 24 uur na een ramp, bijvoorbeeld na de aardbe-
ving in Haïti , is snelheid belangrijker dan nauwkeurigheid. Medewerkers die 
beschikbaar zijn worden in het vliegtuig gezet. Ondertussen duwt de logisti eke 
afdeling materialen naar het noodgebied. Denk aan  medicijnen, verbandma-
teriaal, medische instrumenten, maar ook aan tenten, keukensets, materiaal 
voor drinkwater en sanitair.” 

UIT ERVARING 
Hoe weten zij in Nederland wat er nodig is? Flokstra: “Uit ervaring weet je 
dat je bij aardbevingen veel orthopedische problemen tegenkomt en mensen 
die hun huis kwijt zijn. Je start daarom een chirurgisch kliniek op. Je distri-
bueert spullen voor drinkwater en je bouwt latrines waarmee je veel ziektes 
voorkomt.” Eerst denkt het hoofdkantoor aan de mensen op de grond. Op een 
gegeven moment is er ter plaatse een structuur ingeregeld en worden de za-
ken omgedraaid. Flokstra: “Dan gaf ik als projectcoördinator aan wat we nodig 
hebben. In het begin kan het zo zijn dat je een teveel aan middelen en mate-
rialen hebt, maar dat neem je op de koop toe. Je moet wel snel kunnen in-
springen om mensenlevens te redden. Dat is inherent aan acute noodhulp. Als 
eenmaal de structuur staat, kun je gericht aangeven wat er nodig is.” Voor die 
eerste periode werkt Artsen zonder Grenzen met kits, bijvoorbeeld de volle-
dige inrichti ng en bevoorrading voor een ziekenhuis voor 150 gewonden voor 
drie maanden. Dergelijke kits zijn er onder meer voor chirurgie, ziekenhuizen, 
sanitair en basisgezondheidszorg. Denk bij een kit aan veel kartonnen dozen in 
een container die zo het vliegtuig in kan. Ze staan in opslagruimtes op Schiphol 
en in Brussel, Bordeaux, Nairobi en Dubai. “Na het gebruik van die kits schakel 
je over naar wat we daadwerkelijk gebruiken, omdat een kit relati ef duur is.” 

WENDBAARHEID ALS KERNCOMPETENTIE 
Artsen zonder Grenzen heeft  de mogelijkheid om snel te reageren op acute 
noodsituati es, waar ook ter wereld. Naast het gebruik van kits, vele handlei-
dingen (hoe zet je een cholerakliniek op, hoe repareer je een radio?) en een 
duidelijke organisati e- en besluitvormingsstructuur, is ook het direct beschik-
baar hebben van geld belangrijk. Dit alles moet op elkaar zijn afgestemd om 
snel en fl exibel te kunnen werken. Maar mensen maken nog alti jd het verschil, 
beschouwt Flokstra. “Er werkt een bevlogen groep mensen bij Artsen zonder 
Grenzen. Daardoor kunnen we veel. Heel veel. 
Wendbaarheid is een kerncompetenti e voor Artsen zonder Grenzen. Maar die 
fl exibiliteit kan volgens Flokstra niet opgebracht kan worden zonder een goede 
structuur. “Weet vanuit je doelstellingen wat je kaders zijn. Werken in struc-
turen creëert fl exibiliteit, maar wordt geen slaaf van je eigen structuur”, geeft  
ze het bedrijfsleven mee. Op persoonlijk niveau is het ook schakelen. Flokstra: 
“Na op missie te zijn geweest, sta je ineens weer in het welvarende Nederland 

         
Een zaak van leven en dood’

‘W E BAARHEID          voor ons?
ND

Marti ne Flokstra, Artsen zonder Grenzen in de Albert Heijn je boodschappen te doen. Dat is gek, maar tegelijkerti jd ook 
weer erg fi jn. Je kunt afstand van de situati e in het rampgebied nemen. Ik houd 
van hard werken en doe dat ook. Ik maak dan ook lange dagen en zie heel veel 
lijden. Dan heb je het als je terug bent ook nodig om te zien dat er leven is 
buiten het werkveld van Artsen zonder Grenzen. Je moet er juist op uit trekken 
met vriendinnen. Dat maakt dat je er de volgende keer weer voor honderd 
procent er tegenaan kunt.”    

OVER ARTSEN ZONDER GRENZEN… 
Artsen zonder Grenzen is een onafh ankelijke, medische noodhulpor-
ganisati e die wereldwijd slachtoff ers van rampen en oorlogen helpt, 
ongeacht hun afk omst, religie of politi eke overtuiging. In 1999 werd 
Artsen zonder Grenzen onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vre-
de. In 1984 richtt e arts Jacques de Milliano, samen met een aantal col-
lega-artsen, Artsen zonder Grenzen op in Amsterdam, een derde tak 
van Médecins Sans Fronti ères. Inmiddels is het internati onale netwerk 
werkzaam vanuit negenti en landen. Het eerste ‘Nederlandse’ project 
Artsen zonder Grenzen wordt in Nederland opgezet in Darfur, in het 
westen van Sudan, waar op dat moment een enorme hongersnood 
heerst. In het eerste jaar van het bestaan zendt Artsen zonder Grenzen 
65 hulpverleners uit naar 5 landen. Sindsdien heeft  de medische nood-
hulporganisati e een enorme groei doorgemaakt. In 2011 vertrokken er 
meer dan 1.120 medewerkers naar 26 landen.

ARTSEN ZONDER GRENZEN IN HET KORT
• 1.120 medewerkers 
• 26 landen 
• Medewerkers ter plaatse: 7.490 
• Opgenomen pati ënten in 2011: 77.694
• 2.488.438 consulten in 2011
• Uitgaven:  140.475.000 euro 
• 1999: Nobelprijs voor de Vrede
• Gironummer 41215974

AAN BEIDE FRONTEN WERKEN
Ze rolde als het ware in de functi e van projectcoördinator. “Ik hoorde dat we 
wellicht een project moesten sluiten omdat er te weinig ervaren medewerkers 
waren die Frans konden spreken. Die nacht kon ik niet slapen. We kunnen het 
toch niet hebben dat duizenden mensen daarom geen gezondheidszorg krij-
gen. Ik spreek Frans. De volgende ochtend belde ik meteen naar kantoor. Ik 
zou naar Ethiopië gaan, maar heb me toen aangemeld voor het project in de 
Centraal Afrikaanse Republiek, een land naast Kameroen. Na een aantal weken 
in de logisti ek op locati e, werd ik projectcoördinator. Dat vond ik geweldig om 
te doen.” Als projectcoördinator was Flokstra baas over het project en al haar 
medewerkers, al met al zo’n 120 medewerkers. “Daarnaast spreek je conti nu 
met autoriteiten en de strijdende parti jen. Als poldermeisje zat ik aan tafel met 
de generaal van het regeringsleger en de commandant van de rebellen. We 
zijn neutraal. We werken aan beide fronten en bieden iedereen dezelfde zorg, 
ongeacht religie, achtergrond of ras. Je mag daar geen enkele keer een uitzon-
dering op maken, want dat kan in confl ictgebied grote gevolgen hebben.”

De organisati e van Artsen zonder Grenzen bestaat uit operati onele regio-
teams, functi onele teams en afdelingen en noodhulpteams. Alle afdelingen 
zijn volledig ingespeeld op noodhulpvragen. Operati onele managers hebben 
bij Artsen zonder Grenzen ongeveer zes landen onder hun hoede. In hun 
teams zitt en experts op de gebieden gezondheidszorg, medisch, inkoop, fi nan-
cieel, human resources en logisti ek. Een speciale logisti eke afdeling faciliteert 
die teams. “Die teams kennen de landen al en veel medewerkers op kantoor 
hebben zelf gewerkt in de getroff en gebieden.” 

‘De enorme kracht en veerkracht 
              van die mensen 
       fascineren mij’

‘Werken in structuren 
                         creëert fl exibiliteit, 
            maar wordt geen slaaf 
   van je eigen structuur’
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Marti ne Flokstra in Haïti 

Door Ronald Bruins



Welke invloed hebben cloud, crowd en social media op de 
rol van de controller, fi nancieel manager en CFO? Die vraag 
stond centraal ti jdens het vijfde VRC Midzomer Event dat 
de Vereniging van Registercontrollers samen met Resources 
Global Professionals hield op 20 juni 2012. Het antwoord 
was verrassend. “Probeer het niet te controleren, maar 
omarm de chaos.” Een samenvatti  ng van deze middag leest 
u hieronder; meer informati e op de blog VRC Midzomer 
Event 2012. 

In het interacti eve museum Beeld en Geluid in Hilversum kwamen circa 200 re-
gistercontrollers bijeen. Het was alweer de vijfde keer dat het midzomerevent 
werd gehouden. Nog nooit was de belangstelling zo groot. Dagvoorzitt er Rens 
de Jong, presentator bij BNR Nieuwsradio trapte af. “Uw business verandert 
door social media in rap tempo”, gaf hij aan. Als voorbeeld nam hij de aardbe-
ving in Japan. Het nieuws daarover ging binnen no ti me de hele wereld over en 
via Twitt er was men eerder geïnformeerd dan traditi onele mediakanalen. “Het 
zendkanaal is iedereen en dan kan het heel snel gaan. Marti jn van der Zee, 
senior vice presicent e-commerce bij Air France – KLM, ervoer de kracht van 
social media ti jdens de aswolk die het Europese vliegverkeer sti llegde. Tach-
ti gduizend passagiers waren gestrand. “Via de site hielden we mensen op de 
hoogte.” Maar dat bleek niet genoeg. “Klanten vroegen via social media: als 
jullie er toch zitt en, kunnen jullie ons dan niet helpen. Je voelt dan de kracht 
van de klant in de kamer.”  

