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De maatschappij verandert en bedrijven krijgen een andere  
rol met nieuwe verantwoordelijkheden. Wat betekent dat voor 
de manier waarop bestuurders de onderneming aansturen? 
Wat betekent het voor de manier waarop ondernemingen 
verantwoording afleggen? KPMG wil samen met relevante 
partijen aan de tekentafel zitten voor een nieuw model voor 
sturing en verantwoording en ging het gesprek aan met een 
dwarsdoorsnede van professionals uit totaal verschillende 
maatschappelijke geledingen en disciplines. In dit white paper  
treft u de resultaten daarvan aan. 

Dit paper biedt geen kant-en-klare recepten. Het biedt wel 
een analyse van de cultuuromslag, gebaseerd op een brede 
inventarisatie van visies en opinies middels tien interviews.  
Het doel van deze publicatie is om op basis van deze analyse  
de dialoog met maatschappelijke partijen aan te gaan om  
nieuwe wegen te verkennen.
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Vertrouwenscrisis
De afgelopen jaren hebben in het  
teken gestaan van het beteugelen van 
de financiële crisis. Op allerlei niveaus 
en gebieden zijn acties in gang gezet 
om het financiële systeem op orde te 
krijgen.

Het is daarbij steeds duidelijker ge-
worden dat de crisis meer is dan een 
financiële crisis. De crisis is ook een 
symptoom van het breukvlak in de tijd 
waarop we ons bevinden. Op diverse 
vlakken voltrekken zich fundamentele 
veranderingen: het vertrouwen in  
zowel overheden als bedrijfsleven is 
geschaad, de houdbaarheid van onze 
planeet staat steeds nadrukkelijker op 
het spel; de invloed – en daarmee de 
macht – van burgers neemt hand over 
hand toe; en wereldwijde geopolitieke 
verhoudingen veranderen in hoog 
tempo terwijl de bestuursgremia nog 
zijn ingericht volgens de verhoudingen 
van net na de Tweede Wereldoorlog.  
Het lijkt erop dat we op zoek moeten 
naar een ‘andere orde’ om deze veran-
deringen succesvol te implementeren. 
Hierna gaan we kort in op enkele van 
deze uitdagingen.

Duurzaamheidscrisis
De wereldbevolking groeit in hoog  
tempo en de consumptie- en levens- 
stijl patro nen wijzigen. Bij ongewijzigd 
beleid hebben we over tientallen jaren 
meer de re planeten nodig om in onze 
behoeften te voorzien. Daarbij gaat  
het bijvoorbeeld om de basale behoefte 
aan voedsel. Maar het gaat ook om  
de behoefte aan energie. Fossiele-

energie voorraden raken langzamerhand 
op en dat geldt ook voor verschillende 
essentiële grond stoffen. De klimaat-
ontwikkeling kan de komende decennia 
al tot proble men gaan leiden. En ook  
de biodiversi teit staat ernstig onder druk. 
Er is, kortom, sprake van een ernstige 
duurzaamheidscrisis.  
 
De globalisering die zich de afgelopen 
decennia aan het voltrekken is heeft 
hierop een niet te onderschatten invloed. 
Thomas Friedman stelde jaren geleden 
al heel treffend dat de wereld steeds 
platter wordt. Productie- en logistieke 
ketens bestrijken de hele wereld en  
dat brengt veel welvaart met zich mee.  
De keerzijde is dat uitstoot, vervuiling  
en andere overlast zich ook over de  
hele wereld voordoen. 

Globalisering draagt in die zin ook bij  
aan meer twee  spalt in de samenleving.  

De bevoor rechte groep profiteert ervan, 
maar er zijn ook grote groepen burgers 
die juist te lijden hebben onder de 
globali sering. Denk aan bewoners van 
verpauperde wijken in grote steden, 
boe  ren in over stroomde, eroderende  
en verdrogende gebieden in ontwikke-
lingslanden en burgers die werkloos zijn 
geworden als gevolg van een geografi-
sche verschui ving van de productie.
Tegelijkertijd zijn financiële welvaart en 
groei voor velen niet meer het hoogste 
goed. De moderne westerse wereld-
burger is niet alleen maar een consu-
ment, maar vooral ook een burger  
met behoeften op meerdere terreinen, 
zoals zingeving en een fijn leefklimaat. 
‘Democratizing the future’, zo luidt de 
titel van een boek dat trendwatcher 
Josephine Green schreef in de jaren  
dat ze leiding gaf aan Philips Design. 
Een van de conclusies daarin is dat er 
een andere wereld aan het ontstaan is 

Achtergrond
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Sign of the times: extreem weer verzekeren
Een crisis is ook een kans. Dat is misschien een cliché, maar wel 
de basis onder veel goede ondernemers ideeën. Een Amerikaanse 
start-up heeft in de huidige klimaatcrisis een kans gezien voor  
de introductie van een totaal nieuw verzekeringsconcept.  
De klimaat verandering zorgt in grote delen van de wereld voor 
onvoorspelbare weersomstandigheden en dat is voor veel boeren 
een groot bedrijfsecono misch probleem. Weatherbill biedt dan 
ook een verzekerings polis voor ‘wacky weather’. Men doet dat in 
combinatie met slimme technologie die op basis van metingen  
van werkelijke weersomstandigheden precies bepaalt of –  
en hoeveel – recht op schadevergoeding een boer heeft.
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Best practices ‘pre-connectivity’  Next practices ‘post-connectivity’

Business Processes Value Systems

 ‘Known’ data 
Weak signals, probe, sense and 
respond

Primary perspective on the parts Primary perspective on the whole

Theory X management Theory Y management

The organisational model Network analysis and social capital

Enterprise Architecture Behaviour Based Systems

Stability & predictability Agility & innovation

Change Management Adoption Engineering

As-Is and To-Be grand designs Next state and organic development

Discipline specialisation Cross-discipline collaboration

IT systems Socio-technical systems

Business/IT divide mgt & translation Multi-discipline common language

Business & Technology Specification Visualisation

Users of technology Participants in information systems

Bespoke and productised technology
Service and commoditised 
technology

Fail-Safe Safe-Fail

Internally focused first Externally focused first

Web model as a  bolt-on to the existing Living on the Web

Bron: The New Norm, Carl Bate (Atos)

waarin bedrijven een andere rol krijgen, 
waarin andere concepten van waarde 
ontstaan, waarin de traditionele hiër ar-
chische organisaties – piramides – 
plaatsmaken voor platte gelegenheids-
coalities – pannenkoeken – en waarin 
andere vormen van innovatie nodig zijn. 

Verschuiving van de macht 
Tegelijkertijd is er sprake van een  
ver schui ving in maatschappelijke 
(machts)verhoudingen. In het begin  
van de 20e eeuw lag de macht nog 
vooral bij overheden. 

Daarna groeide de invloed van grote 
ondernemingen. In het begin van  
de 21e eeuw vindt er opnieuw een 
verschuiving plaats: nu krijgen burgers 
zelf steeds meer invloed, onder meer 
door een verdere transparantie en  
de alomtegen woordigheid van infor- 
ma tietechnologie. 

Internettechnologie democratiseert 
informatie en kennis als nooit tevoren  
en geeft daarmee ook invloed aan een 
collectief van burgers. 
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De uitingen van deze machtsverschui-
ving zijn overal te zien en variëren van  
de op komst van nieuwe (flexibelere)  
werk   vormen tot  aan de opkomst  
van Wikileaks, dat in essentie een 
instru ment is dat invloed geeft aan  
het collectief van burgers. Het gevolg  
van deze ontwikke lingen is ook dat 
leiderschap om andere compe tenties 
vraagt. Een leider is immers niet langer 
een alwetende aanvoerder van de 
troepen, maar moet in staat zijn om de 
kracht van de collectieve kennis goed  
te ontsluiten. We lijken ons dan ook  
te bevinden op een maatschap pelijk 
breuk  vlak in de tijd. De karakteristie ken 
daarvan worden door Carl Bate in de  
tabel op de vorige pagina treffend 
weer gegeven.

Een andere orde
De duurzaamheidscrisis kan niet los 
worden gezien van de maatschappelijke 
machtsverschuiving en deze leiden 
samen tot een ‘andere orde’, waarvoor 
ook andere concepten voor sturing en 
verantwoording nodig zijn. Het is nog  
niet zeker hoe die orde er precies uit  
zal zien. 

De verwachting is dat in een andere orde:
- bedrijven minder eenzijdig gericht 

zullen zijn op financieel kortetermijn-
rendement en meer op waardecreatie 
op de lange termijn voor de maat-
schappij als holistisch systeem;

- organisaties meer aandacht zullen 
heb ben voor de belangen van verschil-
lende groepen stakeholders en  

meer gericht zullen zijn op samen-
werking;

- bedrijven (meer) waarde toekennen 
aan het verbruik van eindige voorraden 
grondstoffen;

- organisaties op andere manieren de 
expertise van medewerkers aan zich 
zullen moeten binden;

- organisaties worden geconfronteerd 
met een (veel) grotere mate van 
trans  parantie dan ze tot nu toe 
gewend zijn en hun stakeholders op 
een andere manier moeten vertellen 
over het wat, hoe en waarom van hun 
activiteiten.

In de gesprekken ten behoeve van dit 
white paper zijn we op zoek gegaan naar 
de contouren van nieuwe modellen voor 
sturing en verantwoording door verschil-
lende professionals vanuit hun eigen 
werkveld hierop te laten reflec teren.  
Op basis van deze gesprekken is de  
kern van de problematiek te ontleden  
in een aantal elementen, die we in het 
volgende hoofdstuk uiteenzetten.
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Always in beta
Ondernemers moeten lustig experimenteren met nieuwe 
businessmodellen en producten en hopen dat er uit die 
probeersels af en toe een nieuwe groeibriljant rolt.  
‘Always in beta’, zo wordt het in de IT-wereld wel genoemd, 
oftewel voortdurend in ontwikkeling en nooit helemaal af. 
Google is er groot mee geworden. 

© 2012 KPMG N.V.



Waarom er een andere  
orde nodig is

In hoofdlijnen zijn er op abstract niveau 
vier factoren te onderscheiden die 
vragen om een andere orde:

1. Marktwerking lost het  
duurzaam heidsprobleem niet op
Het duurzaamheidsvraagstuk is 
veelomvattend, maar in essentie ook 
heel eenvoudig: het is een schaarste-
probleem. Het gaat om de beschik-
baarheid van grondstoffen, brand-
stoffen, energie, water, voedsel en 
biodiversiteit voor de wereldbevol king. 
Nu en straks. In theorie kan de markt  
zijn werk doen en ervoor zor gen dat  
die behoeften van de mens – nu en 
straks – worden ingevuld. Volgens het 
economische denken maximaliseren 
individuen en ondernemingen immers 
hun eigen waarde en daarmee ook de 
maatschap pelijke welvaart. Dat gaat 
echter niet op zodra er sprake is van 
externe effecten – zoals de schade aan 
de leefomgeving – die niet in de prijs zijn 
verwerkt. Die imperfecties moe  ten door 
de overheid worden gecorrigeerd, zodat 
de markt dan weer zijn werk kan doen  
en ook duurzaamheid kan stimuleren. 

Indien aan de maatschappelijke  
schade de juiste prijs toegekend zou 
kunnen worden, zou er ook een goede 
herverdeling ontstaan waardoor het 
duurzaamheids probleem zou worden 
opgelost. Bij deze beprijzing is eigenlijk 
wereldwijd een min of meer uniforme 
aanpak nodig en deze lijkt niet haalbaar 
vanwege de complexi teit en de enorme 
belangentegen stellingen. Landen zijn 
immers ook elkaars concurrenten en  

de verleiding is dan ook groot om  
met wetgeving een ‘race to the bottom’ 
te creëren om ondernemingen binnen 
hun landsgrenzen te lokken met soe- 
pele duurzaamheidsnormen en daar- 
bij  horende financiële voorwaarden.  
Hoe sterk dit mechanisme werkt, wordt 
zachtjesaan duidelijk in de nasleep 
van de financiële crisis: nu de grootste 
verontwaardiging daarover is weg geëbd, 
wordt door landen al gesleuteld aan  
(de plannen voor) wet- en regel geving 
om die race to the bottom in te zetten. 

