
Waarom doet een groot accountantskantoor 
onderzoek naar de rol van Raden van  
Commissarissen (RvC)? 
“Accountants hebben steeds meer te maken met 
 commissarissen. Ze zijn steeds vaker onze opdrachtgever. 
Door middel van het onderzoek naar RvC’s verrijken wij 
onze kennis. Enerzijds leren we over de ontwikkelingen in 
bepaalde branches, anderzijds gebruiken we de resultaten 
ten behoeve van ons eigen functioneren in de boardroom. 
Daarnaast vinden we het als organisatie belangrijk om 
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van good 
governance.”

Wie waren de respondenten van jullie  
onderzoek naar RvC’s?
“Dat waren 216 commissarissen met een diverse  
achtergrond: mannen, vrouwen, commissarissen bij een  
beurs genoteerd bedrijf of familiebedrijf, voorzitters, 
secretarissen. Zij stelden ons in staat om via regressie
analyse te achterhalen waarom commissarissen  
ver schillend antwoorden op dezelfde vraag.”

Wat viel op?
“Het meest opvallende algemene resultaat is dat de 
 prioriteit van de RvC is verschoven van het voorzien van 
informatie en het houden van toezicht naar het selecteren 
en benoemen van de Raad van Bestuur. Die werkgeversrol 
is ook in het belang van de RvC want als het bestuur niet 
goed functioneert, kost dit veel tijd en kan het tot 
reputatie schade leiden. Uit de regressieanalyse kwamen 

ook opvallende resultaten. Zo bleek dat toezichthouders 
van woningcorporaties minder ambitie hebben om zichzelf 
te ontwikkelen dan toezichthouders van beursgenoteerde 
ondernemingen. Dat kan twee dingen betekenen. Of ze 
zijn beter óf ze zijn zich niet bewust van hun mogelijk
heden tot verbetering.” 

Gezien de reuring in de media over woning-
corporaties gok ik op het tweede… 
“Bij een bijeenkomst met corporatiecommissarissen 
heb ik dit onderwerp besproken. Een behoorlijk aantal 
commissarissen was van mening dat er geen aanleiding  
is om zelfkritisch te zijn. Zelf denk ik dat de ambitie om  
te verbeteren iets is wat iedere commissaris zou moeten 
hebben.”

Commissarissen dragen elkaar voor.  
Dezelfde mensen, dezelfde mening.  
Weg zelfkritiek?
“Dat hebben we niet onderzocht, maar toen ik bij dat 
overleg om me heen keek, zag ik veel blanke mannen van 
55 jaar of ouder. Deze commissarissen gaan onder meer 
over het huurdersbelang en dat belang is niet 55+ en man. 

‘ MEER ZELFKRITIEK ZOU  
WELKOM ZIJN’

“Luister naar uw 17 miljoen aandeelhouders”. Zo klonk in april de kritiek op ABN AMRO  

toen de top een ton salarisverhoging kreeg en landelijk grote onrust ontstond. Was de  

maatschappelijke antenne van de Raad van Commissarissen verkeerd afgesteld? Bart Jonker, 

partner bij Grant Thornton en lid van VNO-NCW metropool Amsterdam, voert jaarlijks  

onderzoek uit naar de rol van toezichthoudende organen en constateert dat het zelfkritisch 

vermogen wel wat groter mag zijn. 
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‘DE RVC VAN ABN AMRO HEEFT 

ER GOED AAN GEDAAN DE 

SALARISVERHOGING TERUG TE DRAAIEN’
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Dus ik zou meer diversiteit verwachten in zo’n Raad. Dat 
zagen we overigens ook bij onderwijsinstellingen en de 
medische sector. Daar hebben de commissarissen alle
maal een onderwijskundige of medische achtergrond.  
Dan ontneem je jezelf dus de kans dat iemand een keer 
vraagt: ‘waarom doen we dat eigenlijk zo?’ En: ‘waarom 
kijken we híer niet een keer naar?’.”

Hoe ziet een ideale RvC eruit?
“Je bekijkt allereerst welke competenties je nodig hebt 
voor het toezicht bij dat specifieke bedrijf. Commerciële 
kennis, productkennis, financiële kennis, mensen die 
ICTsystemen kunnen doorgronden, HRspecialisten voor 
de werkgeversrol. Daarnaast ga je op zoek naar diversiteit: 
man, vrouw, jong, oud, wel of niet met een bestuursfunctie 
elders. Tot slot moet je stilstaan bij de fase waarin het 
bedrijf zich bevindt. Wat je nu nodig hebt kan over vijf jaar 
totaal anders zijn.”

