
Hoe weet ik als commissaris dat de directie de juiste snaar op de werkvloer raakt? 
Hoe draagt de directie bij  aan een open en transparante cultuur? Voert de directie de 
druk op als begrotingen gehaald moeten worden? En als een medewerker een grove 
fout maakt, kan hij  dit dan bespreken met de directie of probeert hij  dit liever zelf op 
te lossen – met alle gevolgen van dien? Allemaal logische vragen, want tone at the 
top, waaronder wij  ook voorbeeldgedrag en kwalitatieve aandacht voor de werkvloer 
begrij pen, is een ‘hot item’, maar hoe maakt u het tastbaar en inzichtelij k? Wij  helpen 
u bij  het concreet maken.

Tone at the top is key 
Tone at the top is een begrip dat dagelij ks opduikt in de media. 
Het is de sleutelfactor in menige integriteitskwestie of het nou 
om sjoemelsoftware, Poolse pretparken of wereldwij de 
omkoping gaat. Ook is tone at the top een belangrij k element 
binnen de control environment van het befaamde COSO 
framework. Wij  zien het onderwerp regelmatig opduiken in het 
door Grant Thornton jaarlij ks geïnitieerde benchmarkonder-
zoek onder commissarissen. De goede toon is een essentiële 
stimulans voor een gezonde bedrij fscultuur. Daarin werken 
mensen met plezier en worden zij  gestimuleerd om de juiste 
keuzes te maken. Wanneer de directie, bewust of onbewust, 
verkeerde signalen afgeeft, maakt dat uw organisatie 
kwetsbaar voor integriteitsissues.

Beproefde geprotocolleerde interviews
U heeft wellicht een duidelij k beeld van de directieleden, 
maar worden zij  op de werkvloer op dezelfde wij ze beleefd 
als bij  u aan de commissarissentafel? Er is maar é é n manier 
om daar achter te komen; door het de medewerkers te 
vragen. Met beproefde geprotocolleerde interviews met de 
(management)laag direct onder de top, maken wij  de tone 
at the top concreet. Wij  gaan in op actuele praktij ksituaties 

en dilemma’s en vragen hoe de directie op deze situaties zou 
reageren. De vragen zij n zo gekozen, dat ze inzicht geven in 
de factoren die het gedrag bepalen op de werkvloer; zowel 
wenselij k als onwenselij k. Het is een spiegel voor de directie 
waarin zij  kunnen zien welke weerslag hun gedrag heeft. 

Pragmatische en concrete aanpak
U krij gt als commissaris een beter inzicht in hoe uw 
directie wordt ervaren op de werkvloer. Werkt die als een 
‘goede huisvader’? Wat kan er beter? Wij  maken op een 
pragmatische manier de klank van tone at the top vanaf de 
werkvloer tastbaar en inzichtelij k. Deze aanpak heeft ook nog 
eens een korte doorlooptij d en vergt een relatief beperkte 
investering.

Hoe krĳ g ik inzicht in de 
‘tone at the top’? 
Goeie vraag.®
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Wat levert het op?
 U krijgt inzicht in de tone at the top vanaf de werkvloer.
 Uw directie kent de effecten van haar gedrag op de 
bedrijfscultuur en kan hierop sturen.
U weet waar de verbetering te halen is.
 U maakt de bedrijfscultuur gezonder.

Contact
Ook weten hoe de ‘tone at the top’ doorwerkt op uw werkvloer? Sandra Jumelet en Yvonne Vlasman vertellen u er graag 
meer over. U hoeft ze alleen maar even te bellen.
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