2. Er zijn geen sterke natuurlijke 
prikkels om ons handelen te 
veranderen
De keuzes die mensen en bedrijven 
maken zijn in een moderne maat - 
schap pij grotendeels ontkoppeld van  
de gevolgen van die keuzes voor de  
rest van de mensheid en de mensen  
die na ons komen. In de natuur zijn  
die mechanismen juist heel sterk 

ontwik keld en daardoor ontstaan daar 
steeds weer nieuwe evenwichten.  
Een dier dat wil overleven is geheel 
over geleverd aan zijn eigen (jaag)-
instincten en heeft geen hulpmid delen 
om zich te beschermen tegen gevaar. 
Stel daartegenover een mens die 
bijvoorbeeld onverantwoord hard rijdt 
met een auto maar als gevolg van 
moderne hulpmid delen als airbags en 
kooiconstructies wordt behoed voor  
de gevolgen van zijn risicovol gedrag. 
Die moderne hulpmiddelen zijn uiter-
aard een kwestie van beschaving. 
Tege lijker tijd is het ook een kwestie  
van bescha ving om juist wel de gevol-
gen van je keuzes in het achterhoofd  
te houden als je iets onderneemt. 

Ten aanzien van de duurzaamheids-
proble matiek speelt de ‘tragedy of  
the commons’1 een rol: dat mechanis me 
zorgt ervoor dat het maximaliseren van 
ons eigen nut zover wordt door gevoerd 

1 De tragedy of the commons (Garrett Hardin, 1968) beschrijft hoe volledige individuele vrijheid bij gemeenschappelijk gebruik van goederen leidt tot totale onder-  
 benutting of overexploitatie van die goederen, wanneer door elk individu wordt gestreefd naar maximalisatie van het eigen nut terwijl de kosten die leiden tot een  
 groter individueel nut worden verdeeld over alle gebruikers van de goederen (ontleend aan Wikipedia).
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Economie is meer dan GDP
De OESO startte enkele jaren geleden een project om een 
alternatief voor het huidige ‘Gross Domestic Product’ (GDP) 
te ontwikkelen, waarin ook andere waarden een rol spelen. 
Daarnaast gaan steeds meer ondernemingen over op het 
integreren van de informatie over financiële performance en 
duurzaam heid in hun streven om zich te verantwoorden over  
hun strategie waarin die financiële performance ook naadloos 
wordt gekoppeld aan duurzaamheid en/of om een bredere blik  
te bieden op de plaats van hun organisatie in de samenleving.
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dat het collectief nut uiteindelijk  
juist afneemt. In essentie komt het  
erop neer dat we als individu geneigd 
zijn dingen te doen die strijdig zijn met 
ons belang. De uitdaging is om de  
juiste mechanis men te construeren  
die prik  ke len tot het juiste gedrag,  
temeer omdat het creëren van meer 
bewustzijn over de duurzaamheids crisis 
onvoldoende resultaat blijkt te hebben. 

3. De tijdschalen in de besturing  
en verantwoording kloppen niet
Beursgenoteerde ondernemingen rap- 
 por   teren elk kwartaal over het resul   taat 
van hun inspanningen. Dit staat op 
gespannen voet met  de werkelijke tijd 
die er verstrijkt tussen het nemen van 
strategisch belangrijke beslissingen en 
de resultaten daarvan.  
 
Vincent Icke – een van de geïnter view  -
den voor dit white paper – verbaasde 
zich erover en trok de vergelijking met 
de natuur waarin vaste tijdschalen 
bestaan waarmee niet valt te romme-
len. Vergelijk het voor het gemak maar 
met de slinger van een schommel:  
die moet je volgens een bepaald ritme 
duwen anders is het zinloos en zelfs 
contrapro ductief. Overigens speelt dit 
probleem niet alleen bij het verant woor-
den over de prestaties van een onder-
ne ming maar ook bij het verantwoorden 
over politieke prestaties. De zittings-
termijn van een kabinet is in Neder - 
land bijvoor beeld vier jaar. Politici die 
belangrijke ontwikkelingen in gang 
zetten hebben vaak enige tijd nodig om 
deze in wet- en regelgeving te vatten.  

In de paar jaar na dat besluit zijn de 
effecten veelal nog maar nauwelijks 
zichtbaar. Het gevolg is dat politici vaak 
niet worden afgere kend op hetgeen ze 
daadwerkelijk aan wijzigingen hebben 
doorge voerd.

4. We verantwoorden ons nauwelijks 
over de dingen die er echt toe doen
Zowel publieke organisaties als private 
ondernemingen hebben de hoeveelheid 
verantwoordings informatie de afgelo-
pen decennia fors zien toenemen, deels 
als gevolg van wet- en regelge ving. 

De toename aan informatie leidt echter 
niet tot een beter begrip bij stakehol ders 
over het beleid en de resultaten ervan. 
Integendeel, de neiging om alles in  
cijfers te vangen leidt er juist toe dat de 
aandacht zich richt op indicatoren – ook  
in de media – en niet op de context en  
de onderliggende trend. We meten nu 
feite  lijk alleen het wat, terwijl het hoe  
en het waarom in de huidige maat - 
schap pij waarschijnlijk minstens even 
belang rijk zijn. 

Bij overheid en bedrijfsleven is wat dat 
betreft een identieke trend zichtbaar.  
De overheid worstelt al jaren met het 
geven van goede beleidsverantwoor - 
 ding (de jaarlijkse gehaktdag), waarvoor 
nauwe lijks belangstelling bestaat.  
De finan ciële begrotingen daaren tegen 
worden nage  plozen door journalisten  
en leiden tot stevige debatten. In het 
bedrijfsleven krijgen maatschappelijke 
verslagen weinig aandacht; ze worden 
slechts gezien als ‘mooie verhalen’.  

De financiële cijfers krijgen juist boven-
matig veel aandacht maar vertellen 
vrijwel niets over het hoe en het waarom. 
Het verhaal en de context zijn er niet in  
te zien. 

Dit valt niet los te zien van de manier 
waarop we organisaties besturen.  
Want de verantwoordingsinformatie  
is tevens de basis om een organisatie  
te besturen. Zolang deze informatie  
dus alleen maar de uitkomsten geeft –  
en niet de ‘drivers’ van die uitkomsten 
– is het voor bestuurders nauwelijks 
mogelijk om ‘geïnformeerd aan de  
juiste knoppen te draaien’.
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Ideeën over een andere orde

Eenvoudige recepten voor een andere 
orde zijn er niet. Al was het maar omdat 
het oplossen van de ermee samenhan-
gen de paradoxen vraagt om situationeel 
ingrijpen. Toch is er uit de gesprekken  
wel een aantal principes af te leiden over 
sturing en verantwoording in een andere 
orde. We gaan graag verder in dialoog met 
maatschappelijke partijen over deze prin - 
cipes, in de hoop dat we daarmee samen 
tot nieuwe inzichten kunnen komen. 

Echte verantwoordingsinformatie 
komt van binnenuit
De Amerikaanse publicist Clive Thomp-
son introduceerde enkele jaren geleden 
het concept van de ‘see-through-CEO’  
en wees daarbij op een paradox: “The 
reputation economy creates an incen tive 
to be more open, not less. Since Internet 
commentary is inescapable, the only way 
to influence it is to be part of it. Being 
transparent, opening up, posting interes-
ting material frequently and often, is  
the only way to amass positive links to 
yourself and thus to directly influence 
your Googleable reputation. Putting out 
more evasion or PR puffery won’t work, 
because people will either ignore it and 
not link to it – or worse, pick the spin  
apart and enshrine those criticisms  
high on your Google list of life.” 

Het collectief van burgers wereldwijd 
heeft met de opkomst van internet een 
ijzersterk wapen in handen gekre gen om 
de communicatie van organisa ties op 
waarde te schatten. Het Amerikaanse 
magazine Wired presenteerde onder de 
noemer ‘radical transparency’ zelfs een 

manifest met als essentie dat burgers 
de rol van toezichthouders en contro-
leurs overnemen: “Create an army of 
citizen-regulators. By giving everyone 
access to every piece of data – and 
making it easy to crunch – we can 
crowd source regulation, creating a 
self-correcting financial system and 
unlocking new ways of measuring the 
market’s health.” Het blad speelt hier 
dus met de gedachte dat ultieme 
transparantie van informatie kan leiden 
tot een hogere betrouwbaarheid dan  
in het huidige centralistische model 
doordat het collectief de toezichthou-
dende en controlerende taken over-
neemt. In het gesprek met Sophie Buchel 
kwam aan de orde dat het Wikipedia-
model wellicht ook mogelijk heden  
biedt voor een meer geloofwaar dige 
duurzaamheidsverslaggeving.  
Een organisatie brengt dan zelf duur-
zaamheidsprestaties in kaart, en via het 
mechanisme van de ‘wisdom of the 
crowds’ worden de opinies en inzichten 
van stakeholders in die informatie 

verwerkt. “Bij Wikipedia leidt dat mecha-
nisme tot tamelijk betrouwbare resulta-
ten, misschien zou het ook een optie  
zijn om via het concept ‘crowd sourcing’ 
te rapporteren over duurzaam heid?”
Het lijkt hoe dan ook onvermijdelijk dat 
organisaties steeds meer informatie 
publiek toegankelijk zullen gaan maken. 
De traditionele opvatting over het 
managen van een reputatie was dat er 
zo min mogelijk informatie moet worden 
publiek gemaakt. De opkomst van 
inter net – en daarmee ook de opkomst 
van initiatieven als Wikileaks – laat 
echter zien hoe zinloos die strategie is. 
 
Organisaties moeten in hun commu- 
ni catie en verantwoording dan ook 
redeneren vanuit hun bestaansrecht. 
Alleen dan is het mogelijk om zowel 
medewerkers als klanten en zaken-
partners op een geloofwaardige manier 
aan zich te binden, want de huidige 
gene ratie wil steeds meer werken  
vanuit zingeving en bijdragen aan het 
maat schappelijk nut. 
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Paradox van de energie-efficiëntie
De paradox van de energie-efficiëntie zorgt ervoor dat de 
ontwikke ling van energie-efficiënte middelen niet leidt tot minder 
energieverbruik. Een mooi voorbeeld is de LED-technologie:  
LED-verlichting springt weliswaar veel efficiënter om met 
energie dan de aloude gloeilamp, maar door het verminderde 
energieverbruik groeit ook de toepassing van LED-verlichting 
explosief. Op plaatsen waar vroeger niemand over peinsde om 
verlichting aan te brengen, verschijnen nu LED-lichtjes.

© 2012 KPMG N.V.



Daarbij hoort ook dat men de zwaktes 
moet laten zien. De menselijke neiging 
om slecht nieuws niet te laten zien is 
tamelijk sterk. Maar wie over zijn eigen 
schaduw heen durft te springen maakt 
een enorme sprong in de geloof waar    - 
dig heid en krijgt daarmee ook een 
lange    termijn-‘license to operate’.  
Paul Stamsnijder spreekt in dat verband 
van het bijsluiterbeginsel: “Je moet als 
organisatie ook durven communiceren 
over de dingen die niet goed gaan en 
vertellen wat je eraan doet.”

