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VOORWOORD

In het populaire programma De Wereld Draait Door werd 

eens aan een geoloog gevraagd waarom geologen nog 

steeds geen aardbevingen kunnen voorspellen. De toon 

van de vraag was verwijtend. Onze samenleving heeft 

veel moeite met het onvoorspelbare en die moeite laat 

zich overal zien: niet alleen bij tsunami’s, ook bij de be-

oordeling van farmaceutische producenten, zorginstel-

lingen of woningcorporaties. De parallel met corporate 

governance is evident. Echecs worden niet zelden als 

natuurrampen ervaren en in ieder geval als zodanig 

beschreven. En bij echecs ligt een vast vocabulaire klaar 

voor media en (daardoor aangedreven) Kamerleden: 

‘schande’, ‘verbijsterend’, ‘maatregelen’. De drang om 

met deze woorden te scoren in de mediacratie is groot en 

de media zijn dan ook graag bereid om een podium te 

geven aan de claimant met de meeste verontwaardiging.

De eerste reflex is dan meestal: meer regels. Maar zoals 

een verstandig wetgevingsjurist opmerkte: regels worden 

altijd gemaakt met de blik naar achteren. En dat druist 

in tegen onze onverzadigbare behoefte aan zekerheid. 

Die behoefte aan zekerheid komt niet alleen tot uiting in 

de uitdijende contracten waarmee ook het Nederlandse 

rechtsverkeer vanuit Angelsaksische hoek de laatste de-

cennia is ‘verrijkt’, maar ook uit de huidige benaming van 

het departement waar de geciteerde jurist werkzaam is: 

ministerie van Veiligheid en Justitie. En saillant is in dit 

verband dan weer de mening van de advocaat-generaal 

bij de Hoge Raad die terzake van beleggingspolissen con-

cludeerde dat het bestreden product zo ingewikkeld was 

geformuleerd dat daarom geen wilsovereenstemming 

mocht worden aangenomen. Met andere woorden: het 

dichtspijkeren van contracten geeft nog geen zekerheid, 

tenminste niet als de andere contractant minder sophis-

ticated is. Een verstandig pleidooi, maar een gruwel voor 

wie zoekt naar opperste zekerheid.

En zo is het ook met corporate governance. Meer regels 

geven slechts schijnzekerheid en zullen niet bijdragen 

aan de ruimte die de ondernemer nodig heeft om te 

floreren. Wat dan wel? Meer aandacht voor ethiek in 

commissaris-opleidingen? Een set met alle codes overstij-

gende principes, in acht te nemen door iedereen met een 

toezichthoudende taak? En desnoods roadshows waarbij 

de wetgever in contact komt met de doelgroep (even los 

van de vraag hoe deze zich wil laten vertegenwoordigen?). 

Kortom: kommunikaatsie! En ja, ten slotte ook aanvaar-

ding van de notie dat het ondanks alles soms toch mis kan 

gaan. En kan blijven gaan - en dat dus aandeelhouders 

hun inbreng kunnen kwijtraken. Uiteindelijk zal ook 

VEB-directeur Jan Maarten Slagter (zie diens bijdrage op 

pag. 18-21) het eens moeten zijn met Mick Jagger die in 

1969 dichtte ‘You can’t always get what you want’. 
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EEN SUBTIEL EVENWICHT 
MET TRANSPARANTIE 
ALS KERNBEGRIP

INTERVIEW
DOOR: Frans Stibbe
FOTO’S: Hans Vissers

Besturen met een grootaandeelhouder

Het Nederlandse corporategovernancestelsel is gericht op een juiste 
krachtenverdeling tussen de organen van de onderneming. Dat blijkt ook 
uit de opdracht aan de raad van commissarissen om de belangen van alle 
stakeholders af te wegen. Maar hoe moet je een onderneming besturen als je 
te maken hebt met een grootaandeelhouder? Frans Stibbe vroeg het aan Rob 
Zandbergen, CEO van HR-dienstverlener USG People.

Stibbe: USG People-oprichter Alex Mulder heeft een 

belang van 20 procent van de aandelen. Daarnaast is hij 

na zijn terugtreden als CEO in 2006 lid van de raad van 

commissarissen. Hij is dus geen ona!ankelijk commis-

saris. Hoe ervaart u als CEO deze situatie?

Zandbergen: De kernbegrippen zijn transparantie 

en afstand houden. Alex Mulder heeft zich ook het 

belang daarvan gerealiseerd. Als je zelf oprichter bent 

van het bedrijf is dat natuurlijk niet eenvoudig, maar 

desalniettemin heeft hij dit van meet af aan in woord en 

daad beleden. Hij functioneert kortom als een normale 

commissaris, maar dan met de bijzonderheid dat hij 

(veel) aandelen heeft met kennis van de onderneming 

en sector. En dat hij in zijn wijze van toezicht houden 

afstand houdt, maakt hem nog geen ‘afstandelijk’ com-

missaris, integendeel: hij is en blijft zeer geïnteresseerd 

in het totale reilen en zeilen van USG People.

Stibbe: Heeft u toen u zelf aantrad als CEO wel apart 

met hem gesproken?

Zandbergen: Zeker, en trouwens ook met de toenmalige 

voorzitter van de raad van commissarissen, maar omdat 

ik al CFO en CEO ad interim bij USG People was geweest, 

kende ik hem natuurlijk al. Ik heb dat in elk geval niet 

ervaren als ‘op de ko"e komen’, noch als een extra toets.

Stibbe: Maar het is toch niet te miskennen dat de combi-

natie van grootaandeelhouder en commissaris in poten-

tie zou kunnen leiden tot belangenconflicten? 

Zandbergen: Daar moet je altijd op bedacht zijn, maar 

van de andere kant zou het ook gek zijn als wij niet ge-

bruik zouden maken van zijn enorme ervaring en ken-

nis van de sector. Ik heb nog nooit te horen gekregen: je 

moet dit of dat.

' AFSTAND HOUDEN 
MAAKT IEMAND NOG GEEN 
'AFSTANDELIJKE' COMMISSARIS'
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1.  Alle bestuursleden praten individueel met de leden van de raad van commissarissen. 
2. De weerslag daarvan wordt binnen de raad van commissarissen besproken.
3. Dit wordt teruggekoppeld aan de CEO. 
4. De CEO koppelt dat weer terug aan de andere bestuursleden.

COMMISSARISSENEVALUATIE  
BIJ USG PEOPLE

Stibbe: Laat ik eens inzoomen op zo’n potentieel 

belangenconflict. Het is zaak dat alle aandeelhouders 

over dezelfde informatie beschikken; te allen tijde moet 

worden voorkomen dat de ene aandeelhouder een infor-

matievoorsprong krijgt op de andere. In de situatie dat 

een grootaandeelhouder tevens commissaris is en dus 

wetenschap kan hebben van koersgevoelige informatie, 

kan dat lastig worden.

Zandbergen: Ik begrijp de casus op zich, maar zeg 

er meteen bij dat dit gevaar bij ons alleen in theorie 

bestaat. Daarmee wil ik niet zeggen dat er zich bij ons 

nooit belangenconflicten kunnen voordoen. Het is wel 

voorgekomen dat een van onze commissarissen tijdelijk 

de vergaderzaal heeft verlaten omdat er een onderwerp 

aan de orde was waarbij zoiets speelde. En over die 

koersgevoeligheid: Mulder heeft nooit gehandeld. En 

als er nieuwe aandelen werden uitgegeven, dan deed hij 

altijd direct mee.

Stibbe: Ja, maar mijn vraag is natuurlijk ook ingegeven 

door het externe perspectief. Als je van buiten naar 

binnen kijkt, moet je dit soort vragen vóór zijn en elke 

schijn vermijden. Is er dan helemaal nooit een span-

ningsveld, dat voortvloeit uit het machtsblok dat de 

grootaandeelhouder de facto vormt?

Zandbergen: Nou, er zijn natuurlijk normale discussies. 

Dat is iets anders: zakelijke onderwerpen waarbij de pro’s 

en contra’s tegen elkaar worden afgewogen, maar dat zijn 

geen zaken die ik als spanningsveld ervaar. Ook niet bin-

nen de raad van commissarissen zelf, waar ik in 95 procent 

van de gevallen bij zit. Net zoals overal wordt de besluit-

vorming bepaald door geven en nemen. Ik zit nu eenmaal 

niet alleen op de apenrots en heb het niet als enige voor het 

zeggen. Dat geldt ook voor de andere executives en non-

executives – en dat is maar goed ook. Ik kan me niet herin-

neren dat er ook maar een keer druk op mij is uitgeoefend. 

Toevalligerwijze heeft de situatie bij USG People overeen-

komsten met die bij twee andere uitzenders, Randstad 

en Brunel, waarvan ik de bestuurders ken. De specifieke 

situatie van de aanwezigheid van een grootaandeelhouder 

is een thema waar we het weleens over hebben, maar het 

leidt bij ons niet tot een onwerkbare situatie. Integendeel: 

bestuursmatig hebben wij meer aan de inbreng van erva-

ring dan enkel het aandelenkapitaal.

Stibbe: Is er dan helemaal geen gevaar dat er te weinig 

distantie is tussen bestuur en toezichthouder? Je kunt er 

wel anders over denken , maar – zeker als het langdurig 

goed gaat – je loopt toch het gevaar dat de verhoudingen 

' WIJ HEBBEN MEER AAN DE 
INBRENG VAN ERVARING DAN 
ENKEL HET AANDELENKAPITAAL'

Rob Zandbergen (1958) begon zijn carrière als beroepsmilitair, opgeleid aan de KMA in Breda en 
Universiteit van Amsterdam (doctoraal bedrijfseconomie). Na enkele !nanciële directiefuncties 
bij KPN in Nederland en Azië , bekleedde hij een aantal CFO-posities, waarvan de laatste bij het 
Belgische Solvus, dat in 2005 werd overgenomen door USG People. ‘Meegekomen met de boedel’ 
(zoals hij dat zelf omschrijft) werd hij vervolgens eerst CFO en sinds 2010 is hij CEO van USG People. 
Daarnaast is hij commissaris bij SNT en de Dutch Flower Group.

