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WELKOM BIJ DOMANI

Ontzorgen:

dat is waar het bij ons om draait. Dat is ook wat onze opdracht-

gevers in evaluaties het meest noemen. En we zijn altijd bereikbaar, ook niet
onbelangrijk tijdens het hectische jaarverslagtraject. O ja, dat ontzorgen en 24/7
beschikbaar zijn levert ook nog mooie, informatieve en toegankelijke jaarverslagen
op. Een win-win situatie dus!
In de ruim vijf jaar dat we nu bestaan hebben we jaarverslagen mogen ontwikkelen,
advies mogen geven en nieuwe formats mogen ontwerpen voor vele (beursgenoteerde) ondernemingen. We zijn er trots op dat ze bij ons blijven en er is ons alles
aan gelegen dat vertrouwen nooit te beschamen.
Met ons kleine team van specialisten en met de vaste flexcrew gedurende het
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hoogseizoen zijn we in staat naadloos aan te sluiten bij de wensen van onze opdracht-
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gevers: hoe willen ze samenwerken, waar hebben ze behoefte aan en wanneer.
We zijn eigenlijk een omgekeerde strandtent: heel druk in de winter en rustig in de
zomer. En dat bevalt ons prima. Zo zijn we in staat (in het zonnetje) bij te tanken,
alle nieuwe regels en richtlijnen te bestuderen, ideeën voor (digitale) vormgeving en
infographics te bedenken en dit boekje voor u te maken. Zodat we daarna al onze
energie en passie weer in uw jaarverslag kunnen stoppen.
Geïnteresseerd geraakt in onze ‘eerste hulp bij jaarverslagen’? Bel of mail ons.

Annemarie & Ingrid
E annemarie@domanireport.nl of ingrid@domanireport.nl
Annemarie van Rijn & Ingrid van de Weert
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T 070 - 73 70 307

INHOUD
Waar word je
blij van?
Toen we die vraag
afgelopen maanden aan
het einde van een zakelijk
gesprek stelden, werd
gekeken. Daar hebben
we het nu toch niet over?
Maar al snel veranderde
de gezichtsuitdrukking,
werden de ogen dromerig
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en plooiden de lippen
zich in een glimlach. En
dat is precies wat we met
het beeldthema beogen:
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er eerst wat verstoord

BINNENKIJKEN
BIJ DOMANI

Informatie bijhouden

Wie heeft wat wanneer gewijzigd,
zat dit al in de eerste proef, er
moet nog een alinea tussen …
we lossen het op.

We ontwerpen ze voor al onze klanten, maar hoe ziet ons
eigen waardecreatiemodel er eigenlijk uit?

Tijd

Alles draait om de planning; we
houden hem scherp in de gaten.
Flexibel als het kan, strak als
het moet.

annual
report
2018

Klant

Wat zijn de wensen en
verwachtingen en welke
oplossingen bieden we.

Jaarverslag

En daar is onze output:
een jaarverslag dat is geworden zoals het bedoeld
was. (Interactieve) PDF,
online of gedrukt, dat
maakt ons niet uit. Als de
klant maar blij is met het
eindresultaat en met de
weg die we samen hebben
afgelegd.

Vormgeving

Dit is de onderneming en dit
zijn de resultaten:
we ontwikkelen
een eigen, unieke
uitstraling in typografie, beeld, (info)
graphics en overig
design.
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Kennis

Pro-actief informeren
van de klant over nieuwe
ontwikkelingen op het
gebied van content en
vorm.
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Nakijken

Elke proef wordt eerst
op een lijst van punten
gecheckt voordat hij
naar de klant gaat.

Trajectcontrole

Regelmatig overleg met de
klant voorkomt problemen in de
eindfase.

Eindfase

Directie akkoord, accountant
akkoord, RvC akkoord… de
publicatiedatum nadert.