Ruim baan voor nieuwe waarde- 
concepten
Duurzaam ondernemen heeft een spij     ker-
 harde financiële noodzaak. Want wie  
niet anticipeert op de ‘game changers’ – 
zoals de overgang van gloeilampen naar 
spaar   lampen – is straks simpelweg out  
of business. De financiële gemeen schap 
moet dat onderkennen en de kansen  
en risico’s op waarde kunnen schatten. 
De besluitvorming over (inve steren in) 
duurzaamheid is in principe niet anders 
dan die voor welke investering dan ook: 
er is een businesscase nodig met daarin 
de kosten, opbrengsten en risico’s.  
Een van de problemen daarbij is echter 
dat we een aantal elementen daarvan 
niet goed in cijfers kunnen uitdrukken, 
terwijl we dat wel gewend zijn. 
We moeten dus nieuwe begrippen 
hanteren om waarde te meten. Enkele 
vooruitstrevende wetenschappers en/of 
deskundigen roeren zich steeds meer  
op dit punt. In zekere zin gaat het om  
een brede opvatting over de economi-

sche wetenschap. We zijn geneigd om 
eco  nomie te vereenzelvigen met geld. 
Maar de werkelijkheid is dat economie 
gaat om het vervullen van behoeften met 
schaarse middelen, die niet per definitie 
zo een voudig zijn te monetariseren.  
De Brit Tim Jackson – wiskundige, filosoof 
en natuurkundige – meent ook dat de 
interpretatie van de economie nu veel te 
beperkt is. “Economen zijn, ecologisch 
gezien, analfabeet”, zo stelde hij in  
NRC Handelsblad. Ook Arnold Heertje 
stelt terecht dat economie niet slechts 
mone tair moet worden gezien. Het gaat 
om de behoeften van de mens waar dan 
ook ter wereld en om de behoeften van 
de huidige en de toekomstige generaties. 
De behoeften in ruimte en tijd dus.  
Het doel van een samenleving is immers 
niet de groei van het bruto binnenlands 
product. Een samenleving is uit op het 
vergroten van het welzijn, en daarbij hoort 
onder andere behoud van grondstoffen en 
ecosystemen.  
De nieuwe waardebegrippen moeten  
dan ook zaken als economische stabiliteit, 
veerkracht en leefmilieu centraal stellen  
in plaats van materiële groei. Mathijs 
Bouman opperde in dat verband om de 
prestaties van ondernemingen in kaart  
te brengen met behulp van een input-
outputanalyse. Analisten, investeerders 
en andere partijen in de financiële wereld 
beginnen steeds meer aandacht te krijgen 
voor deze bredere opvattingen over 
waardecreatie, al gaat dit langzaam en al 
is er sprake van een flinke kloof tussen de 
wereld van de financials – sterk cijferge-
oriënteerd – en die van de duurzaam-
heidsgemeenschap die meer verhalend 
is. Een vlucht naar voren lijkt de beste 
optie voor de financiële gemeenschap.  
Juist op dit gebied kan de Nederlandse 
financiële gemeenschap het verschil 
maken met onderzoek op financiële 
gebieden waar Nederland sterk in is: 
vermogensbeheer, duurzaam beleggen, 
carbon finance. Een van de belangrijke 
thema’s in dit verband is ‘integrated 
reporting’. 

Slimme mechanismen voor  
verandering toepassen
Het creëren van meer bewustzijn  
over de noodzaak tot verandering  
heeft zijn grenzen. De boodschap  
dat we minder moeten consumeren  
of de thermostaat een graadje lager 
moeten zetten is een erg impopulaire 
boodschap en daardoor ook niet erg 
effectief. Dat wil niet zeggen dat we 
niet moeten inzetten op het creëren 
van bewustzijn over de problematiek – 
en daarmee ook bijdragen aan gedrags-
verandering. Waar het om gaat is dat 
we ons bewust moeten zijn van het  
feit dat de impact van een grotere 
bewustwording over duurzaamheid  
zijn grenzen kent. 

Met de juiste mechanismen kan op  
veel krachtiger wijze worden ingegrepen, 
bijvoorbeeld door duurzaamheid te 
belonen. Steeds vaker omarmen partijen 
in zowel overheid als bedrijfs leven dit 
middel. Een voorbeeld daarvan is ProRail. 
ProRail is voor bouwers een belangrijke 
opdrachtgever en heeft voor hen een 
overzichtelijke CO2-prestatieladder 
geformuleerd. Leveranciers krijgen op 
basis van hun duurzaamheidsprestaties 
een score van 0 tot 5 op deze ladder.  
Hoe hoger de score, hoe hoger de korting 
in de aanbesteding en hoe groter de kans 
dat de opdracht wordt binnengehaald.  
Op deze wijze levert het investeren in 
duurzaamheid dus direct financieel 
voordeel op voor de leverancier. In het 
inkoopbeleid van ProRail wordt een 
leverancier dus niet gedwongen tot 
duurzaamheid, maar wordt deze bevoor-
deeld naarmate men beter scoort op 
duurzaamheid. 

Einstein
“Everything that can be 
counted does not necessarily 
count; everything that counts 
cannot necessarily be counted.” 
Albert Einstein

12 |  New Metrics for a New World
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Denial is useless. Spread 
happy truths instead.
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© 2012 KPMG N.V.



Een betere stimulans voor duurzaamheid 
is nauwelijks denkbaar, ook al omdat 
belonen een sterker effect heeft dan 
straffen. In de praktijk blijkt deze aanpak 
bij de bouwers niet alleen te leiden tot 
reductie van CO2 maar ook tot finan - 
 ciële besparingen. Deze aanpak wordt 
mo men teel dan ook onderzocht in tal  
van andere sectoren, zowel binnen de 
overheid – Rijkswaterstaat – als in het 
bedrijfsleven. Als grote ondernemingen 
dergelijke mechanismen gaan toepassen, 
komt er een vliegwiel op gang. 

Een ander mogelijk mechanisme kan  
tot stand komen door de inzet van 
‘serious games’. Die games bieden 
entertainment, maar hebben daarnaast 
ook een doel, zoals gedragsverandering 
of educatie. Deze games worden 
bij   voor beeld toegepast om diabetes  
te voorkomen. Serious games kunnen  
het gewenste handelen bevorderen  
door er een competitie-element in te 
stoppen. Arnold Heertje wees in dit 
verband op de ideeën van drie Ameri-
kaanse eco  no  men, Hurwicz, Maskin  
en Myerson, op het gebied van de 
theorie van ‘mechanism design’.  
In 2007 kregen zij voor deze ideeën de 
Nobelprijs, maar dat heeft in Nederland 
nauwelijks enige aandacht voor de 
theorie opgeleverd. “Mechanism  
design kan ons helpen om de juiste 
prikkels in te bouwen. Het gaat hierbij 
om het ontwerpen van maatschappe-
lijke constructies, procedures, prikkels 
en spelsituaties, die bewerkstelligen  
dat er oplossingen resulteren die de 
gestelde maatschap pelijke oogmerken 
dichterbij brengen.”

Rapporteren volgens een natuurlijke 
tijdschaal
Een van de essentiële uitgangspunten 
voor het investeren in duurzaamheid  
is dat de overheid duidelijke keuzes 
maakt en die ook voor langere tijd  
weet te handhaven. Niets is zo fnuikend 
voor investeringen als aanhoudende 

onzekerheid of een zwalkend beleid. 
Ondernemers en investeerders – ook  
in duurzaamheidsprojecten – houden 
immers niet van onzekerheid, want  
dat maakt het kostenplaatje van een 
investering – en de bijbehorende 
terugverdientijd en het rendement –  
er niet aantrekkelijker op. Juist bij 
duurzaamheidsinvesteringen gaat het 
vaak om projecten met een lange 
tijdshorizon van vaak tientallen jaren. 
Zulke langetermijnprojecten komen 
alleen van de grond als er langetermijn-
keuzes zijn gemaakt. 
 
Helaas winnen incidentenpolitiek en/of  
de hijgerigheid van beursanalisten het 
nogal eens van de langetermijnfocus.  
In optimale zin zou een verantwoording 
niet alleen inzicht moeten geven in de 
resultaten, maar eerder in de vorderin-
gen die er worden gemaakt om aan- 
sprekende resultaten te laten bereiken. 
Voetbaltrainer Ron Jans heeft elke dag 
te maken met scorebordjournalistiek 
en wil zich vooral niet laten afleiden van 
de langetermijndoelen.  
Hij zei het heel treffend: “Publiek juicht 
niet alleen als er gescoord wordt, maar 
ook bij een mooie actie die niet tot een 
doelpunt leidt.”  

Investeer in slimme generalisten als 
de leiders van de toekomst
Het creëren van een andere orde vraagt 
om leiders die over hun schaduw heen 
kunnen springen en paradoxen kunnen 
managen. Wat we nodig hebben zijn 
leiders die de complexe materie nog 

kunnen overzien. Dat is vaak een van  
de grote problemen. In tal van sectoren 
wordt de specialisatie steeds verder 
doorgevoerd en die specialisten hebben 
op hun specifieke terrein het einddoel 
uit het oog verloren en missen daardoor 
een belangrijke kwaliteit voor goed 
leiderschap: het overzicht van het grote 
geheel. Er zijn steeds minder generalis-
ten die het geheel nog goed kunnen 
overzien: de generatie managers van 
rond de veertig die nu zo zachtjes aan  
op belangrijke posten komt is vaak heel 
specialistisch opgevoed. Elke specialist 
heeft goede bedoelingen, die echter in 
het grote geheel niet altijd bijdragen aan 
de belangen van de eindconsument. 
Iedere specialist beperkt zich tot het 
eigen terrein. De kunst is juist om 
integraliteit in besluit- en beleidsvor -
ming te laten zien. 

Bovendien moet zo’n leider in staat zijn 
om met eenvoudige taal mensen aan 
zich te binden en tegelijkertijd de 
complexe veranderingen in gang te 
zetten. Ralph Pans gebruikte in dat 
verband voor bestuurders de metafoor 
van de etalage en de werkplaats: “In de 
etalage laat je aan het publiek zien wat 
je op korte termijn aan het doen bent 
aan de dagelijkse problemen. In de 
werkplaats ben je aan het bouwen aan 
oplossingen voor de langere termijn. 
Een populist heeft alleen maar een 
etalage. Een goede bestuurder heeft 
ook een werkplaats en geeft daar veel 
aandacht aan zonder er al te veel over  
te communiceren.”
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Regenwoud publiceert jaarrekening
Iwokrama, een regenwoud van 370.000 hectare groot in 
Guyana, had in 2009 de primeur om als eerste regenwoud 
een jaarrekening uit te brengen. Het woud speelt daarmee 
in op de maatschappelijke beweging om ook het nut van de 
leefomgeving mee te wegen in economische beslissingen. Voor 
zover bekend is er geen ander woud dat zo’n stap al eerder zette.
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“Democratisering media is 
kans voor duurzaamheid”
Sophie Buchel was in het bestuursjaar 2010 - 2011 voorzitter van Morgen, het 

landelijk studentennetwerk dat zich inzet voor een duurzame levensstijl van 

studenten en duurzame bedrijfsvoering aan de universiteit en hogeschool.  

De afgelopen jaren reikte Morgen de Groene Zeepbel uit, een award voor de 

beste ‘greenwashing’-campagne.
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Sophie Buchel

“Het doel van de Groene Zeepbel is om 
te laten zien dat bedrijven vaak te mooie 
verhalen vertellen over hun duurzaam-
heidsprestaties en daarbij de werkelijk-
heid geweld aandoen. De uitreiking 
– afgelopen jaar aan Shell – heeft ons 
netwerk de nodige aandacht opgele verd. 
Dat is mooi, maar toch zijn we aan het 
overwegen of we wel op deze manier 
willen doorgaan met dit initiatief. Ik 
geloof meer in een positieve benadering 
van duurzaamheid. Boven dien is ons 
netwerk specifiek gericht op universi-
teiten en hogescholen en het informeren 
en activeren van studenten op het gebied 
van duurzaamheid. Wat dat betreft is  
de Groene Zeepbel een beetje een 
vreemde eend in de bijt.

Ik vind het lastig om een antwoord te 
geven op de vraag hoe de informatie-
voorziening over duurzaamheid eruit zou 
moeten zien. De uitdaging is natuurlijk 
om zo goed mogelijk te laten zien wat de 
effecten van bepaalde productiemetho-
den op de wereld zijn. Dat is vooral voor 
grote bedrijven moeilijk omdat er veel 
‘ketenvertroe beling’ is. En het zijn juist 
die bedrijven die je wil stimuleren om  
zo transparant mogelijk te zijn. Je zou  
de consument bijvoorbeeld heel helder 
moeten laten zien hoe lang je op de 
huidige manier kunt doorgaan met 
kweekgarnalen en wat dat voor schade 
oplevert aan de kustlijnen van hun 
vakantieland. Op bedrijfsniveau gaat  
het om goede informatie over de duur-
zaamheids prestaties in de hele keten  
en dat heeft vaak nog steeds een erg 
glossy karakter. Misschien moet je 
bedrijven gewoon verplichten om hun 
true profit te laten zien, dat wil zeggen 

de winst die er overblijft na aftrek van de 
schade die men doet aan de leefomge-
ving. Daar zijn best goede schattingen 
van te maken, zelfs voor ingewikkelde 
effecten als het verlies van biodiversiteit. 
Meer in het algemeen gaat het bij 
duurzaam heids rapportages ook om een 
goede leesbaarheid van de verslagen, 
harde feiten en de juiste inbedding in  
de context. 