GEEN GRENZEN 
Peter Doesburg , social media strateeg bij SeventeenThirty, riep controllers op 
met social media aan de slag te gaan. “Dit is niet iets wat verdwijnt. Naast ti jd 
zijn er haast geen grenzen meer aan communicati e en informati e. Dit maakt 
social media zo leuk. Vaak worden social media door corporate fi guren als een 

probleem ervaren, maar dat kan niet meer.” Hij liet meerdere voorbeelden van 
social media-gebruik zien. Starbucks vraagt via social media zijn klanten welke 
nieuwe smaak erbij moet komen en krijgt in grote getale antwoorden. “En daar 
wordt dan weer de meest genoemde smaak uitgekozen.” Het is één-op-één, 
directe communicati e met de klant. “Ideaal, zeker vanwege de interacti e.” Vol-
gens Franklin Hagel, CFO van Microsoft  Nederland, is de fi nance discipline niet 
een early adaptor van social media. Dat terwijl controllers er prima iets mee 
zouden kunnen. “Bij integrated reporti ng willen we meer vooruit kijken en ook 
niet-fi nanciële waarden meenemen. Dat kan dus ook door te kijken naar social 
media en wat klanten over je bedrijf zeggen. Je kunt zo bijvoorbeeld zien waar 
risico’s liggen en waar wellicht in geïnvesteerd moet worden. Wij zijn gewend 
om analyses te maken. We moeten als het ware leren te wandelen door de 
gangen van onze omgeving.” 

NOG IN CONTROL? 
Bent u in een dergelijke snelle informati ewereld nog in control? Die vraag stel-
de presentator De Jong. “Hoe behandelt u de informati estromen? Is die chaos 
te beheersen?” Controllers moeten chaos accepteren, stelde Zoubir Yazid, ma-
naging director of Educati onal Testi ng Service Global. “Let the chaos control 
your acti on. Wanneer liep een dag precies zo zoals je deze van tevoren bedacht 
had? Nooit. Je kunt niet alles onder controle hebben.” Hij laat een wereld-
kaart zien, waarop social media-platf orms ingetekend zijn. Daar is Facebook 
als grootste rijk ingekleurd. “Er is een andere realiteit aan het ontstaan”, aldus 
Yazid. Hij laat nog een kaart zien. Eén waarbij de landen die geen social media 
hebben eruit zijn gehaald. Afrika blijkt ineens als werelddeel niet te bestaan, 
waar Rusland en China hotspots vormen. De illusie van control verdween snel 
na negen verschillende wereldkaarten uit verschillende invalshoeken, gecom-
bineerd met grote en kleine incidenten in de wereld en de impact daarvan op 
alles wat we doen. Let the chaos control your acti on, benadrukte Yazid nog-
maals. Dat is niet iets wat een controller graag doet…

 

         
VRC Midzomerevent 2012
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Resources Global Professionals en de Vereniging van Registercontrollers hebben 
hun strategisch partnership verlengd. De succesvolle samenwerking startt e in 
2010 en is onlangs vernieuwd. De samenwerking loopt tot 30 juni 2014, met de 
verlengingsmogelijkheid van 2 jaar. Onlangs ondertekenden namens Resources 
Global Professionals Frank van der Hagen, Managing Director Netherlands, en 
Arthur Izeboud, Practi celeader Governance, Risk & Compliance, en namens het 
bestuur van de VRC, Rianne Vedder en Ron Wessel, het contract. Resources Global 
Professionals is één van de hoofdpartners van de VRC. Zowel cliënten als consul-
tants zijn acti ef betrokken bij de acti viteiten van de vereniging. Het dienstmerk 
Registercontroller (RC),  ondergebracht bij de VRC, staat voor kwaliteit. Kwa-
liteit van de opleiding, kwaliteit door ruime bedrijfservaring, kwaliteit van de 
beroepsuitoefening. Kortom: kwaliteit van de fi nanciële deskundigheid van een 
RC. De VRC is daarin trendsett er. Voor meer informati e www.vrc.nl. 
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 PROFESSIONALS OVER WENDBAARHEID



We weten allemaal dat een ongeluk in een klein hoekje zit. 
Wat we minder goed accepteren is dat met regels niet alle 
ongelukken en incidenten voorkomen kunnen worden. Zelfs 
criminelen die voor lange ti jd veroordeeld zijn en desti jds 
opgesloten werden werd bij aankomst op Alcatraz een dik 
reglement overhandigd: the Insti tuti on Rules & Regulati ons 
van de United States Penitenti ary Alcatraz, California. 
In totaal 53 regels op 19 pagina’s die gelden voor alle 
gevangenen. Dat voorkomt vast een uitbraak.

HET KAN ALLEMAAL ZOMAAR
Hoe is dat nu in de prakti jk? Zelfs met de allerstrengste regels - en bewaking - 
voorkom je bijvoorbeeld ook in een gevangenis niet dat er smokkelwaar bin-
nenkomt. De werkelijkheid is nu eenmaal een stuk wendbaarder dan wijzelf. 
Stel, je bent accountant bij een internati onale, beursgenoteerde onderneming 
en je bent met je team druk bezig met het voorbereiden van de jaarcijfers. Uit 
de auto van een collega wordt een laptop gestolen waarop controle-informati e 
staat, inclusief concept-jaarstukken en een concept-persbericht, waardoor de 
jaarcijfers dagen eerder moeten gepubliceerd worden dan de bedoeling was. 
Zo simpel kan het gaan. Of je bent leidinggevende bij een bank waar drie bank-
overvallen vlak achter elkaar plaatsvinden. Het kan allemaal zomaar.

Ook corporate failures van het kaliber Enron, Parmalat en Ahold vinden vaak 
hun oorsprong in een vreemde samenloop van omstandigheden en bizarre 
wendingen van het lot. En dat geldt natuurlijk helemaal voor natuurrampen, 
bijvoorbeeld ten gevolge van het gezonken BP olieproducti e platf orm Deep-
water Horizon, of de tsunami in Japan en de gesmolten kerncentrale in Fuku-
shima. Ernsti ge incidenten die wereldwijd nog vers in ons geheugen staan. En 
natuurlijk, ook een ti kje omvangrijker en complexer dan de problemen waar 
de gemiddelde cipier op Alcatraz mee te kampen had.

VOORKOMEN MET NIEUWE REGELS
Wat je na zo’n ernsti g incident onveranderlijk ziet gebeuren is dat mensen  - 
niet zelden zijn dat politi ci - op televsie en in de kranten roepen: “Dit mag nooit 
meer gebeuren! Er moeten nieuwe, strengere regels komen!” Als die nieuwe 
regels er vervolgens komen, worden ze toegevoegd aan het bestaande woud 
van regels. ‘Ieder incident zijn eigen regels’ lijkt het mott o te zijn, waardoor de 
regeldruk in zijn totaliteit inmiddels ronduit verplett erende dimensies begint 
aan te nemen. Zodanig dat je je in veel gevallen afvraagt wat er nou eerder 
was, de regel of het incident. En of het middel wellicht niet erger is dan de 
kwaal. Ook als je als organisati e wilt voldoen aan alle regels, weet je niet waar 
te beginnen en of je alle regels in het vizier hebt. Wij hebben als samenleving 
een schier onoplosbare Gordiaanse knoop van regels gecreëerd. 

Veel mensen denken dat de last van regeldruk alleen kan worden weggeno-
men als ‘we’ de incidenten beter beheersen. Maar wie zijn ‘we’ dan, vraag je je 
af. En daarbij, kan dat eigenlijk wel, het beheersen van incidenten? We hebben 
al vastgesteld dat incidenten niet vermeden kunnen worden, maar domweg 
apathisch nietsdoen en alles maar een beetje over ons heen laten komen is 
natuurlijk weer het andere uiterste. De vraag is: wat kunnen we dan wel doen? 
In dit arti kel presenteren we twee methoden die in de Dialoogsessie ‘Regel of 
incident’ aan bod kwamen. 

NALEVINGSVIERKANT: BEÏNVLOEDEN VAN GEDRAG
Gelukkig zijn er goede voorbeelden van een eff ecti eve benadering, zoals bij-
voorbeeld het zogenaamde Nalevingsvierkant dat de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) hanteert bij incident management. Het gaat in op 
incidenten én gedrag: incidenten komen vaak voort uit het niet-naleven van 
regels. Als toezichthouder is de NVWA van mening dat toezicht eff ecti ef is als 
datgene wat wordt beoogd ook wordt bereikt. De autoriteit onderkent vier 
mogelijkheden om het nalevingsgedrag te beïnvloeden, overigens ook uitste-
kend bruikbaar in andere werkgebieden. 

Als eerste wordt Educati on genoemd: het geven van voorlichti ng en onderwijs 
(denk aan voorbeeldgedrag, campagnes). Ten tweede Engineering: het inrich-
ten van een sociale en fysieke infrastructuur (denk aan verkeersdrempels en 
branche-keurmerken). Dan Economics: het hanteren van economische sti muli. 
Hierbij moet je denken aan het belonen van goed gedrag met bijvoorbeeld 
tegoedbonnen zoals dat bij verkeerscontroles soms gebeurt. Ten slott e En-
forcement: gewoon ouderwets handhaven. Denk hierbij aan (on)regelmati ge 
controles en opgelegde sancti es.
 