Evaluatie

Nog even terugkijken, een zucht
van verlichting slaken en alvast
voorzichtig vooruitblikken naar
het volgende verslag….
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Content

Indien gewenst:
inhoudelijk advies,
schrijven (Nederlands
of Engels), redigeren
en vertalen.
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MICHEL HÜLTERS IS SINDS JUNI 2018 VOORZITTER
VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR
INVESTOR RELATIONS (NEVIR). TIJD VOOR EEN
NADERE KENNISMAKING.
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De NEVIR
is van leden,
voor leden,
door leden

Michel Hülters begon zijn loopbaan op de treasuryafdeling bij Aegon. Na vier jaar stapte hij over naar de high
volume desk op de dealingroom bij ABN Amro, ditmaal
dus aan de saleskant met klanten als Aegon, Nationale
zijn opleiding tot register beleggingsanalist (RBA) af en
behaalde hij de Executive MBA opleiding op Nyenrode
University en University of Rochester in New York.
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In 2002 stond Aegon weer voor de
deur, met de vraag of hij de Investor
Relations-afdeling wilde professionaliseren. Michel: ‘Ik had wel eens van
investor relations gehoord, maar wist
eigenlijk niet wat het inhield. Toch ben
ik erin gestapt. Zes weken later moest
Aegon de eerste winstwaarschuwing
ooit uitgeven, dus ik werd echt in het
diepe gegooid. Het was leuk om te doen
en ik heb veel geleerd. Je staat naast
de kapitein, met één been buiten en
één been in de stuurhut. Mijn hele
loopbaan is financieel georiënteerd,
van de opleiding HBO bank- en verze-

keringswezen, via treasurymanagement,
naar een dealingroom bij een bank, een
IR-functie en vermogensbeheer. Ik heb
altijd geacteerd op het snijvlak van
financiële markten, sales en communicatie. Na vijf jaar IR ben ik overgestapt naar vermogensbeheer bij Aegon
Nederland.

Beursexit en beursintroductie
In 2013 kwam Exact op mijn pad, met
een functie waarbij ik treasury combineerde met IR. Een enorm boeiende
uitdaging. Er vond op dat moment een
strategie-aanpassing plaats en mijn

taak was daar een passende aandeelhoudersmix bij te krijgen. Ik had altijd
gewerkt voor heel grote bedrijven en
het was dan ook een nieuwe ervaring
om op maandagochtend met de CFO
en andere afdelingen om de tafel te
zitten en het over concrete ontwikkelingen in het bedrijf te hebben, veel
minder abstract. Met Exact maakte
ik vervolgens een beursexit mee en,
na een korte periode bij Binckbank,
mocht ik bij a.s.r. als investor relations
officer meewerken aan de beursintroductie, een hele gave uitdaging! Deze

Investor
relations is het
smeermiddel
tussen een
organisatie en de
kapitaalmarkt

functie en dit bedrijf past heel goed bij
mij en a.s.r. heeft het geweldig gedaan.
Heel knap hoe het zich zelfstandig heeft
gepositioneerd toen Fortis uiteenviel.
Het is een warm bedrijf, erg maatschappelijk betrokken en tegelijkertijd
heel gefocust. We opereren alleen in
Nederland en op deze markt willen we
ons positief onderscheiden.’
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Smeermiddel
Volgens Hülters is investor relations het
smeermiddel tussen een organisatie en
de kapitaalmarkt. ‘Het gaat erom dat een
bedrijf toegang houdt tot de kapitaalmarkt en kapitaal uit de markt weet aan
te trekken tegen gunstige voorwaarden,
waardoor de strategie kan worden
gerealiseerd tegen een zo laag mogelijke
cost of capital. Het is dan belangrijk dat
het voor beleggers duidelijk is wat de
huidige en mogelijk toekomstige kansen
zijn, maar ook wat het risicoprofiel is. Je
helpt het bedrijf om zo goed en efficiënt
mogelijk toegang tot de kapitaalmarkt
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Nederlanden en Dow Chemical. Ondertussen rondde hij
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Blijven communiceren
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Volgens Hülters is het van belang altijd
informatie te blijven geven, zodat
beleggers, aandeelhouders, rating
agencies en andere betrokkenen een