‘
WIE IS ROB ZANDBERGEN?

te vriendschappelijk worden en dat daarbij het weder-

zijdse kritische vermogen te veel verloren gaat.

Zandbergen: Dat gevaar is er strikt genomen natuurlijk 

wel, maar juist daarom is het voor mij van belang dat ik 

daar prudent mee om ga. Dat ik dus steeds goed in de 

gaten houd waar het optimum ligt. Grofweg betekent 

dit dat ik de commissarissen uiteraard overal bij betrek 

waar dat zakelijk gezien voor de hand ligt, maar dat ik 

ze niet zou uitnodigen als ik privé een voetbalwedstrijd 

in mijn tuin organiseer. Het hangt trouwens ook erg 

af van de persoon. De heer Mulder is een man die naast 

zijn belang in USG People veel andere belangen en par-

ticipaties heeft. Veel daarvan op cultureel gebied, zoals 

de musical Soldaat van Oranje. Het is iemand die graag 

anderen laat mee profiteren van zijn successen. Maar ik 

denk dat dit heel goed op een transparante en gebalan-

ceerde wijze kan. Ik ervaar het in ieder geval altijd zo.

Stibbe: Krijgt u geen lastige vragen terzake van analis-

ten of stembureaus?

Zandbergen: Op dat punt moet ik wel een onderscheid 

maken tussen de wijze waarop wij in Nederland en in 

het buitenland worden bejegend. In de Angelsakische 

wereld kijkt men inderdaad toch wel wat anders aan 

tegen de aanwezigheid van een grootaandeelhouder. 

Vanuit die hoek kun je bij een bepaalde beslissing dan 

ook weleens de vraag verwachten of Mulder het ermee 

eens was. Maar in Nederland zijn we gewend aan een 

two tier-board, hier hoor je dat niet zo snel.

Stibbe: Uw conclusie is dus, zo begrijp ik, dat deze op 

zichzelf interessante governancevraag, in de praktijk 

van alledag bij USG People geen problemen geeft?

Zandbergen: Kijk, waar het aan het einde van de dag om 

gaat, is of ik mijzelf recht in de spiegel kan aankijken. 

Dat vergt normbesef. Je kunt regels opschrijven totdat 

je een ons weegt, maar als bestuurders en commissaris-

sen – ook in situaties waarin het kan spannen – geen 

gezamenlijke opvattingen hebben over integriteit en 

fatsoen, kun je net zo goed naar huis gaan.

USG People verleent gespecialiseerde arbeidsmarkt-
diensten in Europa, gericht op de marktsegmenten 
algemene uitzending, specialistische uitzending, pro-
fessionele detachering en projecten, HR-services en 
customer care. USG People hanteert een multibrand-
strategie met bekende merknamen zoals Unique, 
Start People, USG Innotiv, USG juristen, Secretary 
Plus en ASA. De werkmaatschappijen zijn actief in 
tien Europese landen. De aandelen USG People staan 
genoteerd aan de Midkap van de e"ectenbeurs Eu-
ronext Amsterdam. De onderneming werd opgericht 
door Alex Mulder, die tot 2006 CEO was en sindsdien 
lid is van de raad van commissarissen.

USG PEOPLE
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Zowel bij het aangaan van een huwelijk, als bij het benoe-

men van een statutair bestuurder is het goed iets langer 

stil te staan bij de manier waarop partijen uit elkaar gaan 

als de koek op is. Dat begint eigenlijk al bij het aangaan 

van de relatie. Bij huwelijken komt het zelden voor dat 

partijen, als zij uit elkaar willen gaan, erachter komen dat 

hun huwelijk bij nader inzien eigenlijk nooit is gesloten. 

En als dat gebeurt, is dat veelal bij huwelijken die in een 

exotisch buitenland zijn gesloten. Zo is het Mick Jagger 

naar verluidt gelukt zijn Balinese huwelijk met Jerry Hall 

zonder grote alimentatieverplichtingen als niet-bestaand 

aan te merken. Dat is helaas anders bij de relatie tussen de 

statutair bestuurder en de BV die hij bestuurt. En als dat 

gebeurt, dan wordt het ontslag er zeker niet makkelijker 

op. Zeker aandeelhouders met een iets minder gediscipli-

neerde wijze van bijeenroepen van aandeelhoudersver-

gaderingen en het vastleggen van aandeelhoudersbeslui-

ten, komen er vaak pas bij een conflict met de statutair 

bestuurder achter dat het ontslag wordt bemoeilijkt 

doordat de statutair bestuurder zich erop beroept een 

gewone werknemer te zijn en dus ook aanspraak maakt 

op de veel verder reikende werknemersbescherming en 

ontslagvergoeding. Dat de statutair bestuurder wel als 

statutair bestuurder staat vermeld in het handelsregister 

van de Kamer van Koophandel, maakt dat volgens vaste 

jurisprudentie niet anders. Een goede scheiding begint 

dus met het ordentelijk benoemen van een statutair be-

stuurder op een aandeelhoudersvergadering en het schrif-

telijk vastleggen daarvan in een aandeelhoudersbesluit. 

ONVERWACHTE HOBBEL
Een andere vaak onverwachte hobbel bij het ontslag 

van een statutair bestuurder is de structuur van de 

vennootschap als geheel. Voor het beëindigen van de 

arbeidsrelatie is van belang dat de statutair bestuurder 

door de aandeelhoudersvergadering van de entiteit 

waarmee hij een arbeidsrelatie heeft, wordt ontslagen. 

Dat is de entiteit met wie (meestal) de arbeidsrelatie is 

aangegaan en die (meestal) het salaris betaalt. Vaak blijkt 

de enig aandeelhouder van die entiteit de Nederlandse 

moedermaatschappij te zijn, waar - als het een beetje 

tegenzit - de statutair bestuurder gemakshalve ook de 

enige bestuurder van is. En met een beetje pech hangt 

daarboven nog een Nederlandse entiteit, die uiteraard 

ook door dezelfde statutair bestuurder wordt bestuurd. 

Met het oog op het ontslag van de statutair bestuurder 

zou het soms makkelijker zijn als de entiteit wordt ge-

leid door ten minste twee bestuurders. In dat geval kan 

de topaandeelhouder sneller doorstoten naar de andere 

bestuurder om een aandeelhoudersvergadering voor die 

entiteit bijeen te roepen. Op grond van artikel 2:239 lid 6 

BW neemt een bestuurder immers geen deel aan besluit-

vorming waarbij hij een (in)direct persoonlijk belang 

heeft, zodat de andere bestuurder hopelijk bereid is de 

aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. 

NODELOOS MOEILIJK
Tot slot wordt het ontslag van een statutair bestuurder, 

ook in een betrekkelijk simpele constructie met maar 

een aandeelhouder, vaak nodeloos bemoeilijkt door 

(oude) statuten. Als de bevoegdheid tot het bijeenroepen 

van een aandeelhoudersvergadering in de statuten niet 

(ook) is toegekend aan de aandeelhouders, dan zullen 

de aandeelhouders de raad van commissarissen moeten 

verzoeken een aandeelhoudersvergadering bijeen te 

roepen. Aangezien veel groeps-BV's niet beschikken over 

een zelfstandige raad van commissarissen, zullen de 

aandeelhouders dan het bestuur (en in sommige gevallen 

zelfs de enig statutair bestuurder die zij wensen te ont-

slaan) moeten verzoeken een aandeelhoudersvergade-

ring bijeen te roepen. De aandeelhouders kunnen, als dat 

geen e!ect heeft, ook een rechterlijke machtiging vragen 

om de aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. De 

aandeelhouders kunnen de rechter dit pas verzoeken als 

zes weken zijn verstreken nadat zij het verzoek aan het 

bestuur hebben gedaan een aandeelhoudersvergadering 

bijeen te roepen. Niet een hele snelle weg dus. 

De vraag is vervolgens of artikel 2:239 lid 6 BW soelaas 

biedt. Op grond van dat artikel  is, als de enig bestuurder 

BIJ EEN CONFLICT KOMEN 
AANDEELHOUDERS ER SOMS 
ACHTER DAT HET MOEILIJK IS 
DE BESTUURDER TE ONTSLAAN

WIE: Thessa van der 
Windt is advocaat bij 
DLA Piper en ingevoerd 
in het arbeidsrecht en 
verwante governance 
issues. 

THESSA VAN 
DER WINDT

DOOR:  Thessa van  
der Windt

JURIDISCH

DE SOMS MOEILIJKE WEG NAAR HET ONTSLAG 
VAN EEN STATUTAIR BESTUURDER

een conflicterend belang heeft met dat van de entiteit, de 

raad van commissarissen bevoegd tot het nemen van het 

besluit, en - als er geen raad van commissarissen is - de 

aandeelhoudersvergadering bevoegd het besluit te ne-

men, tenzij de statuten in een andere regeling voorzien. 

Die statuten kunnen roet in het eten gooien, omdat de 

vennootschap met enige regelmaat heeft bepaald een 

rotsvast vertrouwen te hebben in de eigen bestuurder(s) 

en niet beschermd te willen worden. In die gevallen 

blijft de bestuurder - ook bij een conflicterend belang - 

bevoegd tot het nemen van besluiten. Het is bovendien 

de vraag of het conflicterend belang er ook toe leidt dat 

de aandeelhouder zelf een aandeelhoudersvergadering 

mag bijeenroepen. 