ER BOVENOP ZITTEN
Het is nutti  g om ervan doordrongen te zijn dat goed incident management 
een conti nu proces is. Preventi ef door voorafgaand aan de acti viteiten zo goed 
mogelijk risico’s te identi fi ceren en maatregelen te treff en. Vervolgens monito-
ren gedurende de uitvoering van acti viteiten, om eventuele incidenten direct 
te registreren en op te volgen. En ten slott e het principe van damage control, 
direct wanneer een incident zich toch voordoet en de schade moet worden 
beperkt. Met name snelle acti e is cruciaal, voor het geval dat zich ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen toch incidenten voordoen.

MET DE VLINDERDAS
Een ander voorbeeld van goed incident management wordt toegepast bij Shell 
in de vorm van het vlinderdasmodel. Dit model gaat ervan uit dat incidenten 
technisch wellicht zijn te voorkomen, maar dat dat niet mogelijk is als je met 
mensen werkt. Bewust zijn van de faalbaarheid van menselijk handelen - ook per 
ongeluk -  is een belangrijke bouwsteen voor eff ecti ef incidentmanagement.

Als je je de vorm van een vlinderdas voorstelt, zie je aan de linkerzijde van 
de knoop een inventarisati e van mogelijke bedreigingen en gevaren die kun-
nen leiden tot een zogenaamd ‘major accident.’ Rechts van de knoop worden 
de gevolgen en consequenti es van een major accident in kaart gebracht. De 
knoop zelf is het major accident. De kracht van het concept van de vlinderdas 
ligt in het rekening houden met: wat als het major accident toch plaatsvindt, 
welke schadebeperkende maatregelen ‘barriers’ kun je dan vooraf bedenken? 
Barriers in dit verband zijn maatregelen om zowel de bedreiging te beperken, 
als de consequenti es van het opgetreden incident te beperken. 

DE VLINDERDAS
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WENDBAAR DENKEN
Het spreekt vanzelf dat het zoeken en vinden van zoveel mogelijk bedreigingen 
en gevaren enerzijds en maatregelen om een catastrofe af te wenden of in te 
dammen anderzijds, nogal wat creati viteit en wendbaarheid van ons denken 
vergt. De werkelijkheid is immers buitengewoon onvoorspelbaar en houdt zich 
als het er op aankomt aan geen enkele afspraak of wetmati gheid. 

De technisch georiënteerde Shell-aanpak is ook voor niet-technische processen 
toepasbaar, bijvoorbeeld in de fi nanciële functi e. Kantt ekening is echter, dat 
het bij een incident met een lage mate van waarschijnlijkheid van optreden 
(‘low likelihood’ incident) lasti g is om een business case op te stellen en vooraf 
goede barriers te bedenken. Maar juist fi nance managers vervullen een sleutel-
rol om risicomanagement hoog op de agenda te houden. En dat is maar goed 
ook, want in onze huidige maatschappij doen zeldzame systeemfouten zich 
- zo lijkt het opeens - veel vaker voor dan dat op grond van de oorspronkelijke 
kansrekening te verwachten is. Met andere woorden: ze zijn gewoon niet zo 
zeldzaam als we dachten.

Dat laatste zou je als opsteker kunnen zien voor die fi nance managers die, 
dwars tegen de stroom in, ook ‘barriers’ wensen te creëren voor ‘low likeli-
hood’ incidenten. Achteraf bezien hadden deze fi nance managers in de afge-
lopen jaren namelijk organisati es voor veel risico’s kunnen behoeden en heel 
veel geld kunnen besparen.
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Dit arti kel kwam tot stand met medewerking van
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Wolters Kluwer ontsluit informati e voor professionals zoals 
accountants, juristen, medici en belasti ngadviseurs. Het 
informati econcern streeft  het maximaliseren van de waarde 
na. Dat betekent op het juiste moment de professional in zijn 
proces voorzien van relevante kennis. “We evolueren conti nu 
naar een digitale kennisleverancier”, aldus Sander van Dam, 
Senior Vice President, Accounti ng & Control.  

Van Dam schetst de ontwikkeling van het informati econcern. Van puur print 
(boeken, ti jdschrift en, enzovoorts) naar digitaal. “De laatste stap die we ne-
men is naar de cloud, door informati e beschikbaar te hebben voor professio-
nals via het internet, en naar mobiele applicati es. We komen zo, veel meer nog 
dan bij print, in het primaire proces van onze klanten terecht. Zij hebben onze 
informati e nodig voor hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld om op de hoogte te 
blijven van de laatste belasti ngwetgeving. Het is aan ons om die informati e zo 
waardevol mogelijk te maken en voor de klant gemakkelijk te ontsluiten. Dat 
levert een meerwaarde op waarvoor klanten bereid zijn te betalen.” Het is het 
veranderende businessmodel waar iedere uitgever mee aan de slag is. Hoe in 
een grati s wereld die door Google en social media wordt beheerst, nog een 
verdienmodel neer te zett en dat houdbaar is. “Dat is geen revoluti e, maar een 
evoluti e van ti entallen jaren. Je ziet dat de overgang van print naar digitaal in 
verschillende landen bij verschillende doelgroepen anders gaat. De één gaat 
sneller over dan de ander. Je moet dus bovenop je klanten zitt en. Wat wil-
len zij? De ti jd van een uitgeefproduct verzinnen vanuit een ivoren toren is 
over. Waar kun je toegevoegde waarde met je verrijkte informati e leveren? 
Om een voorbeeld te noemen: als je professionals in de gezondheidszorg zo-
danig informati e kunt aanreiken dat ze een bepaalde taak meteen aan het bed 
van de pati ënt in vijf in plaats van in ti en minuten kunnen doen, dan bied je 
meerwaarde.”

FANCY 
Razendsnelle informati evoorziening is overal mogelijk door de digitalisering. 
Via de cloud en internet is waardevolle informati e 24 uur per dag, 7 dagen 
per week te benaderen. En met de smartphone en tablet ook nog eens overal 
waar de professional maar wil. “Advocaten in de Verenigde Staten bleven lang 
vasthouden aan boeken, maar vonden in een iPad ook een hebbeding dat 
goed stond op kantoor. Fancy. Dan wil je en moet je met je informati e ook 
op die iPad aanwezig zijn.  Kortom: wendbaarheid is niets zonder te weten 
waar een doelgroep heen gaat”, zegt Van Dam. “Je zult dan ook producten 
samen met hen moeten ontwikkelen. Dat hebben we bijvoorbeeld bij ons on-
derdeel clinical soluti ons gedaan. Daar hebben we samen met de klant een 
lab opgericht waarbij we voor hen waardevolle productconcepten ontwikke-
len.”  Een organisati e als Wolters Kluwer moet meebewegen met zijn klant, 
constateert Van Dam. “Technologie moet voor ons ondersteunend zijn in de 
manier waarop we waardevolle informati e overbrengen naar onze klanten, 
maar het gaat niet zo ver dat we zelf apparaten op de markt brengen. We 
moeten wel de technologie beheersen. En dat doen we in een shared service 
center. Dat is een technologische platf ormorganisati e. Daar bekijken ze de 
nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld: wat betekent de nieuwste smartphone 
voor zoekfuncti es?” Meebewegen met de technologie en manier waarop de 
klant zijn informati e krijgt. Dat wil Wolters Kluwer. Om ‘bij de ti jd’ te zijn en te 
blijven heeft  het internati onaal opererende concern intern innovati on awards 
in het leven geroepen. “Daarmee sti muleren we in een competi ti eve omgeving 
het bedenken van nieuwe oplossingen. Je moet dat soort mechanismen in je 

organisati e inbouwen. Innovati es komen niet vanzelf van de grond.” Daarnaast 
heeft  het concern professionals in dienst die als het ware ondergedoken zijn 
in hun specifi eke markt, waar ze ook zelf uit zijn voortgekomen.  Van Dam: 
“Zij begrijpen exact hoe de omgeving van de klant eruit ziet en kunnen daar 
perfect op in spelen.”    

Wendbaarheid is volgens Van Dam niet iets wat je ‘even’ oproept. “En nou ga ik 
eens wendbaar zijn... Zo werkt het niet. Je bouwt een aantal processen in in je 
organisati e. Deze geven je de structuur om wendbaar te kunnen zijn. Elke drie 
jaar updaten we onze strategie en daaruit vloeien business development plan-
nen voort. Divisies en businessunits hebben hun doelstellingen gevat in zowel 
strategische als fi nanciële key performance indicatoren. Het budget wordt ge-
rapporteerd ten opzichte van de latest esti mates en we doen aan forecasts. 
We willen weten wat het voor de rest van het jaar gaat worden. Meten is nog 
alti jd weten. What gets measured, gets monitored, gets done.” Wij houden 
daarbij ook nauwgezet de product life cycle in de gaten. Van Dam: “ In nieuwe 
producten moet je investeren op basis van een business case, maar we heb-
ben ook producten die zich in een harvest mode bevinden. Bij die volwassen 
producten stuur je meer op marge. Daar is wendbaarheid dat je weet wanneer 
je met een bepaald product moet stoppen omdat deze is uitgekristalliseerd. 
Je moet daarvoor lenig en in control zijn.” Het vraagt van de fi nance functi e 
dat deze acti ef parti cipeert en goed is genesteld in de organisati e. Van Dam: 
“We zijn zeer betrokken bij de business, zowel op het niveau van de raad van 
bestuur als in de managementt eams.”           