Hoeveel RvC’s voldoen momenteel aan  
dat ideaalplaatje?
“Ik denk dat de helft nog een slag kan maken op de 
samenstelling van zijn Raad en het functioneren daarvan. 
Je hebt een goede voorzitter nodig om dat te onder
kennen en de confrontatie aan te gaan tussen het 
 wense lijke profiel en de huidig samengestelde Raad.”

Die evaluatie lijkt me lastig, zeker als er  
te weinig zelfkritisch vermogen is.
“Dat is problematisch, ja. Daarom raden we aan om  
een goede checklist te maken die commissarissen  
los van elkaar invullen. Niet staande in de vergadering.  
Want ook daar geldt: de voorzitter leidt de evaluatie  
en de kans dat hij concludeert dat de RvC slecht werk 
heeft geleverd, is vrij klein. Periodiek een externe des
kundige inhuren om je te bevragen op de moeilijke  
punten is ook aan te raden.”

Wat ging er mis bij ABN AMRO?
“De ABN AMROdiscussie ging over de maatschappelijke 
antenne van de RvC. Ik vind dat een lastige kwestie. Ik  
zag een uitgeregeerd kabinet en veel politieke partijen 
met profileringsdrang. Ik denkt dat de RvC er goed aan 
gedaan heeft de salarisverhoging terug te draaien om  
de rust te laten wederkeren. Het is nu eenmaal zo dat 
salarisverhoging een sensitief onderwerp is in een bedrijf 
dat op belastinggeld draait. Van beursgenoteerde 
 be drijven, waar mensen een veelvoud verdienen,  wordt 
niet zo veel gevonden. Ook dat is iets waar je je als 
 commissaris bewust van moet zijn.”

Dan voorkom je dit soort taferelen?
“Een goede RvC is nooit een garantie voor het voorkomen 
van ‘taferelen’. Maar met een passende, uitgebalanceerde 
RvC met kritische commissarissen kun je veel problemen 
voorkomen.”

Wie is Bart Jonker

Bart Jonker is als partner bij Grant Thornton 
verantwoordelijk voor een controlepraktijk. 
Met zijn team doet hij jaarrekeningcontroles 
voor internationaal opererende bedrijven. 
Daarnaast coör dineert hij internationaal werk 
voor Grant Thornton Nederland en is hij 
docent bij de Governance University, een 
opleidingsinstituut voor commissarissen. 
Sinds zes jaar is Bart Jonker verantwoordelijk 
voor het onderzoek naar Raden van Commis
sarissen (RvC) dat wordt uitgevoerd door  
Aalt Klaassen en Herbert Rijken.
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‘EEN BEHOORLIJK AANTAL COÖPERATIE-

COMMISSARISSEN ZIET GEEN AANLEIDING 

ZELFKRITISCH TE ZIJN’

Dutch Cuisine
Dutch Cuisine streeft naar 80% seizoens producten en 20%

buiten het seizoen, 80% groente en 20%

vlees/vis en we benutten het hele product.

Daarbij kopen, koken en eten we eerlijke

kwaliteits producten en als rentmeester van de

Nederlandse keuken werken we aan de resul-

taten van morgen. 

Koppert Cress,  omarmt bovenstaande

principes en gaat samen met Dutch Cuisine

aan de slag om deze visie verder vorm te

geven. 

Dutch Cuisine is een beweging die het nieuwe Nederlandse

koken op de kaart zet. 

Een keuken waarin verse groenten een hoofd -

rol spelen en vlees en vis een bijrol. 

Dutch Cuisine gaat uit van 5 principes
• Cultuur

• Gezond

• Natuur

• Kwaliteit

• Waarde
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Haeghe Groep
bijzonder ondernemend
In de regio Den Haag zijn wij het toonaangevende sociale werkbedrijf met 
jarenlange ervaring bij overheden en het bedrijfsleven. Van schoonmaak tot 
verpakken, van archivering tot groenvoorziening: Uw werk is onze zorg!

Maatschappelijk verantwoord
Door het inzetten van onze medewerkers of het afnemen van producten of 
diensten, onderneemt uw organisatie niet alleen op een maatschappelijk 
verantwoorde wijze, maar bent u ook verzekerd van kwalitatief hoogwaardige 
producten en slagvaardige, resultaatgerichte dienstverlening. En dat tegen een 
marktconforme prijs.

Aan de slag met de Haeghe Groep
Wilt u meer weten over ons volledige aanbod van 
producten en diensten dan kunt u ons bereiken via:
sales@haeghegroep.nl of bel met 070-353 56 98.

www.haeghegroep.nl

Medewerkers van de Haeghe Groep 
hebben een al dan niet tijdelijke afstand tot 
de arbeidsmarkt. Ze zijn gemotiveerd en 
gekwalificeerd. Ze krijgen de trainingen en 
opleidingen die ze nodig hebben. Werken 
kan op uw locatie, maar ook op een van 
onze eigen vestigingen.