Gelukkig bieden veel statuten ook redding. Veel statuten 

voorzien erin dat als de aandeelhoudersvergadering 

buiten de vergadering om besluiten neemt, die besluiten 

onaantastbaar zijn als het gehele kapitaal aanwezig was. 

In dat geval kan de aandeelhouder besluiten om met 

inachtneming van een redelijke termijn (dit om de statu-

tair bestuurder een kans te geven om zijn zienswijze te 

geven op het voorgenomen besluit hem te ontslaan) een 

aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen om daar 

te beslissen over het voornemen de statutair bestuurder 

te ontslaan. Als de statuten een dergelijke bepaling niet 

kennen, dan is het de vraag of  de aandeelhoudersverga-

dering wel in staat is om buiten de statutair bestuurder 

om een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen.

Voor de goede orde merk ik op dat bovenstaande pro-

blemen niet alleen kunnen spelen bij een voorgenomen 

ontslag van de statutair bestuurder, maar ook bij een 

voorgenomen schorsing.

Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief verdient het dus 

aanbeveling om kritisch te kijken naar de vastlegging 

van het benoemingsbesluit. Belangrijker is om ook te 

kijken in hoeverre de statuten een (onnodige) hobbel 

vormen indien de enig aandeelhouder  de enig statutair 

bestuurder wil schorsen of wil ontslaan.



Het functioneren van de accountant 
komt meer en meer onder een vergroot-
glas te liggen. AFM-bestuurder Gerben 
Everts schreef een beschouwing over 
de driehoek accountant, raad van com-
missarissen en externe toezichthouder. 
Hoogleraar Jaap van Manen voorziet 
op pag. 12 complicaties die zullen 
voortvloeien uit de vanaf 2016 verplichte 
wisseling van accountantskantoor.

TWEELUIK 
ACCOUNTANCY
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WIE: Gerben Everts 
is directeur van de 
Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) waarmee 
hij verantwoordelijk 
is voor het toezicht op 
accountantsorganisaties 
en de !nanciële  
verslaggeving.

GERBEN
EVERTS

DOOR:  Gerben Everts

ACCOUNTANCY I

GEZOCHT:  
INTRINSIEKE  
MOTIVATIE EN  
EEN RECHTE RUG
“Pick your battles, want aan het zijn van  
toezichthouder valt geen eer te behalen; het 
is hard nodig, maar een toezichthouder doet 
het toch nooit goed in ieders ogen.” Deze goed 
bedoelde waarschuwing kreeg ik bij mijn start 
bij de AFM. Het zal voor toezichthoudende 
commissarissen vaak niet anders zijn.

Het ene moment krijgt een toezichthouder - ver na dato, 

maar vanzelfsprekend - de aandacht op zich gericht 

omdat het beeld ontstaat dat te weinig zichtbaar is 

opgetreden. Dat de toezichthouder niet streng genoeg 

is geweest. Signalen heeft gemist. En te veel heeft ver-

trouwd op het goed functioneren van 'het systeem'. De 

rol van zowel de interne commissarissen als externe toe-

zichthouder DNB bij de acquisitie van Property Finance 

door SNS Reaal en de vragen die daarover publiekelijk 

worden gesteld, zijn hiervan een sprekend voorbeeld.

Het andere moment tref je als externe toezichthouder 

kritische bestuurders tegenover je omdat de sector niet blij 

is met een tijdiger publicatie van feitelijke bevindingen.  

Bijvoorbeeld over hoe accountants en ondernemingen 

een start hebben gemaakt met de nieuwe wettelijk  

geregelde rolvastheid van accountantsorganisaties.  

Of over de gebreken in de kwaliteitsbewaking binnen 

accountantsorganisaties.

 

Je doet het toch nooit goed in ieders ogen, inderdaad. 

Maar een toezichthouder kan en mag zich niet verschui-

len. De harde lessen moeten worden geleerd over de 

oorzaken van de recente terneergang van het financiële 

stelsel. Het aanscherpen van de professionele rolvast-

heid van accountants is een deel van de oplossing; staat 

internationaal hoog op de agenda en kan terecht rekenen 

op een groot maatschappelijk draagvlak. Doorpakken op 

fundamentele verbeteringen is de passende reflex.

Maar het is slechts een deel van de oplossing. Externe 

toezichthouders staan op gepaste afstand van de dage-

lijkse besluitvorming die plaatsvindt binnen het interne 

governance systeem van ondernemingen; het gesloten 

patroon van besluiten, accorderen, uitvoeren, toezicht 

houden en verantwoording afleggen. Waar het interne 

systeem goed functioneert, van productontwerp tot 

financiële rapportage, kan de rol van externe toezicht-

houders beperkt blijven. Maar dit doet een groot beroep 

op de interne toezichthouders - een veel groter beroep 

dan enkele jaren geleden te doen gebruikelijk.

Waar denk ik aan? Allereerst aan de geschiktheid en 

samenstelling van commissarissen. Samen met DNB 

hebben we de geschiktheid van commissarissen van 

de grootste vier verzekeraars en banken getoetst. Het 

overgrote deel van de commissarissen bleek gelukkig ge-

schikt. Maar blijvende aandacht is nodig. Een jarenlange 

carrière als bestuurder is geen garantie voor geschikt-

heid als commissaris. Ook is diversiteit in de samenstel-

ling van de raad belangrijk. De kwaliteit van collegiale 

besluitvorming is beter als een verscheidenheid aan 

gezichtspunten en argumenten de revue is gepasseerd.

Daarnaast zijn deskundigheid en professionele disci-

pline nodig. Tegen de achtergrond van het economisch 

klimaat is toenemende aandacht voor risico's naast de 

financiële verslaggeving nodig. Het takenpakket van 

commissarissen is zwaarder geworden. Het audit com-

mittee is definitief de bindende schakel tussen accoun-

tant en onderneming. Delegatie van audit gerelateerde 

bevoegdheden aan de CFO past niet langer. Selectie 

van accountant, overeenkomen van werkzaamheden, 

ordelijke periodieke roulatie en het toezien op de nale-

ving van scheiding tussen controle en advies vergen een 

veelal nieuwe taakinvulling voor commissarissen. 

Verder moet er een scherp oog zijn voor innovaties die 

vroeg of laat op het bordje van commissarissen belan-

den. Denk aan toezicht op het jaarverslag, beheersing 

van risico's, corporate governance en duurzaamheid 

en - en dat zal vaak nieuw zijn - het organiseren van on-

a!ankelijke assurance daarbij. Evolutionair komt dit al-

lemaal samen in geïntegreerde verslaggeving,  in reactie 

op wijzigende verwachtingen over de maatschappelijke 

rol en verantwoordelijkheden van ondernemingen. Dit 

vergt een focus-shift met grote consequenties voor de 

dagelijkse praktijk van bestuur en commissarissen.

En tot slot vergt het goed functioneren van commis-

sarissen intrinsieke motivatie. Wat is je reden van 

bestaan? Vul je een rol naar tevredenheid in of ben je 

echt persoonlijk verknoopt en betrokken in je functie? 

Durf je vragen te stellen waarvan men niet blij wordt? 

Durf je door te vragen als je geen antwoord krijgt? Durf 

je rapportages te vragen om de onderste steen boven te 

krijgen? Durf je vast te houden aan bevindingen ook al 

zet dat relaties op scherp? Durf je daar consequenties 

aan te verbinden in externe uitingen? Dit zijn zaken die 

worden meegegeven in de opleiding tot accountant en 

die ook in modules voor commissarissen niet zouden 

misstaan.

We moeten echter nuchter vaststellen dat we nog maar 

net zijn begonnen aan een overgangstijd. Het is een cul-

tuurverandering en die vergt een langere adem. 'Maar 

de praktijk is weerbarstiger', wordt dan gezegd, bij-

voorbeeld tegen pas afgestudeerde accountants. Geheel 

ten onrechte naar mijn idee. Als iemand dan toch graag 

flexibel wil zijn, zoek de vrije oefening. Ik roep de in-

trinsiek gemotiveerde commissarissen op om in hun rol 

als interne toezichthouder heel bewust te kiezen voor 

rolvastheid. Dat is een houding die de samenleving van 

een toezichthouder mag verwachten. Toezicht houden 

vergt geen linedancer. Bij een moderne toezichthouder 

past een andere passie - een met een stugge rechte rug.

' AANSCHERPEN VAN 
DE PROFESSIONELE 
ROLVASTHEID VAN 
ACCOUNTANTS IS DEEL 
VAN DE OPLOSSING’
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In de eerste plaats leidt deze wet tot extra 

werk, zowel voor de accountant als voor de 

onderneming. Wanneer een groot aantal 

ondernemingen tegelijkertijd wisselt van 

accountant, ontstaat het risico dat bepaalde 

accountantskantoren over onvoldoende 

mensen beschikken om het werk te doen dat 

resulteert uit de kantoorroulatie. 

Het aantal accountantskantoren is beperkt. 

Bovendien bieden sommige kantoren 

adviesdiensten aan die beëindigd moeten 

worden als er een opdracht tot controle van 

de jaarrekening wordt verstrekt. Het kan 

zelfs zo zijn dat een bepaalde accountant, 

niet zijnde de controlerende account van 

de betre"ende onderneming, bepaalde 

advieswerkzaamheden heeft verricht 

die de aanvaarding van de opdracht 

tot controle van de jaarrekening in de 

weg staan. Dat is bijvoorbeeld het 

geval als er geadviseerd is bij een 

bepaalde fiscale constructie die 

in het kader van de controle 

van de jaarrekening moet 

worden beoordeeld.