 

ALS KANS 
Waar andere uitgeverijen digitalisering soms als een bedreiging zien, ziet Wol-
ters Kluwer deze ontwikkeling volgens Van Dam juist als een kans. “Digitale in-
formati e is namelijk veel makkelijker op te knippen om vervolgens deze aan te 
passen en voor meerdere doelgroepen geschikt te maken. Je kunt informati e 
twee á  drie keer verkopen, in plaats van dat ene boek. En je kunt in één keer 
veel meer klanten bereiken die je op maat kunt bedienen. Daar waar vroeger 
een klant bijvoorbeeld een boek kocht terwijl hij daar maar ti en pagina’s van 
nodig had.” Eenmaal ingebed in de workfl ow van een klant, is de kans niet 
snel dat deze overstapt. Van Dam: “We bieden daar zogeheten must have-
content , in het hart van zijn bedrijfsvoering.” Digitalisering is wel van invloed, 
maar geen game changer zoals whats app dat voor de SMS-propositi e van KPN 
bijvoorbeeld wel was. Van Dam: “Game changers zie je wel aan de kant van in-
formati e van de overheid ontstaan. De overheid vindt meer en meer dat haar 
informati e open access moet zijn, waardoor uitgeverijen die in het ontsluiten 
van overheidsinformati e zijn gespecialiseerd, hun business model moeten 
aanpassen.” Van Dam wordt gevraagd naar een worst case competi tor. Wie 
zou dat zijn? “ Wellicht Google. Maar ik denk ook aan IBM, SAP en Oracle. Zij 
zitt en net als wij in de bedrijfsomgeving van de klant. Ons voordeel is dat we 
én de relevante content én de technologie in huis hebben. Content alleen is 
niet genoeg. Die vind je steeds vaker grati s op het internet. Wat dat betreft  is 
dat een commodity aan het worden. Maar gecombineerd met de juiste distri-
buti etechniek, is content een machti g wapen.”              

           
meer evoluti e dan revoluti e’

‘M E MORFOSE
         Wolters Kluwer

TA
Sander van Dam:

           ‘Wendbaarheid is niets
als je niet weet 
              waar een doelgroep heengaat.’

‘Innovati es komen
         niet vanzelf van de grond’
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Vervolg interview Sander van Dam

Wat doet Wolters Kluwer zelf en wat besteedt het concern uit? Van Dam: 
“Printen doen we nauwelijks zelf meer. Soms kopen we data in van concur-
renten zoals Reed Elsevier of Thomson Reuters, omdat wij geschikte distribu-
ti ekanalen hebben en kansen zien. Zij kopen ook bij ons in. We hebben servers 
geoutsourced en schakelen derde parti jen in om samen met ons aan de ont-
wikkeling van technologie te werken. Net zoals Apple functi onele specifi cati es 
aan zijn fabriek in China geeft . Ga het maar maken. Daarbij moet je wel uitkij-
ken dat je voldoende kennis en ervaring houdt om goed te kunnen aansturen, 
zodat je niet door je leveranciers wordt bestuurd.” In dergelijke samenwerkingen 
bouwt Wolters Kluwers waardevolle technologie, bijvoorbeeld e-learning 
modules met beeld en animati e voor verplegend personeel. Heeft  Van Dam 
in de overgang naar digitaal nog een wensenlijstje? “Jazeker”, glimlacht hij. 
“We moeten nog meer dan nu al het geval is het daadwerkelijke gebruik van 
de klant gaan meten. Stel, een accountant heeft  net een abonnement op een 
prachti g digitaal systeem genomen, maar hij snapt er niets van en laat de tool 
links liggen. Dan is de kans groot dat hij de eerstvolgende keer dat het mogelijk 
is het abonnement meteen stopzet. Daar moeten we eerder bij zijn.” 

RESULTAATGERICHT 
Ook dat is wendbaarheid, constateert Van Dam die eindigt met een persoon-
lijke noot. “Ik ben meer resultaatgericht dan procesgericht. Als een proces niet 
het resultaat oplevert dat ik had verwacht, verlaat ik het proces. Dat kenmerkt 
mij. Ik wil van een acht een ti en maken, het maximale uit mijn mensen en 
mezelf halen. Daar stuur ik ook op. Door op het resultaat te gaan zitt en, kun 
je ook goed omgaan met dynamiek in de markt. Om resultaat te boeken moet 
er reuring zijn. Die reuring wil ik helpen creëren. Dat betekent voor ons dat we 
het meeste investeren in onze hardst groeiende business. Daarnaast houden 
we de cashfl ow strak in de gaten. En soms betekent het ook dat we snoeien, 
net zoals een tuinman die zijn tuin netjes wil houden. Wanneer je wat doet, is 
een kwesti e van ti ming. In de executi e zit je wendbaarheid.”  

OVER WOLTERS KLUWER... 
Wolters Kluwer is een mondiale aanbieder van professionele informati edien-
sten. Het concern levert vakgerichte informati e aan kriti sche professionals 
op uiteenlopende gebieden. Klanten behoren tot de top op hun vakgebied: 
van juristen, fi scalisten, accountants en bestuurders tot aan compliance of-
fi cers en human resources managers. Als online informati edienstverlener 
stelt het concern deze informati e op allerlei manieren beschikbaar. Bijvoor-
beeld via communiti es, portals en online databanken of door middel van 
e-publishing, soft ware en apps. Maar ook in de vorm van ti jdschrift en, boe-
ken, nieuwsbrieven, e-studies, trainingen en opleidingen. De onderneming 
bedient klanten in meer dan 150  landen wereldwijd en heeft  vesti gingen in 
meer dan 35 landen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Lati jns-Amerika. Het 
hoofdkantoor bevindt zich in Alphen aan den Rijn.  

WOLTERS KLUWER IN HET KORT 
• Bedient klanten in meer dan 150 landen wereldwijd
• 19.000 medewerkers wereldwijd
• Vesti gingen in meer dan 35 landen
• Opgericht in 1836 in Nederland 
• Winst 2011: 728 miljoen euro 
• Winst 2010: 716 miljoen euro
• Omzet 2011: 3,35 miljard euro 
• Europa: bijna 40 procent omzet 
• 75 procent omzet uit elektronische informati e en diensten
• Resterende deel uit boeken en (vak)ti jdschrift en

Succesvol projectmati g veranderen is een kunst op zich en 
gaat met nogal wat risico’s gepaard. Het is als met volle 
bepakking op een wiebelige fi ets tegen een smalle bergweg 
opploeteren. Daarbij komen obstakels op de weg die je moet 
omzeilen, zonder in het naastgelegen ravijn te vallen. Ook in 
de snelle afdaling liggen gevaren op de loer. In een project 
moet je dus koersvast, en tegelijkerti jd wendbaar zijn. De 
meeste organisati es zijn gewend om projecten uit te voeren 
conform een standaard projectmanagement systemati ek. 
Waarom mislukken er dan toch nog projecten? Wat kun je 
als organisati e doen om de succeskans van projecten 
te vergroten? 

Hoe fl exibeler iets is, hoe makkelijker het verandert. Dat geldt voor alles: mate-
rialen, organisati es en uiteraard ook voor mensen. In regelmati g terugkerende 
veranderingen raken mensen en organisati es bedreven. Incidentele verande-
ringen zijn echter lasti ger en dan wordt als methode voor verandering vaak 
voor een project gekozen. 

CARRIÈREBREKER OF - MAKER
Naast het niet halen van de doelstelling, leidt het mislukken van een project of 
veranderingstraject tot onnodig kapitaalverlies, vermindering van het draag-
vlak. Niet zelden leidt een mislukt project tot een vroegti jdig vertrek van het 
management. Het managen van projecten kan daarom zowel een carrièrema-
ker als een carrièrebreker zijn. Trouwens, wanneer is een project succesvol? 
Naast het feitelijk resultaat speelt de percepti e hierbij een belangrijke rol. 
Als je iets cruciaals verbetert, wat voorheen volkomen in de soep liep, ben 
je zonder meer de held(in) van de dag. Verbeter je iets wat toch al redelijk 
functi oneerde of waarvan het niet-functi oneren niet zo erg aan het daglicht 
trad, dan haalt men vrij nonchalant de schouders op over het positi eve resul-
taat. Anderzijds, bij mislukken wordt het je zwaar aangerekend. De directi e, 
(project)managers en afdelingshoofden kunnen allemaal, als individu en als 
collecti ef, bijdragen aan het vergroten van de succeskans van komende pro-
jecten. De meeste kans van slagen heeft  dit wanneer het ook op strategisch 
niveau wordt onderschreven.

Een organisati e kan haar track record van project- en verandermanagement ver-
beteren door bewust en structureel te werken aan haar zelfl erend vermogen. 
Ook moet je bewuste keuzes maken in veranderingen, die via de lijn- of pro-
jectorganisati e verlopen, en in de bemensing van een project. Tot slot kan een 
organisati e kiezen voor een meer risicogerichte benadering van projecten. 

RISICOGERICHTE BENADERING
Om te beginnen is een risicogerichte benadering cruciaal. Projectmanagement 
wordt nog vaak erg dogmati sch uitgerold, waarbij risicomanagement helaas 
in veel gevallen wordt beperkt tot het oplepelen van de standaardrisico’s in 
de risicoparagraaf van het projectplan en de voortgangsrapportages. De erva-
ring leert dat wanneer een echte risicobenadering van projecten in de genen 
van de organisati e zit, de kans op een succesvol project structureel vergroot 
wordt. 