Bij Morgen zijn we nu aan het nadenken 
over een simpel systeem om univer-
si teiten op een aantal aspecten een 
ranking te geven. Zo’n kleine overzichte-
lijke toepassing zou dan op de website 
inzicht kunnen geven aan studenten 
en andere geïnteresseerden. Het idee 
is dat de ranking eraan bijdraagt dat 
onderwijsinstellingen elkaar stimuleren 
om de prestaties op het gebied van 
duurzaamheid te verbeteren. Nu is het 
nog lastig om objectieve informatie  
over duurzaamheid in te winnen, ook 
voor de groep studenten die het thema 
duurzaamheid echt in het hart heeft 
gesloten. Rankings kunnen op meer -
dere terreinen hun waarde laten zien  
in de maatschappij. Het initiatief 
Ranka Brand bijvoorbeeld rankt allerlei 
consumentenmerken op hun duurzaam-
heid en sociale impact en ontsluit die 
informatie op heel eenvoudige wijze. 
In Duitsland is er zelfs de mogelijkheid 
om met je telefoon de barcode van een 
product te scannen en dan vervolgens 
die informatie op je scherm te krijgen. 
Dat is natuurlijk prachtig, maar het 
zwakke punt daarin blijft dat het gaat 
om informatie die is verstrekt door het 
bedrijf zelf. Hoe betrouwbaar is die 
informatie?

Misschien is het een optie om het 
volgens het Wikipedia-concept te 
proberen? Een organisatie brengt dan 
zelf duurzaamheidsprestaties in kaart,  
en via het mechanisme van de ‘wisdom 
of the crowds’ worden de opinies 
en inzichten van stakeholders in die 
infor matie verwerkt. Bij Wikipedia 
leidt dat mechanisme tot tamelijk 
betrouwbare resultaten, misschien zou 
het ook een optie zijn om via het concept 
‘crowd sourcing’ te rapporteren over 
duurzaamheid? Volgens mij is het nog 
nooit geprobeerd. 

Ik geloof sowieso wel dat democrati-
sering van informatie ons kan helpen  
om duurzame ontwikkeling een impuls 
te geven. In aansluiting daarop geloof  
ik ook in de ideeën van de econoom 
Jeremy Rifkin over hoe de internet-
revolutie kan helpen bij het oplossen 
van het energieprobleem. Volgens 
Rifkin gaan we de derde industriële 
revolutie in, een tijdperk waarin fossiele 
brandstoffen niet meer de dienst 
uitmaken. Nu de techniek om op  
kleine schaal duurzame energie op  
te wekken en te verspreiden steeds  
meer mainstream wordt, voorspelt  
hij dat er een systeem gaat ontstaan 
waarin energie niet meer centraal  
wordt opgewekt, maar door veel kleine 
duurzame installaties bij mensen thuis. 
Energie wordt dan verspreid via een 
smart grid, een soort ‘open source’-
energienetwerk dat energie verspreidt 
zoals nu informatie via internet ver spreid 
wordt. Die distributie van energie, media 
en informatie gaat hand in hand.”
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Klassiek lineair rapporteren over (beleids)prestaties doet geen recht meer aan de 

werkelijkheid van de huidige complexe maatschappij. Er zijn alternatieven, maar 

die leiden ondanks goede bedoelingen tot grote bureaucratie en hebben vrijwel 

per definitie perverse prikkels. De beweging die we eigenlijk moeten doormaken 

is van ‘ex post’ verantwoorden naar ‘ex ante’ vertrouwen opbouwen en daarmee 

een ‘license to operate’ krijgen. Aldus Hans de Bruijn, hoogleraar organisatie en 

management aan de Technische Universiteit Delft. In zijn boek ‘Prestatiemeting in 

de publieke sector’ betoogt hij onder meer dat activiteiten van organisaties niet zijn 

terug te brengen tot eenduidige cijfermatige indicatoren. Wat niet uitsluit dat die 

indicatoren wel degelijk een zinnige bijdrage kunnen leveren. 

Hans de Bruijn

“Grote maatschappelijke veranderingen 
zorgen ervoor dat het klassieke model 
van verantwoording kraakt in zijn voe - 
gen. Er zijn drie belangrijke ontwikke-
lingen in dat verband. Ten eerste hangt 
alles steeds meer samen met alles en 
oorzakelijke verbanden zijn dan ook  
erg complex. Ten tweede zijn vrijwel  
alle kennis en informatie haast per 
definitie omstreden. De eenduidig heid 
van vroeger is er simpelweg niet meer. 
Vroeger had je als specialist op een 
bepaald terrein als vanzelf een bepaald 
gezag en was je kennis onomstreden, 
nu bestaat die vanzelf sprekendheid  
niet meer. Ten derde is er sprake van 
een enorme doorlooptijd tussen het 
nemen van besluiten en het optreden 
van de effecten van die maatregelen. 
Die drie ontwikkelingen spelen zowel  
op maatschappelijk niveau als voor in di -  
    viduele organisa ties en zijn de be lan g-
rijkste redenen waarom klassieke 
modellen voor ve rant woording over 
prestaties eigen lijk niet langer werken. 
De lineaire vor   men van verantwoording 
zijn eigenlijk per definitie een fictieve 
werkelijkheid waar altijd wel wat op  
valt af te dingen. Er zijn altijd meerde re 
waarheden en het hangt er maar net 
vanaf hoe je ernaar kijkt of een prestatie 
goed of niet goed is.

Die ontwikkeling speelt al enige tijd en 
als reactie erop zie je andere con cepten 
van verantwoordingsrap por tages 
ontstaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om meervoudig verantwoorden – waar-
bij verschillende groepen stakeholders 
verschillend worden bediend – of om het 
verant woorden over processen in plaats 
van over inhoud. In dat laatste geval gaat 
het minder om de uitkomsten zelf en 
meer over de (kwaliteit van) proces sen 
en hoe deze bijdragen aan het bereiken 
van doelen. Verder is het ook mogelijk 
om bij het rapporteren niet zozeer uit te 
gaan van doelrealisatie, maar meer de 
nadruk te leggen op de vraag of je alle 
kansen die zich op weg naar een doel 
voordoen adequaat pakt. Het gaat dan 
meer over je in span ningen dan over  
het effect van die inspannin gen. Dus 
eigenlijk over de vraag of je er alles aan 
hebt gedaan om in alle complexiteit en 
onvoorspel baarheid een langeter mijn - 
doel te bereiken.

Stuk voor stuk zijn dit waardevolle 
denkrichtingen. Toch is het een illusie 
om te denken dat we met dergelijke 
concepten de problematiek kunnen 
oplossen. Veelal leiden de nieuwe 
verantwoordingsconcepten tot ellen-
dige vormen van bureaucratie en tot 
mushrooming: er komen steeds weer 

alternatieven voor de klassieke verant-
woording naar boven die vanuit goede 
bedoelingen worden gelan ceerd. Als 
het dan niet blijkt te werken is het voor 
een bestuurder of manager later erg 
moeilijk om er weer afscheid van  
te nemen. Want als je afscheid neemt 
van zo’n concept suggereer je daarmee 
dat je niet achter de goede bedoelingen 
van het concept staat. 

De grote paradox waar we voor staan  
is dat besturen steeds ingewikkelder 
wordt en dat het in de politiek juist 
steeds meer om eenvoudige bood-
schap  pen gaat. Bestuurders en poli  ti   ci 
moeten hun boodschap op een eenvou-
dige manier laten landen en tegelijkertijd 
heel complexe uitda gingen oppakken. 

Wat moet er wel gebeuren om de 
verant woordingen beter te laten 
aan sluiten op de moderne tijden? 
 We moeten en kunnen het bestaande 
systeem niet zomaar opblazen, ook  
al omdat er wel degelijk terreinen  
zijn waar het prima werkt, zoals ten 
aanzien van rechtmatig heid van 
uitgaven. Maar op andere terreinen 
moeten we ons ervan bewust zijn dat 
verantwoorden over prestaties zijn 
beperkingen heeft en vrijwel altijd 
perverse prikkels heeft.  
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“Elke verantwoording is een 
fictieve werkelijkheid”

De paradox is bijvoorbeeld dat unifor-
miteit van meting vanuit systeem- 
perspec tief nodig is, maar dat variëteit 
juist leidt tot een systeem dat meer 
gezag heeft. 

De basisvraag is eigenlijk waarom we 
verantwoording nodig hebben. Een 
individu of organisatie verantwoordt 
zich om het vertrouwen te winnen van 
stakeholders. In de huidige tijd win je 

vertrouwen echter vooral doordat je 
met de juiste persoonlijke waarden in 
combinatie met heldere communicatie 
laat zien dat je er alles aan gaat doen 
om op bepaalde terreinen doelen te 
bereiken. Vertrouwen krijg je in deze 
maatschappij nauwelijks omdat je met 
mooie voortgangs rappor tages kunt 
laten zien wat je bereikt. In die zin is er 
dus sprake van een verschuiving van          
‘ex post’ verantwoorden naar ‘ex ante’ 

vertrouwen winnen. Let wel, vertrou wen 
kan ook weer een toverwoord worden en 
er is ook een naïef vertrou wen. Dus de 
andere verantwoordings mecha  nis men 
moeten er voor een deel wel blijven.  
En zo zal het altijd wel een lappen  deken 
van onvolmaakte verant woor  dingsme-
cha  nismen blijven. De heilige graal 
bestaat ook hier niet.”
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“De behoeften van de 
mens worden vaak uit 
het oog verloren”  

Arnold Heertje is econoom, emeritus hoogleraar en publicist.  

Een van de zaken waar hij al jaren op hamert – onder meer in zijn boek  

‘Echte Economie’ – is dat economie gaat over het voorzien in behoeften 

met schaarse middelen. Een deel van die behoeften is niet goed te vertalen 

naar financiële waarden, maar daarom niet minder belangrijk. Wie het 

duurzaamheidsprobleem effectief wil aanpakken, moet de juiste prikkels 

introduceren die de belangen van de mens dienen.
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Arnold Heertje 

“De basis van het oplossen van het 
duurzaamheidsprobleem ligt in het 
centraal stellen van de behoeften van 
de mens. Bij de behoeftebevrediging 
van de mens gaat het om schaarse 
middelen en het wordt steeds duide-
lijker dat de natuurlijke hulpbronnen – 
die altijd al schaars waren – steeds 
schaarser worden. Daarmee samen-
hangend staat de gezondheid van de 
aarde op het spel.  Belangrijk om te 
beseffen is ook dat het in de economie 
gaat om de behoeften van de mens 
waar dan ook ter wereld, en dat het 
gaat om de be hoeften van de huidige 
en de toekomstige generaties.  
De behoeften in ruimte en tijd dus.

Dat klinkt misschien alsof ik een open 
deur intrap, en dat is ook zo. Ik doe niet 
anders. Maar het is wel een belangrijke 
open deur, want in de praktijk van dit 
moment tuigen we allerlei wanstaltige 
constructies op waarin het invullen  
van die behoeften niet centraal staat. 
De belangen van de consument staan 
veelal niet centraal, doordat er allerlei 
perverse prikkels worden ingebouwd. 
Een voorbeeld daarvan is dat de 
finan ciële middelen van een onderwijs-
instelling een relatie hebben met het 
aantal verstrekte diploma’s. Daarbij zijn 
de belangen van de student natuurlijk 
volledig uit het oog verloren. In Neder-
land hebben we tal van goede ideeën 
over het oplossen van maatschappe lijke 
problemen, maar bij de uitvoering wordt 
niet goed nagedacht over een passende 
architectuur. Met trial en error modde-
ren we voort. 

Een van de oorzaken ligt in de fragmen-
tering van de maatschappij. In tal van 
sectoren wordt de specialisatie steeds 
verder doorgevoerd en die specialisten 
hebben op hun specifieke terrein het 
einddoel – het bevredigen van de 
behoeften van de mens –  uit het oog 
verloren. Dat gebeurt overigens voor een 
groot deel te goeder trouw. Elke specia-
list heeft goede bedoelingen, die echter 
in het grote geheel niet altijd bijdragen 
aan de belangen van de eind consument. 
Ik noem dat dehumani sering en in de 
zorg is bijvoorbeeld heel duidelijk waartoe 
dat leidt: een groot deel van de verkeerde 
diagnoses ont staat vanuit een gebrek aan 
een overkoepelende visie op de patiënt. 
Iedere specialist beperkt zich tot het 
eigen terrein. De kunst is juist om inte - 
gra liteit in besluit- en beleidsvorming te 
laten zien.