DOOR:  Jaap van Manen

ACCOUNTANCY II

WIE: Jaap van Manen is 
als boardroom consul-
tant verbonden aan het 
Strategic Management 
Center in Laren en als 
hoogleraar Corporate 
Governance aan de Rijks-
universiteit Groningen. 
Van Manen bekleedde 
diverse bestuurlijke 
functies bij Pricewater-
houseCoopers. 
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EEN STOELENDANS 
VOOR BEURSFONDSEN
WIE KRIJGT DE GOEDE ACCOUNTANT?

KEUS ACCOUNTANT
Ondernemingen doen er goed aan om reeds 

nu een plan te maken om tijdig van accoun-

tant te wisselen. In dat plan dient onder 

andere aandacht te worden besteed aan het 

volgende:

wordt pas in 2016 e"ectief, maar gezien 

de complicaties die elkaar versterken, is 

het niet raadzaam om het moment van 

actie uit te stellen. Het is de vraag wat 

beursfondsen zullen doen en wanneer zij 

daadwerkelijk van accountant zullen wis-

selen. Het is echter aannemelijk dat 2016 

wat dat betreft een druk jaar zal zijn, een 

naderende deadline voert de druk altijd op. 

gekozen? 

 readiness van de eigen organisatie om 

e"ectief met een nieuwe accountant 

samen te werken;

selectie van accountant vertelt de Code 

Corporate Governance ons dat ‘de externe 

accountant wordt benoemd door de alge-

mene vergadering’. Het audit committee 

vervult een belangrijke voorbereidende 

rol. De raad van commissarissen doet een 

voordracht, gebaseerd op advies van zo-

wel het audit committee als het bestuur. 

In de huidige tijd bewaken commissaris-

sen dit proces en waarborgen zij dat aan 

de keus van de accountant voldoende 

bestuurlijke aandacht besteed wordt. 

KWALITEIT AUDIT
In het beoordelen van de kwaliteit van de au-

dit kan onderscheid gemaakt worden tussen 

Recente wijzigingen in de Wet op het accountantsberoep maken 
het kiezen voor accountant een actueel en relevant thema. Een 
belangrijke wijziging betreft de verplichte kantoor- 
roulatie die in 2016 e"ectief zal worden. Onder meer Nederlandse 
beursfondsen hebben dan de verplichting om een accountants-
firma die acht achtereenvolgende jaren verantwoordelijk is 
geweest voor de controle van de jaarrekening, te vervangen.  
Dit zal een aantal complicaties opleveren.

verschillende dimensies van kwaliteit: tech-

nische, service- en gepercipieerde kwaliteit.

Technische kwaliteit betreft de vaardighe-

den van de accountant in het controleren 

van de jaarrekening. Is de accountant 

vaardig genoeg om onjuiste statements of 

lacunes in de jaarrekening te ontdekken en 

bereid een gepaste auditrapportage te leve-

ren gebaseerd op de auditbevindingen? Het 

gaat hier dus voornamelijk om betrouw-

baarheid en nauwkeurigheid.

Servicekwaliteit wordt veelal omschreven 

als het tegemoetkomen en/of overtref-

fen van de verwachtingen van de klant. 

Deze beleving van kwaliteit gaat verder 

dan enkel de technische uitkomst van de 

dienstverlening, het gaat om het hele proces 

van serviceverlening. In deze dimensie is 

de toegevoegde waarde van de accountant 

als vertrouwensman van het bestuur en de 

commissaris te herkennen. 

Wanneer de kwaliteit of waarde van een 

dienst of product moeilijk te bepalen is en 

betrouwbare indicatoren van vaardigheden 

en kennis afwezig zijn, wordt gepercipi-

eerde kwaliteit belangrijk. De perceptie of 

het imago van wat of wie de accountancyor-

ganisatie te bieden heeft, wordt cruciaal. Bij 

dit laatste aspect van kwaliteit speelt nega-

tieve publiciteit omtrent mogelijke fouten 

gemaakt door medewerkers en partners van 

een kantoor, een belangrijke rol. 

Ondernemingen doen er goed aan zich een 

oordeel te vormen omtrent de kwaliteit van 

de accountant in al zijn facetten. Techni-

sche kwaliteit en gepercipieerde kwaliteit 

kunnen worden onderzocht voordat een 

accountantskantoor wordt uitgenodigd om 

een voorstel te doen. Dat betekent dat er een 

voorselectie plaats kan vinden op basis van 

deskresearch en op basis van referenties. Bij 

het voorstel voor dienstverlening is over het 

algemeen de servicekwaliteit van betekenis.  

Hier krijgt men een idee over de mogelijke 

kwaliteit in de relatie tussen opdrachtgever 

en accountant. Belangrijk daarbij is: the proof 

of the pudding is in the eating. Het doen van een 

goed voorstel en het zich goed presenteren 

bij de voorbereiding van en de toelichting 

op het voorstel is iets anders dan het door de 

jaren heen hoogwaardig samenwerken in 

een auditrelatie. Hier kunnen daadwerke-

lijke ervaring met de betre"ende personen 

en kantoren een rol spelen. 

Ten slotte is er nog de prijs. Het is verstan-

dig om te vragen naar een voorstel waaraan 

het prijskaartje niet is vastgeniet. Bestuur 

en commissarissen doen er goed aan eerst 

vast te stellen wat de kwaliteit van een 

voorstel is en pas daarna te kijken naar het 

prijskaartje. Dat kan eenvoudig worden 

gerealiseerd door het prijsvoorstel vertrou-

welijk te laten inleveren bij een vertrouwde 

derde partij, bijvoorbeeld een notaris. 

ADVIES AAN COMMISSARISSEN
De nieuwe wetgeving leidt tot lastenver-

zwaring voor Nederlandse beursfondsen. 

En wellicht zullen ook andere organisaties 

(die daar door de wetgeving niet toe ver-

plicht zijn) zich bezinnen op de band met 

een accountancyorganisatie. Uit gesprek-

ken met bestuurders en commissarissen 

concludeer ik dat het bewustzijn rond 

complicaties die voortvloeien uit deze ver-

anderde wetgeving niet bij allen even groot 

is. Allen zou ik adviseren niet te wachten 

met het in kaart brengen van de problema-

tiek; wacht niet met het in gang zetten 

van de selectieprocedure voor de nieuw te 

benoemen accountant. 

De keuzevrijheid in het aanbod ac-

countantskantoren zal steeds beperkter 

worden. Het is te verwachten dat ook 

accountancykantoren zich zullen be-

raden op hun diensten en voor welke 

klanten zij willen werken. Boven-

dien zullen accountantskantoren 

hun workload in de komende tijd 

zien stijgen. Zij zullen momen-

teel eerder geneigd zijn ‘ja’ 

te zeggen tegen een nieuwe 

opdracht/werkrelatie, dan 

wanneer in 2015/2016 de 

kaarten zo goed als 

geschud zijn.
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Een artikel over toezicht in de culturele sector – en met name 
de verschillen met het bedrijfsleven – dat leek een leuk idee 
toen het opkwam in de redactie van de commissaris. Executives 
en commissarissen genoeg die hun expertise inzetten bij een 
orkest of een museum. Volgens Marjan Oudeman zijn de 
overeenkomsten tussen toezicht in de culturele en commerciële 
sector echter groter dan de verschillen.

INTERVIEW

‘ ERVARING IN HET 
BEDRIJFSLEVEN IS EEN 
PRE BIJ TOEZICHT IN DE 
CULTURELE SECTOR’

DOOR: Frans Stibbe
FOTO'S: Hans Vissers

Marjan Oudeman: “De vraag naar de over-

eenkomsten en verschillen tussen toezicht 

in de culturele en commerciële sector vind 

ik wel een intrigerende. Ik zie dat de paral-

lellen tussen het toezicht in beide sectoren 

aanzienlijk groter zijn dan de verschillen. 

Waar je ook toezicht houdt, het gaat uitein-

delijk om het doel en de toekomst van de 

onderneming of instelling. Waar de focus bij 

een onderneming meer ligt op het creëren 

van (financiële) aandeelhouderswaarde, kijk 

je bij een culturele instelling meer naar de 

maatschappelijke opdracht. Maar ook daar 

is er veel aandacht voor de financiële situ-

atie, veel meer dan in het verleden het geval 

       ‘LIEFDE WERK 
 EN EEN EER OM  HET TE DOEN’

was. En juist ook daarom is het dat toezicht-

houders met ervaring in het bedrijfsleven 

hier een goede bijdrage kunnen leveren.

De onderwerpen die zowel in de com-

merciële als de culturele sector aan de orde 

komen, zijn ook vergelijkbaar: financiële 

positie, strategie, profiel, korte- en langeter-

mijndoelstellingen en de te maken keuzes. 

Ook al richt een culturele instelling zich 

op kunst en cultureel erfgoed, toch kan dat 

doel niet worden veiliggesteld als niet ook 

wordt nagedacht over continuïteit, risico-

beheer en, ja, uiteindelijk natuurlijk ook ‘de 

markt’ en dus bezoekersaantallen. In die zin 

concurreert een culturele instelling dus ook 

met andere instellingen.

ZWAARDERE EISEN 
Cultureel of commercieel toezicht, het kost 

allemaal steeds meer tijd omdat aan het 

toezicht steeds zwaardere eisen worden 

gesteld. Dat betekent dat leden van de raad 

goed geïnformeerd aan tafel schuiven om 

zo aan hun rol serieuze invulling te geven. 

Dit geldt zeker voor (beursgenoteerde) be-

drijven, maar ook bij culturele instellingen 

kost toezichthouden tijd. Ook daar horen 

toezichthouders op de hoogte te zijn van 

de omgevingsfactoren en de veranderingen 

daarin voor de betrokken instelling. De tijd 

dat veel executives links en rechts bijbanen 

hadden, is allang voorbij; tegenwoordig kun 

je je dat echt niet meer veroorloven.