Bij projecten kan het bruto risico worden gesplitst in de projectuitgangspunten 
en de inherente risico’s. Inherente risico’s, zoals de sociale of technische com-
plexiteit van een verandering, kunnen worden verkleind door bewust te kiezen 
voor bepaalde maatregelen. Denk aan een zwaar test- en trainingstraject of 
uitgebreide communicati e. Het bewust zoeken naar de grootste risico’s en het 
selecti ef inzett en van tools uit de project-toolbox om deze grootste risico’s te 
beperken levert meer resultaat op dan het volgen van de standaard project-
management methodiek. Een workshop met als onderwerp ‘waarom dit pro-
ject gaat mislukken’ zou weleens een verrassend eff ecti ef middel kunnen zijn.

Risico’s die voortkomen uit projectuitgangspunten kunnen daarentegen niet 
worden verkleind door maatregelen uit de project-toolbox, bijvoorbeeld wan-
neer het beoogde eindresultaat van een project geen antwoord op het pro-
bleem is. Aan scheuren in het fundament kun je plamuren en schuren wat 
je wilt, ze kunnen alleen worden gerepareerd door het fundament zelf - de 
projectuitgangspunten- opnieuw op te bouwen. 

BEMENSING
Verder is de bemensing van een project bijzonder belangrijk. Projectmanage-
ment is echt een vak apart. Dat lijkt een erg voor de hand liggende stelling, 
maar in sommige organisati es worden projecten daadwerkelijk uitgevoerd 
met restcapaciteit. Werknemers die boventallig zijn geraakt worden ingezet 
als projectmanager. Deze werknemers zijn niet alti jd gewend om in een pro-
jectmati ge omgeving te werken en de kans is groot dat de onderneming zelf 
dat eigenlijk ook niet gewend is. In dat geval is de kans van slagen nihil. De 
opdrachtgever heeft  een groot belang om de juiste projectmanager op het 
project te krijgen. De projectmanager heeft  op zijn beurt de verantwoordelijk-
heid om het juiste projectt eam samen te stellen.

ZELFLEREND VERMOGEN
Organisati es doen er goed aan om op een structurele wijze projectmanagers, 
specialisten én opdrachtgevers in hun rol te professionaliseren. Worden de 
‘lessons learned’ ter harte genomen en gedragen door de organisati e als ge-
heel? Mooi. Super- en intervisie kan hier een goede bijdrage aan leveren. En 
waarom projectmanagement niet opnemen als verplicht component in een 
management development programma? Het aanstellen van een wingman 
voor coaching is een goede opti e. Ook kunnen er masterclasses voor de op-
drachtgevers worden gegeven. 

OPDRACHTGEVERSCHAP
Goed opdrachtgeverschap eindigt niet bij het defi niëren van de doelstelling en 
kaders (scope) van het project. Goed opdrachtgeverschap blijft  ook gedurende 
het project belangrijk. Denk hierbij aan het support geven aan het project door 
test- en trainingsuren beschikbaar te stellen en door het nemen van benodig-
de besluiten. Ook de atti  tude van de opdrachtgever is van het hoogste belang. 

Om maar even het beeld terug te pakken: Als jij tegen die berg op aan het ploe-
teren bent, is het behoorlijk hinderlijk als de opdrachtgever de hele ti jd om je 
heen draait en te veel details wil weten over de voortgang van het project, 
zeker als hij niet goed luistert naar je antwoorden. De opdrachtgever frustreert 
het proces met een al te heft ige bemoeienis. Te nauwe betrokkenheid van de 
opdrachtgever kan zelf calculerend gedrag uitlokken bij de projectmanager, in 
de zin van het terugleggen van de uitdagingen bij de opdrachtgever.

SPANNINGSVELD
Een project managen blijft  mensenwerk, en fouten maken is menselijk. 
Daarom is het belangrijk dat je mensen zover krijgt dat ze er echt voor willen 
gaan. Er moet een klimaat worden geschapen, waarin zowel de organisati e 
als projectgroep goed gedijen. Er moet rekening worden gehouden met de 
spanningsvelden binnen de organisati e. Allereerst tussen de vereisten van de 
ongoing business en de veranderingen zelf, tussen de staande of lijnorganisati e 
en de projectorganisati e, ten derde tussen de beschikbare ti jd voor het goed 
managen van een individueel project en ti jd voor structurele verbeteringen in 
projectmanagement.

Concluderend kunnen we stellen dat collecti eve maatregelen als het ontwik-
kelen van goed opdrachtgeverschap, een focus op het vergroten van het zelf-
lerend vermogen van de organisati e en een meer risicogerichte benadering 
van projecten, de kans op succes voor het individuele project vergroot. En, 
een organisati e die succesvol is in haar projecten vergroot uiteindelijk haar 
fl exibiliteit. 

Flexibiliteit
door succesvolle projecten

 PROFESSIONALS OVER WENDBAARHEID
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Na jaren in voortkabbelend water, is de pensioenwereld 
hecti scher dan ooit. Wetgeving, volati ele beleggingsmarkten 
en kriti sche deelnemers, maken dat MN  wendbaarder moet 
zijn dan ooit. Operati oneel directeur Frank van de Ven: “De 
grootste kunst voor ons is om als betrouwbare partner alles 
transparant  uit te leggen.” 

MN staat in dienst van pensioenbesturen die het administrati eve gedeelte van 
het pensioen en het beheren van het vermogen aan hen uitbesteden. “We 
zijn voor hen totaaluitvoerder”, duidt Van de Ven. De twee takken van sport 
(pensioenadministrati e en vermogensbeheer) zijn doorgevoerd in de organi-
sati e. Met het beheer van pensioenverzekeringen houden ongeveer 500 me-
dewerkers zich bezig, terwijl 200 medewerkers werken bij vermogensbeheer. 
Daarnaast kent MN  stafdiensten zoals IT, HR, compliance, juridische zaken, 
enzovoorts. Met de euro- en kredietcrisis in het achterhoofd, zou de nietsver-
moedende lezer kunnen denken dat bij vermogensbeheer de grootste druk ligt. 
Niets blijkt minder waar. Van de Ven: “Natuurlijk voelen we daar de druk om te 
presteren, maar dat is ook ons vak. Van een pensioenbestuur krijgen we een 
mandaat, met vastgestelde grenzen waarbinnen wij moeten  opereren. Die be-
leggingsmandaten leggen we periodiek onder de loep. Voldoen deze nog aan 
de doelstelling van het betreff ende pensioenfonds? Daar koppelen we vervol-
gens beleggingsprofi elen aan. In hoeverre is iemand bereid risico te lopen om 
meer rendement te kunnen behalen? Dat leggen we vervolgens tegen markt-
bewegingen aan. Zo ontwikkelen we scenario’s voor onze opdrachtgevers. 
Wat als de crisis in Griekenland overslaat naar Spanje, Italië en eventueel zelfs 
Frankrijk?”      

GROOTSTE UITDAGING 
MN  voert oefeningen uit om voorbereid te zijn op dergelijke crises. Het maakt 
daarvoor voorbereidingsplannen. Van de Ven: “Als Griekenland defi niti ef uit 
de euro stapt, hoe acteren we dan? En hoe snel krijgen we de relevante infor-
mati e boven tafel voor onze pensioenbesturen?” In die crisisteams oefent de 
klant mee. “Soms gaat het ook over prakti sche zaken. Wie belt wie in welk ge-
val? En hoe snel kunnen we bij elkaar komen?” Hoe spannend de beleggings-
wereld ook is, volgens Van de Ven is dat niet de grootste uitdaging voor zijn or-
ganisati e. “Wij zijn van oorsprong cijferaars. We weten exact welke scenario’s 
we op welke manier moeten uitwerken…  We kunnen heel goed analyses en 
prognoses maken... We kennen onze grenzen wat betreft  mandaten en beleg-
gingsprofi elen…  Daarin excelleren we. Maar waar we minder goed in zijn is 
het transparant kunnen uitleggen van wat we doen, terwijl daar meer en meer 
behoeft e aan is.  Je kunt nog zo’n uitmuntende belegger zijn, als je het niet uit-
gelegd krijgt aan de klant, heb je een groot probleem. We zijn die skills verder 
aan het ontwikkelen.” MN  moet die lijn doortrekken  in haar aannamebeleid, 
waar het niet alleen zoekt naar de slimste, maar ook een sensiti eve en vooral 
communicati ef vaardige vermogensbeheerder. Een andere reden hiervoor: als 
organisati e staat het bestuursbureaus  meer en meer bij met informati e ter 
ondersteuning van communicati eve uiti ngen richti ng hun deelnemers die veel 
over zich heen zien komen. Van de Ven: “Stapsgewijs tot en met 2023 wordt de 
pensioenleeft ijd verhoogd naar 67 jaar. Zo is dat in het lenteakkoord afgespro-
ken. Dat betekent voor ons nieuwe berekeningen en processen en regelingen 
die we moeten aanpassen. En daarover moeten we weer goed communiceren 
zodat er begrip en vertrouwen ontstaat.”