Er is verandering op til en de financiële 
crisis is wat dat betreft een zegen.  
De financiële sector probeert uit alle 
macht de klant weer centraal te stellen 
en toezichthouders zijn daar ook op 
gespitst. Ik merk dat steeds meer par-  
tij  en initiatieven ontwikkelen met als 
uitgangspunt steeds weer de behoeften 
van de mens, in ruimte en tijd. 

Ik geloof dat de oplossingsrichting ligt in 
het bouwen van architecturen waarin de 
behoeften van de mens centraal staan. 
Mechanismen waarin de juiste prikkels 
hun werk kunnen doen. De ideeën  
van de drie Amerikaanse economen 
Hurwicz, Maskin en Myerson op het 
gebied van de theorie van mechanism 
design kunnen ons daarbij helpen. 

In 2007 kregen zij voor deze ideeën de 
Nobelprijs, maar dat heeft in Nederland 
nauwelijks enige aandacht voor de 
theorie opgeleverd. Mechanism design 
kan ons helpen om de juiste prikkels  
in te bouwen. Het gaat hierbij om  
het ontwerpen van maatschappelijke 
constructies, procedures, prikkels en 
spelsituaties, die bewerkstelligen  
dat er oplossingen resulteren die de 
gestelde maatschappelijke oogmerken 
dichterbij brengen. 

In essentie komt het erop neer dat  
we als individu geneigd zijn dingen te 
doen die strijdig zijn met ons belang. 
Dat moeten we met de juiste prikkels 
ombuigen en daar is de juiste informa-
tie voor nodig. In die zin is het duur-
zaamheidsprobleem eigenlijk een 
informatieprobleem. In zuiver theoreti-
sche zin is er sprake van onvolledige 
informatie over de gevolgen van ons 
handelen op toekomstige generaties. 
Moderne software kan daar soelaas 
bieden, zo is mijn overtuiging. Goede 
informatiemodellen zijn nodig omdat 
we de consequenties niet overzien  
van ons handelen en het handelen  
van anderen. Door het blootleggen  
van deze negatieve of positieve  
consequenties kunnen we menselijk 
gedrag beïn   vloeden.

Het gaat wat mij betreft dus om de 
harde architectuur die kan bijdragen  
aan de oplossing. Dat staat lijnrecht 
tegenover de roep om meer ethisch 
leiderschap, meer vertrouwen, en meer 
normen en waarden. Ik geloof niet in 
die benadering.”
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Vincent Icke 
Vincent Icke is hoogleraar theoretische astrofysica aan de Universiteit 

Leiden. Hij studeerde theoretische natuurkunde en sterrenkunde. Hij ziet 

parallellen tussen natuurwetten en de ontwikkelingen in de maatschappij 

die leiden tot een duurzaamheidsprobleem. 

De tragedy of the commons (Garrett Hardin, 1968) beschrijft hoe volledige individuele vrijheid bij gemeenschappelijk gebruik van goederen leidt tot totale onderbenutting 
of overexploitatie van die goederen, wanneer door elk individu wordt gestreefd naar maximalisatie van het eigen nut terwijl de kosten die leiden tot een groter 
individueel nut worden verdeeld over alle gebruikers van de goederen (ontleend aan Wikipedia).

1

“Toen ik nadacht over de vragen in  
het kader van deze position paper was 
een van de dingen die bij me opkwamen 
dat alle indicatoren die er momenteel 
worden gehanteerd door bedrijven  
en overheden uitgaan van groei. 
Wiskundig gezien is dat uitgesloten. 
Oneindige groei is simpelweg niet 
mogelijk in een eindig systeem en in  
de natuur zijn er allerlei terugkoppel-
mechanismen waardoor die groei  
wordt geremd en er evenwichten 
heersen. Een konijn baart misschien 
gemiddeld vijftien kleine konijntjes 
waarvan er veertien in de maag  
van een vos belanden. Dergelijke  
rem men de mechanismen zijn er in  
onze moderne maatschappij nauwe     - 
lijks meer. 

In zekere zin heeft dat waarschijnlijk  
ook te maken met de toenemende 
zelfbeschikking van de mens, die ik  
als een drijvende kracht zie achter veel 
maatschappelijke effecten. Vroeger 
bepaalde de dominee of de pastoor  
wat goed voor je was, nu doe je dat 
zelf. En voor de negatieve effecten  
van je eigen keuzes ontwikkelt de 
technologie steeds geavanceerdere 
maatregelen om het leed te verzach-
ten. Kijk naar hoe jongeren omgaan 
met het risico om aids op te lopen: ze 
calculeren dat niet in bij hun seksueel 
gedrag want ze weten dat er prima 
medicatie is om de gevolgen tegen  
te gaan. Of neem de airbag, die de 

gevolgen van roekeloos rijden op  
een prettige manier mini maliseert.  
Dat zijn natuur lijk prachtige voorbeel-
den van vooruit gang door toegepaste 
wetenschap, maar het nadeel van die 
vooruitgang is dat de relatie tussen  
ons handelen – gebaseerd op zelf-
beschik king – en de mogelijke gevolgen 
daarvan steeds verder uit beeld raakt. 
We worden er eigenlijk kortzichtiger 
door en nemen geen eigen verant-
woordelijkheid meer. De combinatie 
van zelfbeschik king en ontwikkeling 
van de techniek leidt tot het verstoren 
van even wichten, onder andere ten 
aanzien van het milieu. 

De keuzes die mensen en bedrijven 
maken zijn grotendeels ontkoppeld  
van de gevolgen van die keuzes voor  
de rest van de mensheid en de men sen 
die na ons komen. In de natuur is die 
koppeling juist heel sterk ontwikkeld en 
daardoor ontstaan daar steeds weer 
nieuwe evenwichten. Neem opnieuw 
als voorbeeld een vos. Als die steeds 
op het verkeerde konijnenhol gokt, legt 
hij uiteindelijk het loodje als gevolg van 
honger. Dat verband is er in onze 
maatschappij niet en dat willen we 
natuurlijk ook niet. Dat is een kwestie 
van bescha ving. Tegelijkertijd is het ook 
een kwestie van beschaving om juist 
wel de gevolgen van je keuzes in het 
achterhoofd te houden als je iets 
onderneemt. 

Maar ten aanzien van de duurzaam-
heids problematiek speelt de tragedy  
of the commons1 daarbij een rol: dat 
mechanisme zorgt ervoor dat het 
maximaliseren van ons eigen nut zover 
wordt doorgevoerd dat het collectief 
nut uiteindelijk juist afneemt. 

Waar ik ook aan moest denken bij  
dit thema is dat de tijdschaal van de 
rapportages van bedrijven niet klopt.  
Ik las werkelijk met stomme verbazing  
dat een bedrijf elke drie maanden 
rapporteert over het resultaat van  
alles wat ze gedaan hebben. Dat is 
waanzin, want dat sluit helemaal niet 
aan op de termijn die nodig is voordat 
besluiten van managers leiden tot 
daadwerkelijke resultaten of effecten. 
De natuur heeft vaste tijdschalen  
waar niet mee valt te rommelen. 
Vergelijk het voor het gemak maar  
met de slinger van een schommel:  
die moet je volgens een bepaald  
ritme duwen anders is het zinloos  
en contraproductief. Overigens is  
het niet kloppen van de tijdschaal  
ook politiek een groot probleem.  
De zittingstermijn van een kabinet  
is vier jaar, maar de eerste drieënhalf 
jaar maakt het eigenlijk niet zo veel  
uit wat ze doen. Daarna wordt het 
belangrijk want dan gaan de peilingen 
een grote rol spelen. Maar in die vier 
jaar zijn de effecten van de maatre-
gelen van die politici vaak nog maar 
nauwelijks zichtbaar. 
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Wat daarbij ook meespeelt is dat feiten 
in de media eigenlijk geen rol spelen en 
dat er op perceptie wordt gestuurd.  
Kijk bijvoorbeeld naar de recalls van 
Toyota in 2010. Die zaak is groot gewor-
den op basis van een gerucht dat een 
auto uit zichzelf harder zou zijn gaan 
rijden. Een gerucht, nota bene! 
Overigens is het wel razend knap dat 
Toyota zo snel twee miljoen auto’s heeft 
weten terug te roepen (dus eigenlijk 
voor niks) en dat toont weer aan dat de 
mens in staat is om om te gaan met een 
enorme complexiteit en wanorde.  

Die wanorde groeit en wat dat betreft  
is er ook een parallel met de natuur-
wetten: in een gesloten systeem  
neemt de entropie per definitie toe. 
Welke mechanismen we op systeem-
niveau zouden kunnen ontwikkelen om 
het duurzaamheidsprobleem te lijf te 
gaan? Daar heb ik het antwoord niet  
op, maar door verschillende weten-
schappen te combineren ontstaan de 
juiste mechanismen misschien. Daar is 
de wetenschap juist voor. Vanuit de 
natuurwetten geredeneerd zal er op 
een harde of een zachte manier een 

nieuw even wicht worden bereikt.  
Voorlopig kunnen we door miniaturise-
ring en besparing nog veel bereiken. 
Voor industrieel ontwerpers zijn herge-
bruik en efficiency belangrijke leid-
motieven. Maar uiteindelijk is dat niet de 
oplossing om een nieuw evenwicht te 
creëren. In conceptuele zin moeten we 
het even wicht weer bereiken door 
terugkoppel mechanismen te introdu-
ceren en de karakteristieke tijdschalen  
te respecteren.”  

“Gevolgen van keuzes zijn in de 
natuur heel sterk en zijn in onze 
maatschappij vrijwel verdwenen” 
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“Mensen slaan altijd pas  
af vlak voor het ravijn”
Mathijs Bouman is econoom en journalist. Hij is optimistisch over het effect 
van (prijs)prikkels bij het stimuleren van duurzaamheid, maar is pessimistisch 
over de kans dat deze prikkels krachtig worden geïmplementeerd voordat de 
laatste druppel olie is opgepompt. 
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Mathijs Bouman 

“Mensen slaan altijd pas  
af vlak voor het ravijn”

“Of ik geloof in het klimaateffect als 
gevolg van de uitstoot van CO2? Daar 
hoef je niet in te geloven want dat is een 
feit. Het is natuurlijk van de zotte dat we 
wel willen geloven dat de aanslagen van 
11 september 2001 een inside job waren 
en tegelijkertijd stellen dat de klimaat- 
ef fecten berusten op een hoax. Het feit 
dat er fouten zijn geconstateerd in de 
bewuste IPCC-onderzoeken doet daar - 
aan niets af. Elk onderzoek bevat fouten.

De vraag is hoe we het menselijk 
handelen kunnen beïnvloeden om het 
klimaateffect krachtig tegen te gaan. 
Daarbij is het uitgangspunt dat elk 
individu redeneert vanuit eigenbelang. 
Een forens die elke ochtend in de auto 
stapt denkt daarbij niet aan de vertraging 
die hij veroorzaakt voor de mensen die 
achter hem in de file aansluiten. Hij 
draagt dus bij aan de collectieve con- 
ge stie zonder zich daar zelf van bewust 
te zijn. Hij redeneert vanuit zijn eigen 
belang en zal zijn gedrag pas veranderen 
als daar een prijsprikkel voor komt. Dat is 
ook de kern van het milieuvraagstuk. 

Volgens het economische denken 
maximaliseren individuen en onderne-
mingen hun eigen waarde en daarmee 
ook de maatschappelijke welvaart.  
Dat gaat echter niet op zodra er sprake is 
van externe effecten – zoals de schade 
aan de leefomgeving –  die niet in de prijs 
zijn verwerkt. Die imperfecties moeten 
door de overheid worden gecorrigeerd, 
zodat de markt dan weer zijn werk kan 
doen en ook duurzaamheid kan stimu-
leren. Daarbij bestaat er een groot 
verschil tussen de benadering van 
consumenten en bedrijven. 

Een mens is geen rationeel handelend 
wezen en slaat meestal pas vlak voor 
het ravijn af. Economische onderzoeken 
laten zien dat er een asymmetrie is in de 
waarde die individuen toekennen aan 
enerzijds geven en anderzijds krijgen. 
Daaruit vloeit voort dat de beste prikkel 
voor gedragsverandering van mensen 
niet zit in straffen, maar in belonen.  
Een slim systeem voor rekeningrijden – 
gebaseerd op belonen van goed gedrag 
–  zou dan ook een grote verandering 
teweeg kunnen brengen. Helaas is  
dat een te elitaire discussie voor de 
gemiddelde forens en dus komt er veel 
verzet zodra zo’n instrument wordt 
geopperd. 