Bij de werving van leden van een raad van 

toezicht wordt niet gekeken naar de toegang 

tot sponsoring en hoe die persoon dit kan 

bevorderen. Wel wordt gevraagd om over 

funding mee te denken, maar niet zozeer 

om daarin rechtstreeks te voorzien. Bij een 

beursgenoteerd bedrijf als AkzoNobel zou 
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 ‘JE HOEFT GEEN 
EXPERT TE ZIJN, 
MAAR AFFINITEIT 
MET KUNST IS 
WEL BELANGRIJK’

Marjan Oudeman (rechten Groningen) 
begon haar loopbaan als bedrijfsjurist 
bij Hoogovens en klom daar op tot lid 
van het executive committee van Corus 
Group. Zij is commissaris bij ABN Amro en 
non-executive director bij Statoil. Voorts is 
Oudeman lid van de raad van toezicht van 
het Rijksmuseum en lid van het bestuur 
Stichting Comité voor het Concertgebouw. 
Per 1 juli a.s. verruilt zij haar huidige 
lidmaatschap van het executive committee 
van AkzoNobel voor het voorzitterschap 
van de Universiteit Utrecht.

WIE IS MARJAN 
OUDEMAN?

dat trouwens ook helemaal niet kunnen. Het 

sponsoringbeleid bij deze bedrijven heeft 

namelijk een eigen strategie en die heeft 

niets met mijn nevenactiviteiten van doen. 

Leden worden geworven naar de profiel-

schets van de raad van toezicht, waarbij men 

zoekt naar relevante expertise. Zo breng 

ik vanuit mijn bedrijfsachtergrond com-

merciële ervaring en ervaring met complexe 

organisaties mee. Bij het samenstellen van 

een raad zijn ook begrippen als comple-

mentariteit en diversiteit belangrijk. Zo is 

de raad van toezicht van het Rijksmuseum 

divers samengesteld naar de profielschets 

die daarvoor is opgesteld. Zo maakt tevens 

de directeur van het Museum van Schone 

Kunsten in Antwerpen hier deel van uit. In 

alle gevallen gaat het toch vooral om de toe-

gevoegde waarde die iemand kan bieden. 

PASSIE VOOR KUNST
Daarbij is het om goed te functioneren als 

lid van de raad van toezicht van een culture-

le instelling niet nodig om een kunstexpert 

te zijn, maar a!niteit met het onderwerp 

is wel belangrijk. Als ik geen belangstelling 

en passie zou hebben voor kunst zou ik daar 

niet zitten.

Ik ervaar mijn commissariaten in het 

bedrijfsleven inderdaad wel als iets inten-

siever, maar vergis je niet: ook de raad van 

toezicht-lidmaatschappen vragen steeds 

meer tijd. Zo hebben bijvoorbeeld het Con-

certgebouw en het Rijksmuseum een aparte 

financiële commissie in de raad. Die heeft 

een vergelijkbare functie met een auditcom-

missie binnen de raad van commissarissen 

in een bedrijf. Dit geeft nog eens aan dat 

er intensief naar de financiële situatie van 

instellingen wordt gekeken. Daarnaast blijft 

er zo ook meer tijd over voor andere zaken 

in de volle raadsvergadering. 

EEN EER OM TE DOEN 
Het lidmaatschap van de raad van toezicht 

bij het Rijksmuseum en het Concertgebouw 

wordt niet financieel beloond. Het is en 

blijft liefdewerk. Echter: bij commerciële 

instellingen vind ik wel dat als je kijkt 

naar de sterk toegenomen druk op en ver-

antwoordelijkheid van de commissaris de 

honorering daarmee geen gelijke tred heeft 

gehouden. Maar als het gaat om culturele 

instellingen, dus om het behoud van Neder-

lands erfgoed, is het gewoon een eer om het 

te doen. Een mooi voorbeeld hiervan is de 

bekende Nederlandse regisseur Jan de Bont, 

die nu een aantal commercials maakt voor 

het Rijksmuseum. Toen hem werd gevraagd 

dat te doen, zei hij: ‘Ik heb daarover geen 

moment getwijfeld, omdat ik het in de eer-

ste plaats een eer vind om te doen.’ Noblesse 

oblige dus en ik voel dat ook heel sterk. Het 

is belangrijk om vol te houden dat we dit 

soort dingen belangeloos kunnen doen.”

CASUS

DOOR: Frans Stibbe

Het enquêterecht geeft aandeelhouders en certificaathou-

ders - en inmiddels bestuurders en commissarissen van 

vennootschappen - de mogelijkheid om aan te kloppen bij 

de Ondernemingskamer. Doel is om te onderzoeken of er 

sprake is van wanbeleid. Behalve om een onderzoek, kun-

nen ook zogeheten onmiddellijke voorzieningen worden 

gevraagd die snel in de governance van de vennootschap 

kunnen ingrijpen. Bestuurders en commissarissen kunnen 

bijvoorbeeld worden geschorst, en tijdelijk bestuurders 

en commissarissen met speciale bevoegdheden kunnen 

worden benoemd. De uitvoering van besluiten kan worden 

geschorst, aandelen kunnen tijdelijk aan een ona"anke-

lijke derde worden overgedragen, enzovoort. 

Hoewel een bank als verstrekker van leningen vaak fi-

nancieel gezien een of zelfs dé belangrijkste speler is - en 

daarmee van essentieel belang voor de continuïteit van 

een onderneming - is een bank als zodanig niet bevoegd 

om een enquête te verzoeken. Terwijl een aandeelhou-

der bij vermeend wanbeleid met soms een relatief klein 

financieel belang de Ondernemingskamer op maat kan 

laten ingrijpen, denkt een bank bij wanbetaling ten 

gevolge van vermeend wanbeleid veelal in termen van 

uitwinnen. Bij onwillige, slecht functionerende bestuur-

ders/(groot)aandeelhouders kan dit leiden tot fire sales  

en onnodige faillissementen en daarmee tot kapitaalver-

nietiging. 

Maar het kan ook anders. Onlangs had een bank te maken 

met een bestuurder/aandeelhouder van een feitelijk 

failliete groep van ondernemingen. Belangrijkste overge-

bleven asset was een dochteronderneming die nog goed te 

verkopen was. Maar daarvoor was wel de medewerking 

van de bestuurder/aandeelhouder nodig. Deze wilde 

echter alleen meewerken als dat gekoppeld zou worden 

aan een regeling in privé. De bank had de betrokken 

bestuurder ook privé gefinancierd en hij had zich voor de 

onderneming borg gesteld voor een aanzienlijk bedrag, 

vandaar de oneigenlijke koppeling die de bestuurder 

wilde leggen. De bank wilde daar niet aan meewerken en 

zocht naar wegen om ona"ankelijk van de bestuurder te 

opereren. Dat kon op zich wel omdat de bank het pand-

recht op de aandelen had en daarmee een executoriale of 

onderhandse verkoop kon afdwingen. Maar er was al een 

koper en er moest snel en e#ectief gehandeld worden. 

Uit onderzoek van de statuten bleek dat de bank als pand-

houder dezelfde rechten toekwamen als certificaathou-

ders. Nu een certificaathouder enquêtegerechtigd is, was 

de bank dat via het pandrecht in dit geval dus ook. Via 

deze omweg kon alsnog snel gehandeld worden. Op een 

vrijdag is een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer 

ingediend, op de donderdag daarop was de mondelinge 

behandeling en op de maandag daarna de uitspraak, 

waarbij de bestuurder onmiddellijk werd geschorst bij de 

dochter. Onder druk van de enquêteprocedure werd de 

boel vlotgetrokken, en de dochter is uiteindelijk verkocht 

zonder dat de directeur nog dwars kon liggen.

Ik denk dat deze uitspraak zal leiden tot de bewustwor-

ding bij banken dat zij, geconfronteerd met onwillige be-

stuurders, naast de traditionele uitwinningsmethodieken 

ook het enquêterecht kunnen gebruiken om in te grijpen. 

Om het enquêterecht te gebruiken, is het overigens niet 

nodig dat dit loopt via het pandrecht en de statuten. Het 

kan eenvoudigweg bij overeenkomst worden toegekend. 

Ook nu wordt al door banken naar hun financieringsdo-

cumentatie gekeken om dat enquêterecht standaard te 

bedingen. Eén regel in de documentatie erbij en je hebt 

een prachtig extra middel om, naast de traditionele mid-

delen, als bank in te grijpen als een onwillige bestuurder 

op oneigenlijke gronden niet meewerkt aan optimalisa-

tie van uitwinningsmogelijkheden. Wel moet dan nog 

altijd aannemelijk worden gemaakt dat er gegronde 

redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen.