Daar dwars door heen komt de impact van heel veel wetgeving zoals Sol-
vency II (kapitaalseisen), nieuwe aangescherpte accountancywetgeving en 
de totstandkoming van de Single Euro Payments Area (SEPA). “De invoering 
van die elementen is een extra druk op onze beheerkant”, aldus Van de Ven.  
MN  merkt dat de dynamiek van de beleggingsmarkten terugkomt in wet- en 
regelgeving waarop het pensioenbedrijf moet acteren. “Maar dat is aan de 
achterkant. Aan de voorkant is de uitleg belangrijk. Als Vesti a in de problemen 
komt, krijg je van pensioenbesturen terecht vragen over derivaten. Zitt en wij ook 
in dat soort derivaten? Of, in het geval van Griekenland: wat is de exposure van 
ons pensioenfonds naar dat land toe? Hoe bouwen we de positi es daar af? Wat 
zijn de gevolgen van de vergrijzing voor de dekkingsgraad van het fonds? Het is 
aan ons om onze zorgplicht te vervullen en pensioenbesturen duidelijk de con-
sequenti es van hun keuzes voor te leggen, zodat zij behoorlijk kunnen besturen. 
De Nederlandsche Bank heeft  daarover dagelijks contact met pensioenbesturen. 
We zijn in het ene geval asset manager, uitvoerder van het beleggingsbeleid, 
maar we nemen bij fi duciair management ook een bredere rol.”                      

CAPACITEIT OM TE VERANDEREN 
Hoe absorbeert MN  de veranderingen? “Als type bedrijf zitt en we tegenwoordig 
in een dusdanige markt dat we zeer wendbaar moeten zijn. De veranderingen 
zijn snel gegaan de afgelopen vijf tot acht jaar. Daarvoor was de pensioen-
wereld er één waar wendbaarheid nu niet echt voorop stond. De capaciteit om 
te veranderen ligt naar mijn mening in de branche nog steeds laag. Daar moet 
aan gewerkt worden, zeker omdat veranderingen zich nu soms zelfs per uur  
voordoen.” MN  denkt er zelf ook conti nu over na. Van de Ven: “Hoe kunnen 
we de organisati e nog wendbaarder maken? Dat begint bij het topmanage-
ment. Om wendbaar te kunnen zijn, moet je een visie hebben. Die bepaalt je 
koers. Het bepalen van die koers vraagt dat je bij ti jd en wijle een stapje terug 
doet om te kijken waar de wereld heen gaat. Hoe kunnen wij daarin mee? De 
neiging van het management is vaak om op brandjes te reageren, waardoor 
je niet aan het formuleren van visie toekomt. Maar je hebt juist een koers als 
houvast nodig, om te bepalen hoe je reageert bij brand. Dan weet je in elk 
geval waar je zelf staat en wat je volgens je eigen uitgangspunten wel en niet 
doet.” Rati o zit in het DNA van MN ingebakken. Van de Ven: “Zonder te vaag te 
worden, hier speelt meer een kwesti e van gevoel. Hier is een cultuurverande-
ring voor nodig. Je moet een visie hebben en die weten te verkopen. Als je een 
visie niet goed overbrengt, gebeurt er niets. Dan kun je het beter andersom 
hebben. Een minder goede  visie die goed wordt overgebracht, leidt tot veran-
dering.” Los daarvan werkt MN ook volop aan de informati ehuishouding waar-
mee het pensioenbesturen en bestuursbureaus nog beter kan bedienen. “We 
passen onze organisati e zo aan dat we waardeketens krijgen die voor onze 
klanten aan de slag gaan. Je krijgt dus een soort matrixorganisati e waarbij onze 
twee zuilen ten behoeve van onze klanten nauwgezet contact hebben.”

‘We willen juist excelleren 
                     als er C         is’

Frank van de Ven, MN:

Door Ronald Bruins

RI SIS

‘De capaciteit om te veranderen       
                       ligt naar mijn mening 
in de branche nog steeds laag.   
  Daar moet aan gewerkt worden’.

                       ‘Hoe spannend 
                             de beleggingswereld ook is, 
               beleggen is niet
     de grootste uitdaging voor MN’

 PROFESSIONALS OVER WENDBAARHEID
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Vervolg interview Frank van de Ven

Is er een crisis die MN niet aan kan? Van de Ven: “Ik zou dan alleen een heel 
erg onrealisti sch scenario moeten bedenken,  Van de Ven noemt niet een 
crisis in beleggingsland. “Nee, want dan komt het aan op rati o en experti se. 
Daarvoor hebben we genoeg brains in huis. Ook het afb ouwen van exposure 
naar een bedrijf, een land of een regio omdat een pensioenbestuur daar niet 
meer in wil beleggen, is geen probleem. En ook het uitsluiten van bepaalde 
beleggingscategorieën op aanvraag van pensioenbesturen, bijvoorbeeld con-
troversiële wapens of tabak, is gesneden koek. Beleggingsbeleid, asset liability 
management en dekkingsgraden… Dat is dagelijkse kost, puur rati oneel gedre-
ven. Precies dat is ons werk.” De kunst zit veel meer in het kunnen uitleggen 
van de keuzes, de scenario’s schetsen en adviseren. Om vervolgens de keuzes 
over te laten aan pensioenbesturen. Daar zijn soft  skills voor nodig waar de 
pensioenbranche verder aan werkt. Dat naast de ‘rekenkracht’ die hard nodig 
is bijvoorbeeld om rentespreads in modellen te vatt en. Die modellen nemen 
als gevolg van crises soms extreme vormen aan, maar ook daar is MN op inge-
speeld. Van de Ven: “Vermogensbeheerders bij ons willen juist excelleren als 
er crisis is. Onze kerncompetenti e wordt hoe snel we kunnen reageren op de 
wensen van pensioenbesturen. Daarvoor moeten we volop het gesprek met 
hen kunnen aangaan. En niet alleen vanuit de techniek van het beleggen.”    

OVER MN... 
Pensioenuitvoering en vermogensbeheer:dat zijn de kernacti viteiten van 
MN. Het pensioenbedrijf geniet het vertrouwen van een groot aantal be-
drijfstak- en ondernemingspensioenfondsen. Voor bijna 2 miljoen Nederlan-
ders verzorgen circa 1.000 gedreven medewerkers een begrijpelijk en be-
taalbaar pensioen. Dat maakt MN één van de grote spelers in de complexe 
pensioenwereld en heeft  meer dan zesti g jaar ervaring. Het pensioenbedrijf 
beheert een vermogen van ruim 70 miljard euro voor diverse pensioenfond-
sen, in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. “De Nederlandse wortels zijn 
herkenbaar in de handelsgeest, nuchterheid en sterke internati onale visie”, 
aldus Van de Ven. “En ze zijn ook terug te zien in ons geloof in de kracht 
van het collecti ef en onze nauwe banden met sociale partners. We zijn in 
handen van sociale partners en daar zijn we trots op, maar we opereren 
zelfstandig.” 

MN IN HET KORT 
• Ruim 76 miljard euro onder beheer (december 2011)
• 1.000 medewerkers 
• Voor 2 miljoen Nederlanders 
• Pensioenadministrati e voor 40.000 werkgevers
• 17 procent van de totale Nederlandse pensioenmarkt
• Omzet in 2011: 178,5 miljoen euro 
• Resultaat  in 2011 na belasti ng: 5,7 miljoen euro

Het glazen plafond 
van de business controller

  Zelfonderschatti  ng  remt wendbaarheid

 PROFESSIONALS OVER WENDBAARHEID

John Soetens, Associate Consultant Finance & Control
Hans Maeyer, Managing Director European Accounts 
Mario Cornel, Senior Project Consultant Finance & Control

Dat de metafoor van het glazen plafond doorgaans 
opduikt in verband met de vraag of er wel genoeg vrouwen 
in de top van het bedrijfsleven zitt en, wil natuurlijk nog 
niet zeggen dat het beeld niet ook op andere terreinen van 
toepassing kan zijn. Bijvoorbeeld op de veranderende positi e 
van business controllers in bedrijven. De trend is 
namelijk dat fi nance steeds meer taken van andere 
afdelingen omarmt en meer ruimte krijgt om mee te sturen 
op managementniveau.

De economische crisis en de versnelde ontwikkeling in communicati etechnieken 
door internet leiden ertoe dat een bedrijfsstrategie in rap tempo wijzigt. Bedrij-
ven zien zich genoodzaakt veel wendbaarder te zijn dan voorheen. Het manage-
ment wil daarom steeds vaker dat fi nance een meer acti eve rol gaat spelen en 
loskomt van de traditi onele rol van transacti everwerker en rapportagespecialist. 
De wereld verandert snel en juist daarom is een steeds actuele visie nodig over 
de fi nanciële toekomst en de drivers van de business. 

HET ONZICHTBARE GLAZEN PLAFOND 
Juist het feit dat dit een impliciete ontwikkeling is, een groeiproces, zorgt er-
voor dat er onduidelijkheden kunnen bestaan. Immers, hoe moet je inschatt en 
of je wordt uitgedaagd om terrein te veroveren en wanneer is het nou juist 
verstandiger om even in te houden?
Het verraderlijke van een glazen plafond is natuurlijk dat het onzichtbaar is. Je 
kunt eigenlijk niet eens zien dat het er is. Sterker nog, misschien is het er dus 
ook helemaal niet. Anderzijds kan het zomaar gebeuren dat je er volkomen 
onverwacht ineens in volle vaart tegenaan botst. Het is dus zoeken en aft asten 
geblazen. 

Dat wil gelukkig niet zeggen dat er geen handvaten te bedenken zijn om het 
ontwikkeltraject richti ng de business in te zett en. Het blijkt een kwesti e van 
willen en kunnen. Je moet heel goed weten waar je naartoe wilt groeien en 
daarop blijven focussen. Tegelijkerti jd moet je een goed beeld hebben van wat 
je kunt. Zowel bescheidenheid als zelfoverschatti  ng zijn hierbij de valkuilen. 
Een beetje geduld wil ook nog weleens helpen. Een ontwikkelingstraject vergt 
nu eenmaal ti jd en energie...