Bovendien speelt er nog een andere 
factor een rol. Zodra een belonings-
mechanisme succesvol gedrag veran-
dert gaat het al gauw aan het succes ten 
onder. Het kost de schatkist dan te veel 
geld en politici hebben dan de neiging te 
eenzijdig naar de financiën te kijken en 
te weinig oog voor de effecten te 
hebben. 

Aan de kant van het bedrijfsleven  
speelt er wat anders. Daar begrijpt  
men de langetermijnconsequenties van 
het handelen wel en is de rationaliteit 
dus hoger. Maar er zit iets duaals in het 
handelen van veel bedrijven. Aan de ene 
kant wil men duurzaamheid echt een 
serieuze plaats geven in het handelen. 
Maar aan de andere kant draait de 
machinerie gewoon door als het erop 
aankomt en zijn er sterke lobby’s om 
beprijzing van de externe effecten te 
voorkomen. Ik hecht niet veel waarde aan 
de huidige duurzaamheidsverslagen van 

onderne mingen. Het goede ervan is dat 
dingen wel steeds beter meetbaar 
wor den, maar de rapporten zijn te 
verhalend en gaan niet in op de echte 
issues. Hoe het rap por teren over 
duurzaamheid er idealiter wel uit zou 
moeten zien? Ik zou me kunnen 
voor stellen dat we het opzetten als  
een input-outputanalyse, waarin de 
verbanden duidelijk worden tussen 
productie en economische verschijn-
selen – werkgelegenheid, gebruik 
grondstoffen, energieverbruik, milieu-
schade. Die input-outputanalyse is nu 
heel gebruikelijk voor de nationale 
rekening van landen maar is eigenlijk 
veel beter geschikt om inzicht te krijgen 
in ondernemingen. Daarnaast vind ik 
ook dat rapporten over duurzaamheid 
niet door de onderneming zelf moeten 
worden opgesteld, maar door een  
derde partij. Er moet meer dan een 
vrijblijvende check worden uitgevoerd. 

Het duurzaamheidsprobleem verdient 
goede prijsmechanismen zodat de markt 
zijn werk op dit gebied kan doen. Die 
mechanismen moeten afhankelijk van  
het type vervuiling worden getroffen op 
regionaal, nationaal of mondiaal niveau. 
Dat vergt wel veel politieke moed, en  
daar ontbreekt het nog aan. Men is vaak 
bang dat industrie wegtrekt zodra je gaat 
beprijzen. Uit mijn eigen promotieonder-
zoek van tien jaar geleden is gebleken  
dat dit nogal meevalt. Het is een groot 
misverstand dat beprijzen betekent dat  
de kosten omhoog moeten. Dat is niet 
het geval, want het gaat om een slimme 
verschuiving van lasten in plaats van om 
een extra last.”   
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Ron Jans 
Ron Jans is coach van voetbalclub Heerenveen. In die rol weet hij als geen ander dat 

het gaat om een focus op de langetermijnontwikkeling van het team. En de plaats op 

de ranglijst is niet altijd een goede graadmeter voor die ontwikkeling. Daar ligt een 

parallel met de besturing van beursgenoteerde ondernemingen: de dagkoersen op de 

beurs weerspiegelen niet altijd de onderliggende performance van ondernemingen 

en de manier waarop ondernemingen inspelen op verandering in markt en omgeving. 

“Vorige week verloren we in de negen-
tigste minuut van Utrecht. Verliezen is 
natuur lijk nooit leuk, maar toch kan ik  
uit zo’n wedstrijd veel positiefs halen 
met het team. Ik zie dat de taken op het 
veld steeds beter worden uitge voerd 
als we de bal niet in de ploeg hebben  
en ik zie dat de verdedigende discipline 
sterk verbetert. Ik zie dus een duidelijke 
opgaande lijn en het team heeft zeker 
het potentieel om hoger te eindigen in 
de competitie dan onze huidige negen-
de plek. Die negende plek is het gevolg 
van ons eigen handelen, maar voor  
een deel ook het gevolg van toevallig-
heden of factoren die je niet in de  
hand hebt. 

Dat is natuurlijk in het bedrijfsleven ook 
zo. De maakbaarheid kent zijn grenzen 
en de winstcijfers heb je als topman 
natuurlijk niet altijd in de hand, zeker 
niet op korte termijn. Maar je moet 
jezelf vooral niet laten afleiden door 
incidenten of tegenvallers en ook dan 
vertrouwen blijven hebben in je lange-
termijnvisie. Als we een paar wedstrij-
den verliezen moeten we bij voorbeeld 
niet opeens bij onze conditieopbouw 
afstappen van het door ons gekozen 
concept van perio  disering. Dat klinkt 
natuurlijk allemaal heel logisch.  
Maar ik geef onmiddellijk toe dat we in 
het heetst van de strijd en met 25.000 
man in het stadion natuurlijk niet heel 
weloverwogen het gesprek aangaan 
over de lange termijn. 

Ik wil vooral opereren vanuit onze 
kernwaarden. We staan hier voor hard 
werken en met elkaar werken – dat  
past ook bij deze Friese club – en vanuit 
die kernwaarden bouwen we verder.  
En vanuit die kernwaarden kijken we 
ook naar hoe we spelen.  
 
Ik leg daarbij behoorlijk wat verant-
woordelijkheid bij de spelers zelf.  
Als we na een wedstrijd de beelden 
bekijken, vraag ik hen zelf te vertellen 
wat ze ervan vinden. Of ze vinden dat 
we de gemaakte afspraken in het veld 
zijn nagekomen. Of er ontwikkeling in  
de samenwerking zit. Wie als team  
grote prestaties wil neerzetten moet 
ervoor zorgen dat alle medewerkers 
betrokken zijn bij de manier waarop  
dat moet worden bereikt. En de leider 
weet het niet altijd beter, dus is het van 
belang om de inzichten van iede reen 
goed op tafel te krijgen. Bij sommige 
spelers moet je dat er echt uit trekken, 
bij andere spelers komt het meer van 
nature. Die gezamenlijkheid heeft  
zijn grenzen: zodra je met elkaar de 
aanpak hebt be  paald, moet daarover  
ook geen discussie bestaan. Als coach 
kun je op zulke momenten weer wat 
meer auto ritair te werk gaan. Tijdens  
de wedstrijd moet er immers geen 
discussie meer zijn.  

Ik zie nog een andere parallel met het 
bedrijfsleven. Ik werk hier met een 
selectie van 25 spelers die allemaal 
willen spelen. 

Maar het is een natuur wet in het 
voet bal dat er soms spelers zijn die  
niet goed uit de verf komen, bijvoor-
beeld omdat ze te veel vanuit hun eigen 
ontwikkeling redeneren en te weinig 
vanuit die van het team. Ook als er in 
zo’n speler veel geld is geïnvesteerd, 
mag je dat als trainer niet laten mee-
wegen in je besluit om hem al dan niet 
op te stellen. Dat geld is immers al 
uitgegeven en als een andere speler 
– die minder heeft gekost – meer 
toevoegt aan het team, dan moet je  
die niet afremmen. Ook in het bedrijfs-
leven moet je dat principe toepassen. 
Het feit dat je veel geld hebt geïnve-
steerd in bepaalde producten of 
mark ten is niet relevant bij de vraag  
of je geld moet investeren in nieuwe 
kansen.

Ik laat me bij het vasthouden van de 
langetermijndoelen inspireren door  
het boek ‘Gung Ho’ van Ken Blanchard. 
In het kort stelt hij dat je eekhoorns, 
bevers en ganzen nodig hebt die op  
de juiste manier bij elkaar passen.  
De eekhoorn wil graag waardevol  
werk doen en hecht aan betekenis.  
De bever is heel doelgericht en heeft 
zelf sterke ideeën over hoe dat doel 
moet worden bereikt. En ganzen heb  
je nodig omdat die elkaar luidkeels 
aanmoedigen. Over dat laatste: publiek 
juicht niet alleen als er ge scoord wordt, 
maar ook bij een mooie actie die niet  
tot een doelpunt leidt. Dat zou elke 
manager moeten doen.”
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“Voorbij de plek op de 
ranglijst kijken”
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“Kwetsbaarheid is een kracht”

Paul Stamsnijder is partner van de Reputatiegroep, een bureau dat adviseert over 

reputatievraagstukken. In zijn boek ‘De vent is de tent’ laat hij onder meer zien dat 

reputatiemanagement essentieel is voor duurzaam succes van ondernemingen en 

dat het er daarbij vooral om gaat de identiteit van een organisatie te laten zien aan 

de omgeving. Liever in daden dan in woorden. Over de harde waarheid van 

zachte waarden. 
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Paul Stamsnijder 

“Decennia geleden begon de discipline 
reputatiemanagement eigenlijk als  
een veredelde vorm van crisiscommu-
nicatie. Het ging er vooral om het beeld 
van de organisatie te repareren zodra er 
ergens wat mis ging. De nadruk lag op 
de buitenkant. Zo’n incidentgedre ven 
aanpak is natuurlijk geen duurzame 
oplossing. Putting lipstick on a gorilla 
werkt uiteindelijk niet, zeker niet in  
de huidige tijd waarin sprake is van 
ver gaande transparantie en alomtegen-
woordige media. Als de daden niet 
kloppen, is dat niet meer te verhullen. 
Geheimen bestaan niet meer.

Waar het bij reputatiemanagement in  
de kern om gaat is dat organisaties  
een license to operate krijgen van hun 
omgeving en deze houden. Je zou het 
een bijbels vraagstuk kunnen noemen. 
Mijn overtuiging is dat een succesvolle 
organisatie niet primair als startpunt 
heeft dat er geld verdiend moet wor  den, 
maar dat deze werkt vanuit een maat-
schappelijk perspectief. Door dat goed 
te doen geeft die omgeving je de license 
to operate en is het geld verdienen een 
natuurlijk uitvloeisel. Kijk maar naar 
bedrijven met sterke reputaties, zoals 
Albert Heijn, Arcadis, Van Gansewinkel 
Groep, IKEA, McKinsey, Philips of 
Rabobank: ze hebben een expliciete 
identiteit en een scherpe opvatting  
over hun maatschappelijke rol.

De praktijk is echter dat veel organi-
saties helemaal niet weten wat hun 
maatschappelijk perspectief is. Ze 
weten niet waarom ze er zijn. En ze zijn 
in elk geval bang om de ‘waarom’-vraag 
aan de orde te stellen en daar over te 
gaan communiceren. Toch ligt daar de 
toekomst. Ik ben ervan over tuigd dat  
er enorme kansen liggen voor organi-
saties die dat wel doen. 

Het gaat om de binnenkant. Een or ga  -  
nisatie die wel vanuit haar bestaansrecht 
opereert en daarover communiceert  
kan mensen – zowel medewerkers als 
klanten en zaken partners – aan zich 
binden, want de huidige generatie wil 
steeds meer werken vanuit zingeving  
en een bijdrage leveren aan het maat-
schappe lijk nut. Alleen zo verdien je een 
ereplaats in het collectief bewustzijn.  
De crisis heeft in dit verband overigens 
een reinigende werking, want je ziet nu 
dat veel orga nisaties zich herbezinnen 
op hun maatschappelijke rol.

Ik herken het beeld dat de huidige 
infor  matievoorziening middels jaarre-
keningen en duurzaamheids verslagen 
niet goed functioneert. Al was het  
maar omdat het credo ‘meten = weten’ 
veel te rigide wordt doorgevoerd, maar 
ook omdat andere waarden dan de 
traditionele financiële waarden aan 
belang winnen en nog niet goed tot  
hun recht komen in de rapportages.  
Het gaat vooral over structuur; cultuur is 
het ondergescho ven kind. Het systeem 
van informeren is te mechanistisch en 
de hele context rondom de indicatoren 
wordt uit het oog verloren. Daarbij 
speelt in bredere zin ook mee dat er 
steeds minder generalisten zijn die het 
geheel nog goed kunnen overzien: de 
generatie managers van rond de veertig 
die nu zo zachtjesaan op belangrijke 
posten komt is vaak heel specialistisch 
opgevoed. Terwijl een goed leider  
juist generalistisch moet kunnen 
opereren.

Een eenvoudig recept voor verbetering 
van de manier van verantwoorden en 
besturen is er niet. Wel geloof ik dat 
organisaties veel meer vanuit hun 
identiteit moeten redeneren bij het 
informeren van hun stakeholders. 