BEVOEGDHEID OM EEN ENQUÊTE AAN TE VRAGEN WORDT BREDER

BANKEN KUNNEN MEER    
                        DAN UITWINNEN

‘ ALS ZODANIG IS DE BANK 
NIET BEVOEGD OM EEN 
ENQUÊTE AAN TE VRAGEN’

FRANS 
STIBBE
WIE:  Frans 
Stibbe is advocaat 
ondernemingsrecht bij 
DLA Piper en legt zich 
naast het algemene 
ondernemingsrecht toe 
op corporate litigation 
en het adviseren over 
vraagstukken op het 
gebied van corporate  
governance. Frans 
heeft de nodige 
bestuurservaring 
opgedaan en vervult 
diverse toezichthoudende 
functies.
CONTACT: Frans Stibbe 
is Group Member van de 
LinkedIn Group 'De Com-
missaris' en kan reageren 
op uw posts.Te
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DOOR:  Jan Maarten  
Slagter

OPINIE

Onze heidense grondverf is hier en daar 

goed zichtbaar onder het vineer van onze 

joods-christelijke beschaving. Met Sint 

Maarten, 11 november, gaan we de inval-

lende donkere winter te lijf met lampion-

nenlicht. In de VS gebeurt met Halloween 

iets vergelijkbaars.  In Engeland pakken ze 

het drastischer aan met grote vreugdevuren, 

bonfires, ter ere van het mislukken van de 

gunpowder plot op 5 november 1605. Het is 

een enigszins luguber ritueel: van de aan-

voerder van deze katholieke samenzwering 

tegen het protestantse parlement, Guy 

Fawkes, wordt een strooien pop gemaakt, 

die in processie wordt rondgedragen en 

vervolgens op het vuur wordt gegooid. “Re-

member, remember, the fifth of November” zingen 

de omstanders. Het geheel wordt afgesloten 

met een groot vuurwerk. Ik heb het in Lon-

den een aantal keer meegemaakt en raakte 

er altijd van onder de indruk. 

Aan de  arme Guy Fawkes moest ik denken 

toen ik las wat Lynn Stout over de “tirannie 

van de aandeelhouder” zegt. Professor Stout 

verzamelt stro, zoekt oude kleren bij elkaar 

TWEE VISIES OP DE   ROL VAN DE AANDEELHOUDER
Sprekend over de ‘aandeelhouderswaarde-
mythe’ zegt Lynn Stout dat tegen dat idee 
twee bezwaren zijn in te brengen: ten 
eerste dat de gevolgen ervan rampzalig zijn 
geweest en ten tweede dat die mythe geen 
fundament vindt in de wet. Volgens Stout 
heeft het idee van aandeelhouderswaarde 
über alles zijn oorsprong in een artikel van 
de bekende econoom Milton Friedman die in 
1970 schreef dat de eerste verantwoordelijk-
heid van ondernemingen winstmaximalisatie 
ten bate van de aandeelhouders is. Dit artikel 
vond vervolgens steun in de academische 
wereld in de Verenigde Staten. Maar daarvoor 
is geen wettelijk basis zegt Stout: “Het lijkt 
alsof de juridische wereld een groot geheim in 
stand houdt voor economen, business schools 
en journalisten.” In werkelijkheid zegt de 
(Amerikaanse) wet dat er tussen aandeelhou-
ders en onderneming een contractuele relatie 
bestaat, die in essentie niet anders is dan de 
relatie met obligatiehouders, werknemers en 
leveranciers. Het staat managers (raad van 
bestuur) dan vervolgens vrij om de kapitaal-
inbreng naar eigen inzicht te alloceren: voor 
lonen, research of wat dan ook. De enige uit-
zondering hierop is het geval van een faillisse-
ment, waarin aandeelhouders een speciale 
status krijgen als rechthebbende op wat er 
over is (if any). Maar, zegt Stout, omdat het 
perspectief van een insolvente onderneming 
totaal verschilt met dat van een gezonde, 
mag die bevoorrechte positie niet worden 
doorvertaald als algemeen uitgangspunt:  
“We besluiten immers ook niet wat we zullen 
doen met levende paarden op basis van het 
feit dat dode paarden worden verwerkt tot 
lijm”, zegt zij beeldend.

Vraag uit de corporate catechismus: waartoe zijn ondernemingen op aarde? 
Volgens een hardcore school (vooral in de Verenigde Staten) is het enige 
doel van ondernemingen om waarde toe te voegen voor de aandeelhouders. 
Professor Lynn Stout, verbonden aan Cornell Law School, verzet zich tegen 
deze beperkte visie en bepleit juist dat bestuurders minder gepreoccupeerd 
zouden moeten zijn met aandeelhouderswaarde (zie kader op pagina 19). 
De commissaris vroeg Jan Maarten Slagter, directeur van de Vereniging van 
Effecten Bezitters (VEB) naar zijn visie op dit dispuut.

SAMENVATTING 
ARTIKEL 
INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE

' AANDEELHOUDER 
VAN STOUT IS EEN 
SLECHTGEMAAKTE 
KARIKATUUR'

en maakt het geheel af met een hoge hoed. 

In de fik ermee! Het is een weerzinwekkende 

figuur, deze strooien tiran, maar hij heeft 

net zoveel weg van de aandeelhouder in een 

beursfonds als de Guy Fawkes-stroman van 

een zeventiende-eeuwse Britse katholiek. Het 

is een slechtgemaakte karikatuur, gemaakt 

om zonder gewetensbezwaren in het vuur te 

gooien.

RISICODRAGEND KAPITAAL
Stout is jurist en haar eerste argument is dan 

ook juridisch. Ze “onthult het geheim” dat 

de (Amerikaanse) wet helemaal niet bepaalt 

dat beursfondsen “eigendom” zijn van de 

aandeelhouders. Nee, dat is zo – juridisch 

gesproken is een naamloze vennootschap, 

waar ook ter wereld, “van niemand”. Rechts-

personen, evenals natuurlijke personen, 

zijn van zichzelf. Ook in Nederland. Maar 

hoe relevant is dat? De uitstap naar het 

faillissementsrecht is daarbij ronduit surrea-

listisch. De aandeelhouder wordt hier een 

“bevoorrechte positie” toegeschreven. Het 

tegenovergestelde is natuurlijk het geval: in 

het geval van faillissement loopt de curator 

netjes de rij af. Eerst krijgen de pandhouders 

hun geld terug, dan wordt zijn eigen reke-

ning en die van andere boedelschuldenaren 

betaald, vervolgens krijgt de belastingdienst 

zijn deel enzovoort. Totdat de laatste pa-

perclipleverancier is voldaan. Pas als ál deze 

partijen hun vólledige vordering uitbetaald 

hebben gekregen, is de aandeelhouder aan 

de beurt. Hij heeft inderdaad een “speciale 

status” in de zin dat hij, in geval van nood, 

de betalingen aan alle andere schuldeisers 

TIRAN  VAN STRO
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Het is evident dat de kapitaalmarkten ernstig 
in de war zijn. Na de onverantwoorde risico’s 
die investment banks op Wall Street hebben 
genomen en de boekhoudschandalen, kun-
nen we slechts terugzien op een dramatische 
ontwikkeling van de aandelenkoersen in 
het afgelopen decennium. Met hun focus op 
aandeelhouderswaarde en het belonen van 
managers in aandelen hebben ondernemin-
gen vrij baan gegeven aan hedge funds, die 
slechts een kortetermijnbelang nastreven. 
Terwijl de gemiddelde duur dat een aandeel-
houder deelnam in een onderneming in 1960 
nog acht jaar was, is die duur tegenwoordig 
teruggebracht tot vier maanden. De grootste 
kwaal is dat managers worden beoordeeld op 
hun performance, die gewoonlijk wordt uit-
gedrukt in de koers van de onderneming. Dit 
beleid heeft volgens Stout erg slecht uitge-
pakt omdat de aandacht van de lange naar de 
korte termijn is verschoven. Daarom moeten 
we terug naar ‘managerialism’ dat wil zeggen 
dat we af moeten van de preoccupatie met 
aandeelhouderswaarde. In plaats daarvan 
komt dan veel meer aandacht voor klanten en 
werknemers. Aandeelhouders vormen daarbij 
als het ware een veiligheidsnet, maar vanuit 
een relatief zwakke positie.

vervolg kader vorige pagina

Lynn Stout

'GAAT ER IETS MIS, 
DAN BETAALT DE 
AANDEELHOUDER 
ALTIJD DE REKENING'

'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

financiert. Dat is uiteindelijk wat “risicodra-

gend kapitaal” betekent: zonder deze door 

de aandeelhouder opgehoeste bu!er zouden 

veel partijen helemaal geen zaken willen 

doen met de onderneming.

VERTROUWENSSPRONG
Overigens is de situatie buiten faillissement, 

anders dan Stout zegt, niet zo heel anders. 

Ook in een “going concern”-situatie moet de 

aandeelhouder ieder ander voor laten gaan. 

Jawel, hij heeft recht op de winst, maar dat 

betekent niets anders dan dat eerst aan alle 

verplichtingen moet zijn voldaan. 

Het wordt makkelijk vergeten, maar van de 

aandeelhouder wordt een enorme vertrou-

wenssprong verwacht. Hij geeft mensen 

waar hij in de meeste gevallen geen enkele 

band mee heeft zijn geld. Dat is hij vervol-

gens ook echt kwijt: hij heeft geen recht 

op terugbetaling of op rente en hij moet 

maar afwachten of er ooit dividend wordt 

uitgekeerd. Hij betaalt de rekening voor 

economische tegenwind, superieure concur-

rentie, pech en zelfs voor de incompetentie 

van het management. 

Is het dan te veel gevraagd dat het manage-

ment in ieder geval zijn best doet dit vertrou-

wen te belonen? Want dat is wat streven naar 

aandeelhouderswaarde betekent: niet meer 

dan een inspanningsverplichting ten op-

zichte van degene die je paraplu vasthoudt. 

En voor de goede orde: dit is geen juridische 

verplichting, maar “slechts” een morele en 

een economische. Een morele verplichting, 

want het is een kwestie van fatsoen dat je in 

je gesteld vertrouwen niet beschaamt. Een 

economische, want als je dat vertrouwen 

toch beschaamt, ga ik als kapitaalverscha!er 

de volgende keer naar de buurman.