DUBBELE BOODSCHAP
Verder moet je je ervan bewust zijn dat er vanuit het management vaak een 
dubbele boodschap afgegeven wordt. Aan de ene kant horen we vanuit de 
business ‘schoenmaker blijf bij je leest’, waardoor het glazen plafond nu juist 
ontstaat of in stand gehouden wordt. Aan de andere kant vereist het manage-
ment dat fi nance in de vorm van business control acti ef bijdraagt aan het 
bott om line resultaat en meestuurt als copiloot. In plaats van gefrustreerd te 
raken over de tegenstrijdigheid van deze signalen, moet je juist de stap kun-
nen maken om te adviseren en te onderhandelen. Dat vereist een focus op 
krachti ge en overtuigende soft  skills.

IT TAKES TWO TO TANGO
De taakafb akening is sterk afh ankelijk van acceptati e door het algemeen 
management van de business unit en de vraag of de business controller een 
grotere rol verdient. Is de controller zelfb ewust en proacti ef in zijn of haar 
handelen? Ook bij het verkrijgen van deze nieuwe positi e en taken geldt het 
credo ‘it takes two to tango’.

DOE NIET WAT GEVRAAGD WORDT, 
MAAR WAT NODIG IS
Meesturen is alleen mogelijk als de basis stevig staat. Processing en protecti ng 
vormen lett erlijk het fundament om de stap naar guiding te kunnen maken! 
Het helpt enorm indien je je eigen zaken – lees: de transacti onele en com-
pliance taken – goed op orde hebt, alvorens je mag meesturen in de cockpit. 
Dat betekent dat je je moet toeleggen op effi  ciënte(re) rapportage, zodat je 
kunt focussen op business support. Transacti onele taken dus zoveel mogelijk 
automati seren en standaardiseren. Ook is het belangrijk om ti jd te claimen 
om analyses te kunnen vertalen naar business kansen en zodoende te kun-
nen adviseren in strategische keuzes. Wat je partner vraagt, is niet alti jd wat 
nodig is. 

Wel is het zo dat fi nance steeds meer niet-traditi oneel fi nance gerichte taken 
bij krijgt, zoals Project Management Offi  ce, Full Process Admin, IT project ma-
nagement. De business zoekt ook steeds vaker fi nance op om te helpen met 
procesverbeteringen. Finance wordt dit overigens alleen gegund als ze uitste-
kende Process skills laat zien.

PARTNERSCHAP
Opvallend daarbij is dat de business de standaardisati e van fi nanciële basis-
processen en rapportages in eerste instanti e frustreert, door juist maatwerk 
te verlangen van fi nance. Weer zo’n dubbele boodschap eigenlijk. Echter, door 
wendbaar te zijn, eff ecti ef te communiceren en deze business control volwas-
sen in te vullen kan juist partnerschap ontstaan. Een sterke(re) relati e tussen 
het algemeen management en fi nance geeft  een organisati e meer slagkracht. 
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Dit arti kel kwam tot stand met medewerking van
de deelnemers aan de dialoogsessie.

ZELFONDERSCHATTING EEN MOGELIJKE REM
Blijf je vooral bewust van het feit dat meesturen een middel is en geen doel 
op zich. Er zijn namelijk ook voorbeelden bekend waarbij business control he-
lemaal opschuift  naar aansturing van de business en je kunt je afvragen of 
dat dan nog eff ecti ef is. De business moet wel de drijvende kracht achter de 
acti es blijven, waarbij de business controller meestuurt. Er is echt een verschil 
tussen jezelf naar voren schuiven en zelfoverschatti  ng, om het zo maar eens 
te zeggen.

Voor zover het glazen plafond van de business controller überhaupt bestaat, is 
die heel goed te pareren. Hoeveel invloed je hebt, blijk je voornamelijk zelf in 
de hand te hebben. ‘The sky is the limit!’.

Hans Maeyer en John Soetens



Acti ef managen van resilience begint bij het bepalen van de concrete doelstel-
ling voor fl exibiliteit en voor het absorpti evermogen op de verschillende com-
ponenten (zie fi guur 2). Flexibele processen of robuuste processen? Product 
focus of productdiversiteit? Financiële weerbaarheid kan worden vergroot 
door bijvoorbeeld het inhouden van winstuitkering of het veranderen van de 
juridische structuur (organisati evorm) waardoor toegang tot de kapitaalmarkt 
wordt versneld. Implementati e van maatregelen heeft  alleen kans van slagen 
wanneer vervolgens de negati eve gevolgen van de gemaakte keuzes, in dit 
voorbeeld de hogere kapitaalskosten, worden geaccepteerd. Mogelijk betaalt 
het zich in de toekomst uit wanneer een risico zich manifesteert. Daarnaast 
kan met een grotere resilience mogelijk bespaard worden op miti gerende 
maatregelen op geïdenti fi ceerde individuele risico’s. 

De urgenti e van bepaalde veranderingen, eventuele bott lenecks en de door-
loopti jd van veranderingen bepalen de prioritering en het stappenplan voor 
implementati e van resilience gerichte maatregelen. Zoals de strategie, is ook 
resilience niet stati sch. Bij periodieke herziening van de strategie, zal ook de 
resilience doelstellingen moeten worden gereviewed. 

VOORBEELD 2: EEN INVESTERINGSAFWEGING 
VANUIT RESILIENCE PERSPECTIEF
Een fi nanciële organisati e maakt bij een investeringsbesluit een afweging tus-
sen voordeligere vergaande automati sering versus een duurdere variant (een 
combinati e van automati sering en handmati g werk). Er worden geen aanpas-
singen in het producti eproces voorzien, toch wordt gekozen voor de duurdere 
meer handmati ge variant waarin eventuele in de toekomst gewenste aanpas-
singen eenvoudiger zijn door te voeren. 

SAMENVATTEND
Resilience is een geïntegreerd deel van risicomanagement. Organisati es doen 
er goed aan de verschillende componenten van resilience acti ef te managen in 
samenhang met hun strategie. 
Een bewust gekozen fl exibiliteit en absorpti evermogen maakt organisati es 
weerbaarder tegen zowel zwarte zwanen, te laat gesignaleerde veranderin-
gen als tegen risico’s die gemiti geerd hadden moeten maar niet gemiti geerd 
bleken te zijn. 

Dit arti kel gaat over risicomanagement. Technische ont-
wikkelingen en maatschappelijke veranderingen accelereren. 
Hierdoor ontstaan steeds sneller nieuwe risico’s en kansen. 
Verder is een veel gehoorde vraag van het management: 
Hoe kan ik me wapenen tegen niet-geïdenti fi ceerde risico’s, 
de zwarte zwanen? Een hoge frequenti e van het risicoma-
nagement proces, een grote detaillering van risico identi fi ca-
ti e en het afdichten van alsmaar meer individuele risico’s lijkt 
niet afdoende. In dit arti kel laten we zien dat een combinati e 
van het managen van individuele risico’s met het vergroten 
van de weerbaarheid van een organisati e tegen risico’s in 
het algemeen, de resilience, een beter antwoord is.

SNELLE VERANDERINGEN EN KORTERE 
RESPONSETIJDEN
Producten en diensten veranderen steeds sneller. Soms zijn het kleine aanpas-
singen, maar steeds vaker wezenlijke verbeteringen waardoor bestaande pro-
ducten en diensten direct verouderen. De maatschappij verandert snel onder 
invloed van technische innovati es, macro economische ontwikkelingen en de-
mografi sche veranderingen. De communicati emiddelen van de organisati e, me-
dewerkers, concurrenten, toeleveranciers en klanten hebben de laatste jaren 
een grote ontwikkeling doorgemaakt. De afzetkanalen en markten hebben een 
andere dynamiek gekregen en zijn volati eler geworden. 

Naast de kansen die deze snelle ontwikkelingen met zich meebrengen, ont-
staan hierdoor ook steeds sneller nieuwe risico’s en kunnen “kanspercenta-
ges” van geïdenti fi ceerde risico’s binnen een korte ti jd signifi cant vergroten 
of verkleinen. Het ti jdig identi fi ceren en waarderen van risico’s wordt steeds 
lasti ger en de beschikbare ti jd voor het (betaalbaar) afwentelen of anderszins 
miti geren van risico’s wordt korter. Wanneer jij iets ziet aankomen zijn er an-
deren die dat ook al gesignaleerd hebben. Is er dan nog een mogelijkheid of 
betaalbare mogelijkheid om het risico te dichten? De snellere veranderingen 
werken echter ook andersom. Een risico met een hoog kanspercentage dat 
(tegen kosten) is gemiti geerd, kan morgen een zodanig laag kanspercentage 
hebben dat het niet afgedekt had hoeven worden. Hoe gaan we met deze snel-
ler veranderende risico’s om?

BEPERKINGEN VAN HET RISICOMANAGEMENT 
PROCES
Even terug naar de basis van risicomanagement. Risicomanagement stoelt 
over het algemeen op goede governance (bijvoorbeeld de 3 layers of defence 
en risk committ ees), op het periodieke risicomanagement proces en het ont-
wikkelen of onderhouden van een risicobewuste cultuur in de gehele organisa-
ti e. De doelstelling van het periodieke risicomanagement proces is het identi fi -
ceren van risico’s en de risico’s ontwijken of de gevolgen beperken wanneer zij 
groter zijn dan wat de organisati e wil accepteren (kanspercentage x impact). 

Echter, hoe zinvol is het om steeds meer risico’s te identi fi ceren, om frequenter 
de kansen van risico’s in te schatt en, om meer scenario’s door te rekenen in 
actuariële modellen? Hoe zinvol is het om al deze risico’s te miti geren? Kun je 
al deze risico’s wel miti geren? Zijn de kosten van alle risico beperkende maat-
regelen nog acceptabel? Kun je met het collecti ef van deze maatregelen nog 
wel je business doen? 