Wees transparant,
ook over het
risicoprofiel.
Geef niet méér
informatie, maar
betere

fair assessment kunnen maken van hoe
het bedrijf ervoor staat. Blijven communiceren is cruciaal. Welke informatie is
dan belangrijk?
‘Een groot deel is financieel. Waar
komt de winst nu en in de toekomst
vandaan. De enorme hoeveelheid financiële kengetallen maakt het er vaak
niet duidelijker op. Wees transparant,
ook over het risicoprofiel. Geef niet
méér informatie, maar betere. Bedenk
zelf welke informatie analisten nodig
hebben om projecties te kunnen maken.
Zijn we voldoende transparant over de
toekomst van het bedrijf? Geven we aan
hoe groot de markt is en welk aandeel
wij daarin willen en kunnen hebben?
Niet-financiële informatie is ook belangrijk. Hoe werken we aan ons risico
profiel, hoe voegen we waarde toe in
de keten voor de verschillende stakeholders? Zitten we wel met ze aan tafel
en zijn ze niet alleen afhankelijk van de
informatie die wij “zenden” in de vorm
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te realiseren, in alle vormen, dus zowel
vreemd als eigen vermogen. Bouwen
aan duurzame relaties die niet alleen
nu helpen, maar ook om goodwill op te
bouwen voor als het soms iets minder
gaat. Transparantie zorgt ervoor dat het
vertrouwen blijft. Dan kan het tegenzitten, maar je houdt wel toegang.’

Stuurhut

FOCUS 2018

14

Wat ik zo leuk vind aan deze functie is
dat het zo breed is. Je staat met één been
in de stuurhut en probeert alles mee te
krijgen en te begrijpen wat essentieel is
voor het bedrijf, of het nu gaat om financiële, strategische of juridische zaken of
om maatschappelijk verantwoord ondernemen, producten en regelgeving. Het
andere been staat buiten. Je gaat om
met aandeelhouders die een belang in
jouw bedrijf hebben, het management
heeft immers de verantwoordelijkheid
goed om te gaan met het geld wat zij
ter beschikking hebben gesteld. Die
dynamiek is een mooie uitdaging.
En het is tweerichtingsverkeer; wat
hoor je van beleggers en analisten, wat

TOEGEVOEGDE WAARDE
VAN INVESTOR RELATIONS
- Toegang tot de kapitaalmarkt;

gebeurt er bij de peergroep? Dat kan
gaan over rapportages, maar ook over
strategische keuzes die vergelijkbare
bedrijven maken. Die marktinformatie
is intern te gebruiken. Je staat op het
snijpunt van intern en extern en in die
rol geef je ook advies.’

Professionaliteit bevorderen
Michel Hülters was sinds 2016 secretaris van de NEVIR en werd in 2018 de
voorzitter. ‘Ik doe graag iets voor de
vereniging, in welke rol is niet zo van
belang. Ik vind het fijn om betrokken
te zijn bij de ontwikkeling van het
vakgebied. Grote bedrijven hebben
altijd een investor relationsfunctie, dat
moet wel want ze hebben veel aandeelhouders. De functie wordt overigens wel

- Funding om strategie te realiseren tegen gunstige voorwaarden,
dus cost of capital zo laag mogelijk houden;
- IR is smeermiddel tussen de organisatie en de kapitaalmarkt, speelt
een rol in de waardeketen richting klanten en in de afhankelijkheid
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die je daarvoor hebt van de kapitaalmarkt in alle vormen, dus zowel
vreemd als eigen vermogen;
- Relaties onderhouden die niet alleen nu helpen, maar ook goodwill
opbouwen voor als het soms iets minder gaat;
- Zorgen dat (potentiële) aandeelhouders vertrouwen houden in het
management en constateren dat de onderneming altijd transparant
is geweest over wat er speelt. Dan kan het tegenzitten, maar je houdt
wel toegang;
- Het is van belang om altijd informatie blijven geven, zodat beleggers,
aandeelhouders, rating agencies een fair assessment kunnen maken
van hoe het bedrijf ervoor staat;
- Blijven communiceren is cruciaal.