Wie zich daarbij kwetsbaar opstelt toont 
juist de ware kracht. Kijk maar naar hoe 
Rabobank reputatiewinst heeft geboekt 
voor en tijdens de kredietcrisis: juist 
door te redeneren vanuit haar identiteit, 
versterkte zij haar positie. De binnenkant 
straalde uit. Ik spreek in dat ver   band  
van het bij slui ter beginsel: je moet als 
organi satie ook durven communiceren 
over de dingen die niet goed gaan en 
vertellen wat je eraan doet. Neem bij-
voorbeeld de Nederlandse Spoor wegen. 
Vorig jaar stapelden de nieuwsberichten 
over de vertragingen door blaadjes op 
het spoor zich drama tisch op. Dit jaar 
investeert de NS in maatregelen om de 
overlast tegen te gaan maar doet men 
ook aan verwachtingsmanagement. 
Men durft dus eerlijk te vertellen dat  
er overlast zal zijn, maar informeert de 
reiziger ook precies over wat er wordt 
ondernomen om de overlast te beper-
ken. Dat werkt stukken beter. Organisa-
ties zijn gewend om over het wat en hoe 
van hun organisaties te communiceren.  
Het waarom – in het hart van de organi-
satie – is vaak onontgonnen terrein.

Binnen veel organisaties vindt men  
het lastig om ook de zwaktes aan de 
buitenwereld te laten zien. De mense-
lijke neiging om slecht nieuws niet te 
laten zien is tamelijk sterk. Maar wie 
over zijn eigen schaduw heen durft te 
springen maakt een enorme sprong in 
de geloofwaardigheid. Eenvoudig is dat 
zeker niet, ook al vanwege de juridische 
consequenties. Juristen houden vaak 
slecht nieuws tegen uit angst voor 
mogelijke claims.”
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Ben Verwaayen is CEO van Alcatel-Lucent en dwarsdenker. Hij pleit 

ervoor om de (business)kansen van het naderende ecologisch onheil 

te omarmen, meent dat ‘prediken’ over duurzaamheid zinloos is en 

dat het van groot belang is dat er eenduidige begrippen komen in het 

verantwoorden over duurzaamheid. 

Ben Verwaayen 

“Er ontstaat een nieuwe realiteit voor 
bedrijven en overheden. Expertvisies 
zijn in die nieuwe realiteit niet veel  
meer waard, want kennis kun je overal 
eenvoudig halen. Als bestuurder of 
manager bepaal je steeds meer zelf  
wat goed en niet goed is en ga je daar-  
     bij nauwelijks meer af op de expert.  
Je eigen netwerk is juist steeds belang-
rijker. Een andere eigenschap van de 
nieuwe realiteit is dat de onvoor spel-
baarheid van de omgeving hoger is dan 
ooit tevoren. De hande lingen van een 
individu kunnen in korte tijd enorme 
effecten hebben omdat een individu 
met onder meer gebruik van sociale 
media tegenwoordig in staat is om een 
grote massa te mobi  liseren. Het bewijs 
daarvan was natuurlijk onder meer te 
zien in de recente gebeurtenissen in 
Tunesië en Egypte.  

De omgeving verwacht veel van 
(bestuurders van) ondernemingen.  
Je moet winst maken, zorgen voor 
goede producten en diensten, duur-
zaam opereren, een duidelijk en 
consistent beeld uitdragen en in staat 
zijn om direct te reageren op onver-
wachte gebeurtenissen. Wie ervoor 
pleit dat de lange termijn moet gaan 
domineren in de besturing en verant-
woording van ondernemingen – 

om daarmee duurzaamheid meer 
kans van slagen te geven – miskent de 
werkelijkheid. Je kunt de korte termijn 
niet veronachtzamen en moet ook op 
korte termijn een mooie winst laten 
zien. We leven in een ‘en/en’-wereld, 
waarin dingen sneller en beter moeten. 

Hoe je als bestuurder weet of je 
organisatie de goede kant op gaat?  
Je moet goed kunnen luisteren  
naar de beweging en dat is iets heel  
anders dan luisteren naar bevestiging. 
Je moet dus simpelweg veel praten 
met mensen om aan te voelen hoe  
het gaat. Bij deze tijd past geen hiërar-
chisch ingerichte organisatie maar een 
participerende organisatie, waarin 
mensen op allerlei lagen en in allerlei 
disciplines veel met elkaar delen in 
sociale communities. 

Economie is niet in cijfers te vangen, 
want economie is emotie. Waarom 
vinden zo veel mensen Apple een goed 
bedrijf? Omdat ze de producten goed 
vinden en omdat ze veel geld verdie-
nen. Verder weten de meeste mensen 
niets van het bedrijf en toch hebben  
ze er een mening over. Het gaat dus  
om de perceptie die mensen van een 
bedrijf hebben en die is maar voor een 
deel gebaseerd op feiten. 

Kun je als bestuurder voorspellen 
hoe die perceptie zich ontwikkelt als 
je bijvoorbeeld een kwartaalbericht 
publiceert? Ja, het is voorspelbaar  
maar niet bewijsbaar. Het is intuïtief,  
al is het niet erg wetenschappelijk om 
dat zo te stellen.  

Die perceptie is ook essentieel om 
stappen te maken op het thema 
duurzaamheid. Over duurzaamheid 
moet je niet prediken, je moet het juist 
slim verpakken in een perceptie van 
waarde. Duurzaamheid hoort gewoon 
thuis in het geheel van uitdagingen 
voor elke onderneming, is simpelweg 
een van de strategische aspecten. 
Ondernemingen moeten er hoog op 
inzetten, want anders verliezen ze op 
termijn onvermijdelijk hun bestaansrecht. 
En als iets onvermij delijk is, dan kun je 
het maar beter met kracht bevorderen. 
Het gaat in essentie om het vermogen 
om het winstver mogen in stand te 
houden. Dat kun je niet simpel in een 
getal stoppen, je moet dus werken aan 
de perceptie erover.

De wereld staat natuurlijk voor enor - 
me uitdagingen om de groei van de 
bevolking en de schaarste aan energie 
te lijf te gaan. 
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“Eenduidige begrippen 
introduceren voor duurzaamheid”

Maar we hebben ook een unieke kans 
om onze afhankelijk heid van fossiele 
energie om te zetten in een groot scha-
lige toepassing van duurzame ener gie. 
Daar zijn in mijn ogen drie dingen voor 
nodig. Ten eerste een mondiaal akkoord 
waarin we de lat hoog leggen zodat 
er een uitdagend doel is. Ten tweede 
het aanwakkeren van innovatieve 
bedrijvigheid die inspeelt op de behoef - 
te aan duurzame ener gie.  

Vergelijk het maar met hoe het internet 
in zijn huidige vorm ooit is ontsproten 
aan de welbekende garageboxen waar 
allerhande inven tieve ideeën ontston-
den. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook 
mogelijk is voor duurzame energie.  
En ten derde om de inspanningen 
van organisaties en landen meetbaar 
te maken. Er moet meer uniformiteit 
komen in het verantwoorden over 
duurzaamheid. 

Er is een veelheid aan initiatieven om 
daar verandering in aan te brengen, 
maar het tempo van verandering is  
veel te laag. De grote accountants-
kantoren zijn bij uitstek de partijen  
die op dit punt snel tot nieuwe eendui-
dige begrippen kunnen komen door 
geza menlijke afspraken te maken.  
Ik roep hen dan ook op dit zo snel 
mogelijk te doen, want het is een 
belangrijk thema.”
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Ralph Pans is voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en schreef samen met Ton Horrevoets het boek 

‘Presterende Bestuurders’, waarin 24 prominente bestuurders vertellen hoe 

zij ondanks toegenomen incidentalisme, een indekcultuur en gebrek aan 

vertrouwen van de burger in de overheid, toch tot aansprekende resultaten 

kunnen komen. Pans heeft een duidelijk omlijnde visie op hoe een bestuurder 

doelgericht bezig kan zijn met grote (maatschappelijke) veranderingen en 

onderwijl de burger kan verleiden met acties op de kortere termijn.

“Wapenen tegen 
kortetermijnscoringsdrift” 
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Ralph Pans 

“Het vergrootglas van de media legt  
een grote druk op bestuurders en in 
samenhang daarmee maken politici zich 
nogal eens schuldig aan inciden talisme; 
de burger heeft geen ver trouwen meer 
in de overheid en heeft het idee dat de 
overheid helemaal niets meer goed 
doet. Het populisme rukt op, en de 
neiging om alles in lijstjes en bench-
marks te vangen is sterker dan ooit 
tevoren. Tegelijkertijd vragen grote 
maatschappelijke uitdagingen – zoals  
de transitie naar een duurzame wereld 
– om adequaat ingrijpen en een lange-
termijnvisie. Ga er maar aan staan als 
bestuurder. 

Als bestuurder moet je in deze tijd in  
elk geval in staat zijn om heel duide lijke 
beelden neer te zetten over je beleid. 
Dertig jaar geleden werd de overheid 
nog als een mijnheer gezien waarin de 
burger haast vanzelf spre kend vertrou-
wen had. Dat is veranderd en het gevolg 
is dat communicatie veel belangrijker is 
geworden. Dat vergt overigens meer  
dan alleen maar wat pakkende oneliners 
waarmee je het publiek voor je wint.  
Een goede bestuurder is in deze tijd aan 
de ene kant een macho die zich verbindt 
aan heldere doelen – het publiek belang 
– en daar persoonlijk de verantwoordelijk-
heid voor neemt (met passie, aan spreek-
baar en benaderbaar) en aan de andere 
kant ook iemand die zich meer dienend 
opstelt en in stilte anderen laat excel-
leren. Het is voortdurend zoeken naar  
het juiste evenwicht.

Juist waar het gaat om complexe 
thema’s met een lange adem –  
zoals duurzaamheid – is het zaak  
om dat evenwicht goed te bewaren.  
Ook zo’n complex thema moet je  
op een sim pele manier vertalen naar 
het dagelijks leven van mensen.  
Als bestuurder heb je immers de  
taak om een bijdrage te leveren  
aan de samenleving en dat moet 
zichtbaar zijn voor de burger. 

Veel politici en/of bestuurders maken 
de fout om te praten over de lange 
termijn, terwijl de burger alleen maar 
geïnteresseerd is in wat er op dat 
moment speelt in de achtertuin.  
De Belgische politicus Steve Stevaert 
maakte dat altijd duidelijk met de 
metafoor van de etalage en de werk-
plaats. In de etalage laat je aan het 
publiek zien wat je op korte termijn  
aan het doen bent aan de dagelijkse 
problemen. In de werkplaats ben je  
aan het bouwen aan oplossingen voor  
de langere termijn. Een populist heeft 
alleen maar een etalage. Een goede 
bestuurder heeft wel een werkplaats  
en geeft daar ook veel aandacht  
aan zonder er al te veel over te 
communi ceren. 

Pas als je dat evenwicht op de juiste 
manier creëert kun je grote verande-
ringen bereiken en neemt de burger  
je serieus. Het is voor een burger niet 
geloofwaardig dat je met de proble men 
van 2040 bezig bent als je op de korte 
termijn de kleinere problemen niet  
goed aanpakt. Overigens is het voor  
het opbouwen van vertrouwen ook 
verstandig om de tactiek van ‘under
promise and overdelivery’ te volgen.  
Al te stoere taal en grote beloften  
komen als een boemerang terug. 

Bij veel grote overheidsprojecten  
wordt tijdens het project of na afloop 
duidelijk dat het uit de hand loopt  
qua tijd en/of geld. Dat levert in de 
media uiteraard veel kritiek op en  
zet het ver trouwen in de overheid 
verder onder druk. Bestuurders  
weten eigen   lijk van tevoren wel dat  
het uit de hand kan lopen. Ten tijde  
van de besluitvorming zijn er haast  
per definitie grote onzeker heden.  
Als je die niet accepteert – en er ook 
helder over communiceert – dan krijg  
je zo’n project nooit van de grond.  
Je moet als bestuurder ergens voor 
durven staan als je erin gelooft. 

Waar het om gaat is dat je altijd je 
beslissingen aan jezelf en anderen  
kunt verantwoorden. Ik heb toen ik 
secretaris-generaal van Verkeer en 
Waterstaat was drie parlementaire 
enquêtes meegemaakt, dus ik weet 
hoe het voelt. 