Nu worstelen CRO en Risk Managers al vaak hoe risicomanagement op de 
agenda van bestuur en directi e te houden. Het alsmaar intensiveren van het 
periodieke risicomanagement proces lijkt in de prakti jk niet houdbaar. Ook 
neemt de waarde van risk self assesments af naar mate de risico’s vaker door 
dezelfde personen worden geïdenti fi ceerd en gewaardeerd; de kans op “her-
haling van zett en” wordt groter. 

RESILIENCE ALS ELEMENT VAN 
RISICO MANAGEMENT
Het periodieke risicomanagement proces is gericht op individuele risico’s of 
combinati es van individuele risico’s. Dit zal ook in de toekomst nodig blijven. 
Organisati es kunnen zich echter ook verweren tegen risico’s in het algemeen 
door hun resilience acti ef te managen. 

WAT IS RESILIENCE?
Resilience is de weerbaarheid van een organisati e die wordt bepaald door 
een combinati e van de fl exibiliteit en het absorpti evermogen van een or-
ganisati e. Bij fl exibiliteit kun je denken aan de handelingssnelheid van het 
(top)management, tot korte doorloopti jden van het aanpassen van polisvoor-
waarden. Het absorpti evermogen bepaalt hoeveel klappen een organisati e 
kan incasseren. Het eigen vermogen, de liquiditeit, de aandeelhouderstruc-
tuur bepalen mede welke fi nanciële klappen een organisati e kan incasseren. 
De weerbaarheid van medewerkers zal lager zijn in situati es van langdurige 
overbelasti ng of een ongezonde werkatmosfeer. Een grotere diversiteit aan 
producten, markten en klanten maakt de kwetsbaarheid op onderdelen klei-
ner. 

 

Figuur 1: Het drieluik strategie, risk appeti te en resilience 
bron: Resources Global Professionals

Het drieluik organisati estrategie, risk appeti te en resilience kan niet los van 
elkaar worden gezien. Het vergroten van de fl exibiliteit en het absorpti ever-
mogen van een organisati e is geen doel op zich. Dit moet aansluiten bij de 
organisati estrategie en meer specifi ek bij de risicomanagementstrategie van 
een organisati e. 

Op de korte termijn kan niet voorbij worden gegaan aan de bestaande weer-
baarheid van de organisati e. Bij de bepaling van de risk appeti te en de strategie 
moet rekening worden gehouden met zaken als lopende contracten, de capaci-
teit van de medewerkers, bestaande computersystemen en producti estraten, 
de bestaande product- en klantbasis en de fi nanciële situati e. Generaliserend 
kan worden gesteld dat naarmate de bestaande resilience van (onderdelen 
van) een organisati e groot is, het verantwoord is om (voor onderdelen) een 
groter risico appeti te te nemen.

VOORBEELD 1: HET DRIELUIK STRATEGIE, 
RISK APPETITE EN RESILIENCE
Een hightech onderneming heeft  een strategie van technisch voorop blijven 
lopen in de markt. Voor verschillende onderdelen van haar organisati e maakt 
zij verschillende keuzes. Zij is bereidt een groot risico te lopen op R&D inves-
teringen, maar wil tegelijkerti jd weinig operati onele risico’s lopen. Om ook in 
economisch mindere ti jden de grote R&D investeringen te kunnen voortzett en 
houdt zij een hoog eigen vermogen aan (absorpti evermogen). Zij creëert voor 
de producti eorganisati e een hoge fl exibiliteit door intensieve samenwerking 
met toeleveranciers en door medewerkers op een ti jdelijke basis aan haar te 
binden. Bij het minimaliseren van de operati onele risico’s maakt deze onder-
neming gebruik van het periodieke risicomanagement proces, het identi fi ce-
ren en miti geren van de individuele operati onele risico’s.

HOE STUUR JE RESILIENCE ACTIEF?
Het absorpti evermogen van een organisati e en de fl exibiliteit van producten, 
processen, systemen en medewerkers mag dan op de korte termijn een gege-
ven zijn, resilience is wel degelijk te sturen. Door de verschillende componen-
ten van resilience acti ef te sturen, kan resilience in de toekomst de strategie 
ondersteunen in plaats van beperken.

 

Figuur 2: Hoofdcomponenten van resilience 
bron: Resources Global Professionals

        Manage resilience acti ef
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Dit arti kel is ook verschenen in ‘De Actuaris’, september 2012 
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Wat hebben ASML, Artsen zonder Grenzen, Wolters Kluwer 
en MN met elkaar gemeen? Elk in hun eigen vakgebied 
kijken ze tegen veranderingen aan die in sommige gevallen 
een heel model, een hele wereld op hun kop zett en. In het 
geval van Artsen zonder Grenzen mogen we dat lett erlijk 
nemen. Wendbaarheid om noodhulp te kunnen verlenen, 
is bij hen kerncompetenti e. Daardoor kunnen ze waar ook 
ter wereld op duiken, waar dat binnen 24 uur maar nodig 
is. Denk aan brandhaarden zoals Somalië, Haïti  of Pakistan. 
Succesvol zijn, is voor hen alleen mogelijk door wendbaar-
heid. Wat we kunnen leren van Artsen zonder Grenzen? 
Als we succesvol willen zijn, moeten we kunnen inspelen op 
situati es. Niet achter de feiten aan, maar voorop lopen. 
In kennis en in kunde. Denk aan ASML, dat op hevig 
fl uctuerende markten succesvol opereert. In een hevig 
veranderende pensioenwereld, zoals MN dat doet. 
Of inspelen op de vraag naar digitale producten, zoals 
Wolters Kluwer doet.

SIGNALEN NEGEREN
Zonder wrijving geen glans. Ik merk te vaak dat er in organisati es een gou-
den kooi ontstaat. Medewerkers kijken niet meer naar wat er gaande is in hun 
markt en in de buitenwereld, maar blijven voor hun eigen veiligheid zitt en 
waar ze zitt en. Het is mooi geweest, lijken zij te zeggen. Daarmee gooien ze 
ook hun eigen ontwikkeling te grabbel. Soms vormt het de leemlaag van de 
organisati e, waardoor de onderneming in feite sti lstaat. Het kan niet vooruit 
en de wet van de remmende voorsprong treedt in. De worst case competi tor 
komt langs en zet het businessmodel volledig op zijn kop. De organisati e met 
deze leemlaag had het niet zien aankomen en is out of business. Het trekt geen 
toptalent meer aan. De doorstroming stagneert. En de urgenti e om te veran-
deren wordt niet gezien. Het loopt niet zo’n vaart, zegt het management.  De 
organisati e en haar medewerkers hebben zich in slaap laten sussen en kampen 
met informati eachterstand. Met alle gevolgen van dien. 

WENDBAARHEID, ONS BUSINESSMODEL
Als professionele dienstverlener hebben wij in extreme mate te maken met 
het thema wendbaarheid, in de basis is dát wat wij verkopen! Dat betekent dat 
wij niet alleen onze klanten moeten volgen maar ook alle ontwikkelingen in de 
markt op het gebied van Finance, Pension, Risk & Compliance en Informati on 
Management, onze kerncompetenti es. Ook onze markt is fl exibel in die zin dat 
Resources zowel voor nati onale als internati onale klanten opgelijnd staat en 
snel experti se moet kunnen organiseren, daar waar noodzakelijk. Vraagt de 
klant ons daarbij om advies , implementati e of projectmanagement, dat is om 
het even. 

W BAARHEID als businessmodel
ND

Frank van der Hagen
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CONSULTING FROM THE INSIDE OUT
Externe invloeden vereisen ook wendbaarheid van onze klanten. “In control” 
is een volati el begrip geworden, zeker in deze ti jd van wereldwijde fi nanciële 
en economische crisis. Het is vaak lasti g om toegang tot kennis en verander-
capaciteit zelf te organiseren binnen bedrijven die toch ook al weer snel ge-
wend en gehecht zijn aan bestaande structuren en processen. Juist dat daagt 
onze mensen uit om dit samen met u op te pakken. Consulti ng from the inside 
out, is ons mott o. Niet om u afh ankelijk te maken, maar juist om de wendbaar-
heid en kennis in uw eigen organisati e te vergroten zodat de regie over deze 
ontwikkelingen weer bij u komt te liggen. Ons businessmodel is er dan ook 
maximaal op gericht om onze klanten wendbaar te maken op thema’s of orga-
nisati estructuren. Daarom verwachten wij zelf ook dat onze mensen leergierig, 
fl exibel en creati ef zijn.

UITDAGING
Dat laatste is ook iets wat ons zelf als professionele dienstverlener dagelijks 
bezighoudt: hoe houden wij onze eigen organisati e en onze mensen, juist in 
deze ti jd van crisis en voorzichti gheid, wendbaar? Thema’s, vraagstukken en 
wetgeving volgen elkaar in een hoger tempo op dan ooit tevoren. Verandering 
is dagelijkse kost, relati eve rust is erg relati ef geworden… Voor Resources is 
het dan ook de uitdaging om conti nu deze veranderingen van heel dichtbij te 
herkennen, te volgen en te vertalen naar onze dienstverlening en onze men-
sen, want zij moeten het verschil maken. Wij gaan graag samen met u deze 
uitdaging aan! 

Namens Management Team Netherlands
Frank van der Hagen, Managing Director Nederland
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