FOCUS 2018

van een jaarverslag, kwartaalcijfers et
cetera? Heeft de top 50 aandeelhouders
wel periodiek een gesprek met de CEO?
En dan zijn er nog de roadshows, evenementen, group meetings om de dialoog
gaande te houden.

Je staat met
één been in de
stuurhut en
probeert alles
mee te krijgen

FOCUS 2018
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verschillend georganiseerd, vaak vanuit
finance maar ook vanuit communicatie,
soms zijn het hele afdelingen, soms één
persoon. Dat ligt puur aan de taakverdeling in een organisatie.
De NEVIR wil de professionaliteit van
IR bevorderen. Vaak is dat bij grote
ondernemingen wel voor elkaar, maar
bij kleinere bedrijven wordt het er vaak
“bij gedaan” en dan vraag ik me af hoe
actueel de kennis van de kapitaalmarkt
is en hoe je toegang houdt. Als een
CFO of financieel directeur die functie
“erbij” doet, is het niet eenvoudig om
zelf als die smeerolie te fungeren. Ik zie
het bevorderen van de professionaliteit
dus vooral als een taak voor de middelgrote en kleinere ondernemingen. Daar

ligt, zeker met MiFID II, de uitdaging.
Maar als een bedrijf wordt gevolgd door
twee of drie analisten, dan wordt het wel
lastig als er één afvalt. Want wie komt
dan nog met een objectieve analyse op
basis waarvan je de dialoog aan kunt
gaan. Dat is dan echt een uitdaging. Daar
heeft de vereniging een rol om ervoor te
zorgen dat er voldoende mogelijkheden
zijn om kennis te delen, om informeel
te netwerken en we hebben twee opleidingen. Dat hoeven we overigens niet
altijd alleen te doen, we kunnen ook
bemiddelen voor opleidingen. Dat is
er nu nog niet, maar ik zie dat wel als
een rol. De NEVIR kan fungeren als
wegwijzer.
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Participatie omhoog
Er zijn wel kleinere ondernemingen lid,
maar dat zou beter kunnen. Ik ben ervan
overtuigd dat de voornaamste IR-doelstellingen, toegang tot de kapitaalmarkt en een zo laag mogelijke cost
of capital, ook voor kleinere bedrijven

FOCUS 2018

De NEVIR wil de
professionaliteit
van investors
relations
bevorderen
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Bedrijfsleden en consultants
We moeten meer duidelijkheid geven
naar de leden hoe we omgaan met
bedrijfsleden en consultants. Er zijn
53 bedrijfsleden en 25 consultants
lid. Maar je ziet bij bijeenkomsten, dat
de verhouding vaak andersom is. Dat
ondermijnt het draagvlak. Bedrijfsleden
vinden het fijn om kennis te vergaren,
maar ook om informeel bij te praten.
En dan worden ze omringd door drie
mensen die iets proberen te verkopen.

Tegelijkertijd wil ik de consultants die lid
zijn niet weren, want zij hebben ook een
rol te spelen bij het professionaliseren
van investor relations in Nederland. Ik
zou hen willen aanmoedigen om een
bijdrage te leveren aan het verhogen
van het investor relationsniveau in
Nederland en het lidmaatschap niet te
zien als een platform voor sales. Dat
volgt automatisch. Ik wil graag een wat
actievere bijdrage van banken, brokers
en consultants om het kennisniveau
omhoog te brengen. Een gespreks
onderwerp binnen het bestuur is of we
daarvoor richtlijnen moeten opstellen.