Betekent dit dat klanten, werknemers en 

leveranciers er bekaaid a"omen? Natuurlijk 

niet. Wie winst wil maken, moet klanten iets 

bieden wat ze niet elders goedkoper of beter 

kunnen krijgen. “Wij zijn een aandeelhou-

ders-georiënteerd bedrijf en u begrijpt dus 

wel dat we 10 procent hogere prijzen in reke-

ning brengen”, is niet bepaald een winnende 

reclameslogan. En om deze winstgevende 

producten of diensten te kunnen leveren, 

is personeel nodig dat gekwalificeerd en 

gemotiveerd is. Dit 

personeel moet het de 

moeite waard vinden om 

bij dit bedrijf te werken en 

niet bij de concurrent – en ook voor 

medewerkers geldt dat ze normaal gespro-

ken niet primair worden aangesproken door 

het feit dat de aandeelhouders zo blij met 

hen zijn. Voor leveranciers kunt u de bijpas-

sende redenering zelf invullen. 

Aandeelhouderswaardedenken is dus 

geen modieuze en mogelijk inmiddels 

achterhaalde managementfiliosofie of 

een politieke keuze. Het is de impliciete 

basis van de relatie tussen beursfondsen en 

aandeelhouders. 

KORTETERMIJNDENKEN
“Maar het is toch helemaal fout gegaan, met 

deze aanpak? De kortetermijngerichtheid 

die er het gevolg van is, ligt aan de basis van 

kredietcrisis en de boekhoudschandalen van 

het afgelopen decennium”,  is het tweede 

deel van de argumentatie van Stout. Terzij-

de: grappig genoeg noemt Stout de Ameri-

kaanse investment banks als voorbeeld van 

deze ontwikkeling – dit zijn nou juist de 

ondernemingen die het oude Sovjet-ideaal 

van de kolchoze het dichtst benaderen: 

productie ten bate van de werknemers. Het 

is niet ongewoon dat de helft van de omzet 

van een investment bank naar de (bonussen 

van de) werknemers gaat – niet bepaald een 

aandeelhoudersvriendelijk fenomeen. 

JAN MAARTEN SLAGTER 
WIE: Jan Maarten Slagter is directeur van 
de Vereniging van E!ectenbezitters.
CONTACT: via www.veb.net

Dat er een probleem is ontstaan 

met de kortetermijngerichtheid van 

met name banken, maar ook van andere 

beursfondsen, is natuurlijk waar. En dat dit 

te maken had met aandelen en beurskoersen 

is ook zo. Maar met het maximaliseren van 

aandeelhouderswaarde – per definitie een 

langetermijndoel – heeft dat niet zoveel 

te maken. Wel met een verkeerd begrip 

daarvan – namelijk dat dit gelijk staat aan 

het maximaliseren van de beurskoers op 

de korte termijn. Dit heeft ertoe geleid dat 

veel bestuurders werden (en in mindere 

mate worden) beloond op basis van korte-

termijnbewegingen van de beurskoers. En 

wie daar te veel op koerst, loopt het risico 

te gaan zwalken. Sinds aandeelhouders de 

afgelopen jaren meer te zeggen hebben ge-

kregen over het beloningsbeleid, zien we de 

nadruk overigens voorzichtig verschuiven 

van de korte naar de lange termijn.  Dat is 

een goede ontwikkeling.
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Certificering van commissarissen blijft een omstreden 

onderwerp. Het is bijna een paradox: de zin ervan staat 

buiten kijf, maar het toepassen stuit op weerstand. 

Met het complexer worden van de samenleving is het 

ingewikkelder geworden om toezicht te houden. Er 

wordt niet alleen kritischer gekeken naar hoe er met 

ondernemingskapitaal wordt omgegaan, maar ook naar 

de wijze waarop daar toezicht op wordt gehouden. Het 

handelen van commissarissen ligt meer dan ooit onder 

een vergrootglas. En dat is niet onterecht, want toezicht 

houden wordt te vaak  gezien als een bijbaan.

Commissaris zijn is een vak met specifieke eisen en 

competenties. Een goede bestuurder of manager is nog 

niet zomaar een goede commissaris. Er valt dan ook alles 

te zeggen voor certificering van commissarissen. Om op 

dit punt te komen tot een breed erkende aanpak zijn er 

de nodige hobbels die moeten worden genomen. 

WEES VOORBEREID OP WEERSTAND
Op dit moment zijn het met name de ervaren toe-

zichthouders die niet direct op een opleiding  zitten te 

wachten, zo blijkt. Het gevoel van ‘terug naar de school-

banken’ vormt een deel van de weerstand. Waarom bij-

geschoold worden als er voldoende kennis en ervaring 

aanwezig is? Ben ik soms niet goed genoeg? Uitgaande 

van het beginsel dat toezichthouden een vak is, zijn er 

andere beroepsgroepen waarbij permanente educatie - 

scholing of bijscholing - volstrekt normaal is. Denk aan 

advocaten, artsen, piloten en accountants. Waarschijn-

lijk geldt ook hier het klassieke uitgangspunt ‘the proof 

of the pudding is in the eating’. Naarmate het nut van 

certificering zichtbaarder wordt zal ook de weerstand 

afnemen. Dit gewenningsproces zal minder lang duren 

wanneer gezaghebbende organisaties en individuen het 

belang van certificering blijven onderstrepen. 

ZORG VOOR ALGEMENE EN SECTORSPECIFIEKE 
CERTIFICERING
Voor iedere commissaris geldt dat hij of zij moet be-

schikken over algemene kennis van de rollen, bevoegd-

heden en verantwoordelijkheden die bij  toezicht horen, 

zoals bijvoorbeeld de wettelijke aspecten, nieuwe regel-

geving, codes en maatschappelijke opvattingen. De basis 

van certificering van commissarissen moet bestaan uit 

kennis van de ‘harde’ factoren van toezicht, zoals stra-

tegie, finance, juridische onderwerpen en HR thema’s, 

maar ook uit onderscheidende ‘zachte’ factoren zoals 

integriteit, teamwork en transparantie. Die spelen in 

alle sectoren een steeds belangrijker rol in de boardroom 

dynamics. Hierin zien wij voor organisaties als de NCD 

een rol weggelegd, bijvoorbeeld in het aanbieden van 

specifieke modules die onderdeel van een certificering 

kunnen zijn. De commissaris moet echter ook kennis 

hebben van de sector waarin toezicht wordt gehouden 

' CERTIFICERING IS 
GEEN GARANTIE VOOR SUCCES, MAAR GOED GEREEDSCHAP IS VAAK WEL HET HALVE WERK'

WIE: Susanne Stolte is 
voorzitter van de Neder-
landse Vereniging voor 
Directeuren en Commis-
sarissen (NCD). NCD, in 
1953 opgericht, zet zich 
in voor de belangen van 
zo’n 3300 directeuren, 
commissarissen en toe-
zichthouders. In het da-
gelijks leven is Susanne 
Stolte voorzitter van het 
College van Bestuur van 
Hotelschool Den Haag 
met vestigingen in Den 
Haag en Amsterdam.
CONTACT: Mocht u 
vragen hebben naar 
aanleiding van deze 
column dan kunt u deze 
rechtstreeks stellen aan 
Susanne Stolte binnen 
de LinkedIn Group ‘De 
Commissaris’.

SUSANNE 
STOLTE

DOOR:  Susanne Stolte

COLUMN

CERTIFICERING VAN 
COMMISSARISSEN 
IS EEN MUST,
MAAR KENT NOG WAT UITDAGINGEN

en begrijpen in welk opzicht de omgeving van de 

onderneming verandert. Per sector (bijvoorbeeld in-

dustrie, zorg, volkshuisvesting, horeca, etc.) zullen het 

gezaghebbende en ona!ankelijke brancheorganisaties 

moeten zijn die zich ontfermen over de sectorspecifieke 

certificering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijze 

waarop de AFM zich op dit moment al bezighoudt met 

de screening van commissarissen in de bankensector. 

EDUCATION PERMANENTE 
Zoals onder andere advocaten, artsen en accountants 

worden geacht hun vak bij te houden en up to date te 

zijn, zullen ook commissarissen Persoonlijke Educatie 

(PE) punten moeten blijven halen om als toezichthouder 

gekwalificeerd te blijven. Deze education permanente  

onderstreept het uitgangspunt dat toezicht  een dyna-

misch karakter heeft en een discipline is waarin ontwik-

kelingen elkaar snel opvolgen. Het niet voldoen aan deze 

ongoing bijscholingseis zou dan uiteindelijk moeten 

kunnen leiden tot onthe"ng uit het ‘ambt’. 

Wat mij betreft hoort iedere organisatie die een wet-

telijke plicht heeft tot het instellen van een raad van 

commissarissen in de toekomst te beschikken over 

gecertificeerde toezichthouders. Op basis van het eerder 

genoemde vergrootglas waaronder de commissaris 

ligt - het informele toezicht op de toezichthouder zo u 

wilt - kan certificering een aangename steun in de rug 

betekenen voor veel commissarissen. Is het niet veel 

prettiger een vak uit te oefenen als daarvoor eerst een er-

kend diploma is behaald? En is het niet verstandiger als 

beroepsgroep het initiatief te houden met betrekking tot 

de eigen governance? En natuurlijk is certificering geen 

garantie waarmee alle problemen worden voorkomen. 

Uiteindelijk gaat het evenzeer om de persoonlijkheid van 

de commissaris, die zijn vak goed en toegewijd uitoefent. 

Goed gereedschap is echter wel vaak het halve werk.



Lees verder
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NEVENFUNCTIE

' WE ZIJN AMBITIEUS, 
WE GAAN VOOR 
DE TITEL'

Wim van den Goorbergh:

De culturele sector is geen onbekend terrein voor Wim van den Goorbergh. 
Al sinds hij in de directie van Rabobank Nederland kwam, spant hij zich 
breed in voor allerhande besturen van culturele instellingen. De nieuwste 
nevenfunctie is die van voorzitter van het bestuur van de Stichting 
2018Eindhoven|Brabant Culturele Hoofdstad van Europa. 