Tot slot nog het aspect verantwoor- 
 ding. Ik ben een groot voorstander van 
verregaande openheid van infor matie, 
maar ik ben ook van mening dat rappor- 
tage verplichtingen vaak uitlopen op 
bezweringsformules die niet meer in 
verhouding staan tot het doel. De nei - 
ging om alles in cijfers, rapportages  
en benchmarks te vangen is erg sterk  
en vaak is niet meer duidelijk waarvoor 
we dat allemaal doen.  
Neem de jaarlijkse ‘gehaktdag’, waar  
het kabinet zich verantwoordt over het 
beleid. Er is nauwelijks aandacht voor, 
maar er is wel een enorme papier winkel 
ontstaan. Ander voorbeeld: de richtlijnen 
die het Global Reporting Initiative (GRI) 
opstelt ten behoeve van maatschap-
pelijke verslagen. Die worden in de 
praktijk als een check list gebruikt, zonder 
dat de vraag wordt gesteld of nu ook  
het echte verhaal over maatschappelijk 
onder nemen wordt verteld. Je kunt het 
die ondernemingen niet kwalijk nemen 
dat ze die GRI zo nauwgezet volgen, 
want ze worden erop afgerekend in 
allerlei vergelijkingen en benchmarks.  
Er is dan ook sprake van een ‘Catch 
22’-situ atie. Hoe we daaruit kunnen 
komen? Dat begint toch met politici  
die afstand durven nemen van die 
rapportagever plichtingen. Politici die 
liever echt de werkelijkheid willen 
voelen. Die zijn er heus wel en ik heb er 
dan ook vertrou wen in dat de wal het 
schip keert. Maar ik ben dan ook een 
optimist tot in de kist.”
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Yvo de Boer is voormalig secretaris-generaal van het klimaatbureau 

van de Verenigde Naties en nu bij KPMG verantwoordelijk voor 

de dienstverlening op het terrein van sustainability. Vanuit die 

achtergrond reflecteert hij op de vraag hoe de toekomstige besturing 

en verantwoording van ondernemingen eruit zal zien.

Yvo de Boer 

“De wereld is de afgelopen decennia 
ingrijpend veranderd, maar we han te- 
 ren nog steeds de besturingsmodellen 
die net na de Tweede Wereldoorlog zijn 
ontwikkeld. Bedenk bijvoorbeeld eens 
dat in de lijst van de honderd grootste 
economieën 57 bedrijven voorkomen. 
Dat geeft aan dat het bedrijfsleven een 
ongekend grote invloed heeft en maakt 
ook duidelijk dat de rolverdeling tussen 
bedrijfs leven en overheid is veranderd.  
Maar bestuurlijk hebben we dat nog 
geen plaats gegeven. Bestuurlijk rijden 
we eigenlijk in deze moderne tijd  
nog steeds in een T-Ford. Dat zie je 
bijvoorbeeld ook terug in de samen-
stelling van de Wereldbank, de G8 en 
het Internationaal Energie Agentschap. 
Die gremia doen geen recht aan ge - 
wijzigde internationale verhou dingen.

Dat alles valt niet los te zien van  
de duurzaamheidsproblematiek.  
We proberen het nieuwe denken  
over een duurzame wereld te proppen 
in een oud model. Dat werkt niet  
goed. Wat er wel moet gebeuren?  
We moeten toe naar een nieuwe 
rolverde ling tussen overheid en 
bedrijfsleven. Bedrijven moeten zich 
niet afzetten tegen de verplichtingen 
vanuit overheden, maar juist actief 

meedoen in het aanreiken van 
oplossingen. Ik vertel in dat verband 
nog wel eens de parabel van de lange 
lepels. In het midden van een kamer 
staat een grote pan met heerlijk 
geurende soep op tafel met daarom-
heen magere ziekelijk uitziende 
mensen. Aan hun armen zijn lepels 
bevestigd die langer zijn dan hun armen. 
Ze kunnen de lepels dus niet naar  
hun mond brengen en verhonge ren 
langzaam. De setting in een andere 
kamer is exact dezelfde, met een groot 
verschil: de mensen daar zijn stuk voor 
stuk weldoorvoed en gezond. Ze lachen 
en praten met elkaar. En ze doen dat 
omdat ze hebben geleerd elkaar te 
voeden met de lange lepels…

Ik ben er dus van overtuigd dat we  
op een andere manier moeten gaan 
kijken naar verantwoordelijkheden. 
Minder ‘wij-zij’ en meer vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Ik vind het te gratuit om steeds maar 
weer te wijzen naar politici die hun 
verantwoordelijkheden niet nemen  
en laf zijn in het doorvoeren van 
duurzaamheidsafspraken. Veel  
politici zijn niet laf, ze worden alleen 
begrijpelijkerwijs wel gedreven door  
de wens om herverkozen te worden. 

Dus pas als ze voldoende steun  
krij gen van burgers en bedrijven 
ontstaat er echt ruimte voor verande-
ring. Onder nemingen hebben de plicht 
om ten aanzien van hun bijdrage de 
grenzen op te zoeken van wat kan.  
Ze moeten niet gaan voor een vijfen half, 
maar voor een tien. Gelukkig zijn er 
steeds meer voorbeelden waaruit blijkt 
dat dit echt mogelijk is, maar ik ben ook 
regelmatig verbijsterd dat veel mensen 
nog steeds verrast zijn dat duurzame 
concepten ook echt heel succesvol 
kunnen zijn. Daarnaast ben ik er 
overi  gens ook van overtuigd dat de 
juiste beprijzing van duurzaam heids-
aspecten tot een geweldige creativiteit 
en technologische oplos singen kan 
leiden.

Wat dit alles betekent voor hoe de 
verantwoording door bedrijven en 
overheden er straks uitziet, en welke 
indicatoren daarin een rol moeten 
spelen? Daarvoor moet je in mijn visie 
toch ook weer teruggrijpen op de 
nieuwe kijk op verantwoordelijkheden. 
Pas als je daarover met elkaar heldere 
afspraken maakt, kun je ook passende 
indicatoren ontwikkelen om vast te 
stellen of je op de juiste weg bent. 
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“Bestuurlijk gezien zit de wereld 
nog steeds in een T-Ford” 

Dat is lastig, want we zijn gewoon om 
in harde termen als GDP en winst te 
praten. Waarschijnlijk is het nodig om 
rendement breder te definiëren dan 
alleen maar financieel rendement. 
Onderhuids is dat ove rigens allang  
aan de gang. Ik herken het beeld niet 
dat de financiële wereld nauwelijks is 
geïnteresseerd in duur zaamheids-
indicatoren. Institutionele beleggers 
kijken daar wel degelijk naar, in de 

wetenschap dat niet-duurzaam zijn 
grote risico’s oplevert. En beurs fond sen 
die uit de Dow Jones Sustainability 
Index vallen zijn echt not amused. 

Eigenlijk kan ik me best voorstellen  
dat bij het bedenken van de nieuwe set 
indicatoren de definitie van duur zame 
ontwikkeling van de commissie- 
Brundtland centraal staat. 

Duurzame ontwikkeling werd door  
deze commissie gedefinieerd als 
ontwikkeling die aansluit op de 
behoeften van het heden zonder  
het vermogen van toekomstige 
generaties om in hun eigen behoef ten 
te voorzien in gevaar te brengen.  
Als je daar goed over nadenkt, is  
dat prima meetbaar.”
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Jan-Gijsbert Bakker 
T: (020) 656 7611
bakker.jan-gijsbert@kpmg.nl

Jan-Gijsbert Bakker (RA) trad in 1977 in dienst van KPMG  
en werd in 1998 benoemd tot partner. Hij is vanaf de start in 
1995 betrokken geweest bij KPMG Transaction Services.  
In 2009 verruilde Jan-Gijsbert de adviespraktijk voor de 
afdeling Financial Services binnen Audit, waarvan hij tevens 
voorzitter is. Jan-Gijsbert is sinds 2010 Head of Audit binnen 
het Executive Team en de Raad van Bestuur. 

Contact

“Het is glashelder dat er in deze maatschappij  
steeds meer behoefte bestaat aan een ander type 
informatievoorziening door organisaties dan vroeger. 
Financiële informatie – zoals de jaarrekening – is nog 
steeds belangrijk, maar geeft niet altijd antwoorden op 
de vragen die er in de maatschappij leven. De financiële 
crisis heeft dat ook bewezen. Ik vind dan ook dat we op 
zoek moeten naar nieuwe concepten en ruim baan 
moeten geven aan de ontwikkeling van modellen voor 
niet-financiële informatievoorziening. Maar ik realiseer 
me ook hoe lastig dat is. Als accountant ben ik opge-
groeid met het idee dat er harde normen moeten zijn  

en duidelijke modellen en richtlijnen voor informa-
tievoorziening waar overeenstemming over bestaat.  
Die zijn er op dit gebied niet en die zullen er de komende 
jaren ook nog niet komen. Dat mag ons er echter vooral 
niet van weerhouden om ermee aan de slag te gaan, 
temeer omdat de toekomst onvermijdelijk deze kant op 
gaat. Ik verwacht dat steeds meer organisaties hun 
informatievoorziening op een andere leest zullen willen 
gaan schoeien. Niet omdat het moet, maar omdat ze 
zich straks zullen realiseren dat ze op die manier veel 
waarde kunnen creëren. Als dat besef echt doordringt, 
zal de verandering heel snel kunnen gaan.” 
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Muel Kaptein
T: (020) 656 7794
kaptein.muel@kpmg.nl

Wim Bartels
T: (020) 656 7783
bartels.wim@kpmg.nl 

“De naakte, volledig transparante onderneming  
was afgelopen jaren het ideaal. Maar we komen als 
samenleving steeds meer tot de conclusie dat als 
alles transparant is je ook niets ziet. De uitdaging 
voor bedrijven is juist dat te communiceren wat echt 
iets zegt. En wat echt telt. Ik vind het belangrijk dat 
wij als KPMG vanuit onze positie en informatie-
deskundigheid een bijdrage leveren aan de zoektocht 
naar waaruit deze kwalitatieve, hoogwaardige 
informatie dan bestaat. Dat is niet alleen van belang 
voor onze cliënten, maar ook voor hun stakeholders 
en de samenleving als geheel.”

“We zijn in de samenleving de essentie van 
economie kwijtgeraakt doordat we het overgrote 
deel van onze beslissingen vertalen naar één me-
triek, namelijk geld. De economie kent vanzelf-
sprekend veel meer dimensies en die moeten weer 
een plek krijgen in de informatievoorziening en onze 
beslissingen. KPMG kan dat niet oplossen, maar wel 
stimuleren – en dat moeten we doen vanuit ónze 
verantwoordelijkheid in de maatschappij.”

Drs. Wim Bartels RA is sinds 1989 werkzaam bij 
KPMG en adviseert bedrijven en instellingen op het 
snijvlak van duurzaamheid en ondernemen. Hij is 
partner bij KPMG Sustainability waarbij hij en zijn 
team organisaties helpen bij transparantie over 
duurzaamheidsprestaties en verbetering van de 
interne processen en governance. Wim is de  
grondlegger van de ontwikkeling van KPMG’s  
wereldwijde sustainability assurance-methodologie.

Prof. dr. Muel Kaptein is sinds 1991 als organisatie-
adviseur actief op het gebied van integriteit, compliance 
en verantwoord ondernemen. Hij is partner bij KPMG 
waarbij hij en zijn team organisaties ondersteunen in het 
meten en verbeteren van soft controls. Daarnaast is hij als 
hoogleraar Bedrijfskunde verbonden aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, vakgroep Business-Society 
Management. Zijn inaugurele rede in 2003 was getiteld 
‘De Open Onderneming’. 
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Colofon

 Realisatie:  KPMG Marketing, 

  Sales & Communicatie

Tekst:   Met medewerking van Nart Wielaard, Haarlem

Fotografie:  De Beeldredaktie, Haarlem

Vormgeving:  IN10, Rotterdam

Over KPMG

KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en 
advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote 
(inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profit-
organisaties en overheden. De ingewikkelde problematiek van onze 
klanten vraagt om een multidisciplinaire aanpak die helpt orde te 
scheppen in de complexiteit. Onze professionals blinken uit in hun 
eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo 
de toegevoegde waarde te bieden die onze cliënten helpt om te 
excelleren. Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en 
ervaring, opgedaan in uiteenlopende organisaties en markten.
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