DE COMMISSARIS        DE COMMISSARIS        2524



DE COMMISSARIS        2726 DE COMMISSARIS        

Officieel is Van den Goorbergh pas sinds het najaar 2012 

bestuursvoorzitter, maar voordien was hij al als adviseur 

betrokken bij de plannen vanuit een stuurgroep van 

de grote Brabantse steden om Eindhoven kandidaat te 

stellen als culturele hoofdstad. De Commissaris van de 

Koningin en de voorzitter van de stuurgroep vroegen 

hem om het stichtingsbestuur voor te zitten. “Het is ge-

weldig leuk om vanaf het prille begin bij zo’n avontuur 

betrokken te zijn.”

Het is niet de eerste keer dat hem dat gebeurt. Hij is ook 

al vanaf het begin betrokken bij de Stichting Stabat Ma-

ter. “In Sint-Michielsgestel zong in 1997 een groot koor 

uit Parijs het Stabat Mater van Rossini. Toen we daarna 

met een paar mensen de kerk uitliepen, inspireerde dat 

om voortaan elk jaar een andere versie in de kerk ten 

gehore te brengen. Want door de eeuwen heen hebben 

honderden componisten dit gedicht van muziek voor-

zien. De Rabobank gaf destijds de startsubsidie en het is 

uitgegroeid tot een cultureel evenement dat jaarlijks een 

paar duizend bezoekers trekt.”

Dit jaar is op 15, 16 en 17 maart de vijftiende editie van 

het jaarlijkse concert geweest met ‘het meest geliefde, 

het oudste en een gloednieuw Stabat Mater’. “Het is de 

tweede keer dat we zelf aan een componist de opdracht 

hebben gegeven nieuwe muziek bij de middeleeuwse 

tekst te componeren. Deze keer was dat Hawar Tawfiq 

(30), een Irakees die sinds 1998 in Nederland woont en 

hier het conservatorium heeft gedaan.” 

Van  den Goorbergh en consorten hebben 

Eindhoven|Brabant inmiddels door de eerste ronde 

geloodst in de strijd om culturele hoofdstad in 2018 te 

worden. In september wordt er beslist welke stad/regio 

een van de twee culturele hoofdsteden van Europa mag 

worden. Nederland en Malta krijgen beide een stad 

toegewezen.

OPERATIONELE ROL
“Nu kost mijn betrokkenheid nog niet zo veel tijd, maar 

als het doorgaat, verandert dat zeker. Al wil ik niet op de 

stoel van de directie en het bureau gaan zitten: daar zit-

ten uitstekende mensen. Wat dat betreft is het eigenlijk 

niet anders dan bij de bank. Daar is je operationele rol 

ook beperkt als je in de raad van bestuur zit. De directeu-

ren en hun medewerkers in het apparaat doen het werk.”

“Bij de Stichting 2018Eindhoven|Brabant ben ik een 

vooruitgeschoven post van het bestuur. Ik ben vooral 

klankbord en steun voor de directie, beoordeel hun 

plannen kritisch en geef toestemming voor de goede 

ideeën die op tafel komen. Daarbij draait alles steeds 

om de vraag: gaan onze inspanningen de titel brengen? 

Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.”

Zakelijk directeur Huisjes is heel blij met Van den Goor-

berghs inbreng. “Hij heeft een hoog energieniveau en dat 

kunnen we goed gebruiken. Bovendien is hij sociaal en 

menselijk heel sterk: hij weet mensen goed in hun kracht 

te zetten en dat zorgt voor positieve sturing. Daardoor 

voel je je gestimuleerd. Gelukkig is hij inderdaad ook 

kritisch: dat heb je nodig in zo’n ingewikkeld traject.” 

PROEFTUIN
In juli 2013 moet er een aangepast bidbook gereed zijn 

en volgt een nieuwe visitatie. “Daarin moeten we onze 

plannen nog explicieter toelichten”, vertelt Van den 

Goorbergh. “We willen een open innovatie-experiment 

tot stand brengen, een proeftuin met bedrijven uit de 

regio. Wat dat betreft komt het goed uit dat Eindhoven 

in 2011 is uitgeroepen tot slimste regio van de wereld. En 

begin dit jaar vond in Amsterdam een cultureel festival 

plaats met de titel ‘Het wonder van Eindhoven’, waarbij 

het innovatievermogen van de stad en de regio centraal 

stond. De jury heeft laten weten de proeftuin een span-

nende methode te vinden, dat moeten we nu met nog 

meer voorbeelden nader toelichten.” 

Eindhoven stelt zich kandidaat voor de titel van Culturele Hoofdstad van Europa 2018 
en ontwikkelt het programma samen met de steden Helmond, 's-Hertogenbosch, 
Tilburg, Breda en de provincie Noord-Brabant. Het idee is dat vanaf 2014 tot 2018 
Eindhoven en de hele provincie met proeftuinen aan de slag gaan waar met verbeel-
ding als drijvende kracht gewerkt wordt aan de stad en het Europa van de toekomst.
Dat wil de stichting doen met de nieuwste technologische innovaties en zo veel mo-
gelijk met elkaar. ‘We bedenken innovatieve ideeën door iedereen als deelnemer en 
co-creator te zien; zo brengen we cultuur weer naar het hart van de samenleving. We 
willen mensen overtuigen dat ze zelf het vermogen hebben om de toekomst te helpen 
vormen. Een hoopvolle toekomst voor de inwoners van Europa’, aldus de website.
Voor meer informatie: www.2018eindhoven.eu en twitter.com/2018Eindhoven 

2018EINDHOVEN|BRABANT

WIM VAN DEN 
GOORBERGH
WIE: dr. Wim van den Goor-
bergh, voormalig vice-voorzit-
ter raad van bestuur Rabobank 
Nederland, nu voorzitter van 
de raad van commissarissen 
bij Dela, De Welten Groep en 
NIBC en toezichthouder bij 
Bank Nederlandse Gemeenten 
en Mediq en bestuurder bij 
Stichtingen Administratie-
kantoor Heijmans, SBT en 
ANWB (voorzitter). Hij is ook 
voorzitter van het bestuur 
van de Vereniging AEGON en 
voorzitter van de raad van 
commissarissen bij Leyden Aca-
demy on Vitality and Ageing. 
In de culturele hoek houdt hij 
toezicht op het Nexus Instituut 
en Het Noordbrabants Museum 
en is hij bestuursvoorzitter van 
de Stichting Stabat Mater. 

NEVENFUNCTIE:  
voorzitter van het 
bestuur van de Stichting 
2018Eindhoven|Brabant  
Culturele Hoofdstad van Europa 

' VAN DEN GOORBERGH 
WEET MENSEN IN HUN 
KRACHT TE ZETTEN 
EN DAT ZORGT VOOR 
POSITIEVE STURING'

' BIJ DE STICHTING  
BEN IK EEN VOORUIT!
GESCHOVEN POST  
VAN HET BESTUUR'

In september 2013 volgt de definitieve voordracht door 

de Nederlandse regering. De strijd gaat tussen Leeuwar-

den, Maastricht en Eindhoven. Den Haag en Utrecht zijn 

onlangs afgevallen. “Maar ook zij hadden mooie plannen 

en zullen een deel zeker uitvoeren. Dat zou mooi zijn, 

want dat kan wellicht nog meer buitenlandse toeristen 

deze kant op trekken. De invloed van zo’n jaar strekt veel 

verder dan dat ene moment, is de ervaring elders.”  

INTERNATIONALE ERVARING
Van den Goorbergh verwacht dat zijn internationale 

ervaring bij de Rabobank die in zijn tijd al wereldwijd 

en dus ook Europees actief was, hem nu goed van pas ko-

men. “Het is behulpzaam als je gewend bent te werken 

in een internationale context. Het maakt het eenvoudi-

ger om contacten met buitenlandse partijen aan te gaan.”

“Net als bij de Rabobank is de stichting ambitieus. Dat 

blijkt alleen al uit de namen die zich aan het project 

hebben verbonden. We hebben samen een schat aan con-

tacten in het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld 

in Brabant met namen als Harry Hendriks (Philips), Jan 

Renier Swinkels (Bavaria), Femke den Boer (directeur 

kunstacademie AKV|Sint Joost) en Nienke Meijer (col-

lege van bestuur Fontys Hogeschool).”

INHOUDELIJK BIJDRAGEN
Wat Van den Goorbergh bijzonder vindt aan de aanpak 

is dat bedrijven niet als financiële sponsors worden 

aangezocht, maar dat zij worden geïnteresseerd om 

inhoudelijk bij te dragen aan het concept. “De vorming 

van het culturele product begint in onze proeftuin bij 

het bedrijfsleven, dat bijvoorbeeld vernieuwende tech-

nologie en hardware inbrengt.”

De voormalig Rabo-bestuurder is nu gemiddeld één dag 

per week voor de stichting actief, maar houdt er reke-

ning mee dat zijn werk intensiever wordt als Eindhoven 

de titel verwerft. “Tegen die tijd vervalt het mandaat 

van een aantal van mijn andere nevenfuncties, waardoor 

mijn agenda daar ook ruimte voor biedt”, sluit Van den 

Goorbergh lachend af.



LINKEDIN GROUP DE COMMISSARIS
Deze netwerkgroep op LinkedIn heeft als doel de lezer van 
het blad de commissaris een online platform te bieden. U kunt 
input geven voor een volgende editie van de commissaris, 
maar ook een discussie starten over een eerder besproken 
onderwerp of vragen stellen. 

Ga vanuit uw LinkedIn-pagina naar ‘Groups’ en dan naar 
‘Groups Directory’. Toets ‘de commissaris’ in onder ‘search’ 
en ga naar de juiste groep. Klik op ‘join group’.
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