Halen en brengen
Het lijkt bij NEVIR-bijeenkomsten soms

alsof het bestuur het doet voor het
bestuur en dat is niet het geval. Daarom
moet de participatie van de leden
omhoog, om commitment te krijgen om
naar de NEVIR-events te komen. Ik vind
dat je ook lid bent van een vereniging
om te kijken of jij iets kunt bijdragen
in een discussie, daar kunnen anderen
weer van leren. Niet alleen iets “halen”,
maar ook iets komen “brengen”. De
doelen van de vereniging zijn niet voor
niets kennis delen, netwerken/klankborden en opleiden om professionaliteit
te bevorderen. Hoe breder de vereniging
hoe beter, dus meer leden winnen is een
goed plan.’

Hoe breder de
vereniging hoe
beter, dus meer
leden winnen is
een goed plan

Kerntaak van de CEO
Overigens is investor relations volgens
Hülters een van de kerntaken van de
CEO. Een IR-functionaris of -afdeling
faciliteert, levert feedback uit de markt
en adviseert. ‘Er is geen CEO of CFO die
de verantwoordelijkheid om verantwoording af te leggen over de resultaten overlaat aan anderen in het
bedrijf.’
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Tot slot benadrukt Hülters nog eens
dat de NEVIR geen feestje is van het
bestuur. De vereniging is van leden,
voor leden, door leden. Daarom is
ook de NEVIR LinkedIn-groep recent
opengesteld en niet meer besloten.
‘Het gaat ons juist om de dialoog. Ik
loop ergens tegenaan, wie kan mij
helpen. De vereniging faciliteert,
organiseert evenementen, webinars,
ontbijtsessies en zorgt daarmee voor
de community, maar de leden moeten
het zelf doen.’ •
FOCUS 2018
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van belang zijn. Maar het is lastig ze
daarvan te overtuigen. Vaak hoor ik
argumenten als “het kost me tijd, ik
heb nu helemaal geen kapitaalbehoefte,
dat komt over drie jaar wel weer, je ziet
het niet terug ik je P&L, et cetera”.
We moeten blijven benadrukken dat
het van belang is, zeker gezien MiFID
II. Ik zou in de komende periode heel
graag willen bereiken dat de participatie
omhooggaat. Het is een vereniging van
leden, voor leden en door leden.

Bedrijfsleden
vinden het fijn
om kennis te
vergaren, maar
ook om informeel
bij te praten

DE GEVOLGEN VAN MiFID II
de belegger en de beursgenoteerde

betaling voor het organiseren van

zouden ze een broker moeten

keer ter sprake: wat is het en wat zijn

onderneming zal toenemen. De rol

zo’n roadshow van de instituti-

betalen voor toegang tot een bedrijf

de gevolgen.

van de broker als tussenpersoon zal

onele belegger naar de broker en de

(corporate access). Die partijen moet

afnemen.

broker heeft dus geen prikkel om te

ik dus wel inplannen, maar staan

zeggen: jou zet ik op het lijstje. Het

niet automatisch meer op het lijstje

Doel:
De herziene Europese richtlijn voor

mid- en smallcapbedrijven. Analisten

is een gatenkaas. Ik weet namelijk

van de broker. Wat ik ook zie is een

de financiële markten en beleggen

of banken vallen weg omdat die

niet meer wat de coverage is van de

significante toename van het aantal

(Markets in Financial Instruments

geen belang meer zien in het organi-

broker die ik vraag een roadshow te

1-op-1 gesprekken.’

Directive) verbetert de bescherming

seren van roadshows omdat ze daar

organiseren. Dus ik moet zelf goed

van beleggers en maakt de financiële

te weinig aan verdienen. Daarmee

gaan opletten: mis ik namen op

Waarom:

markten transparanter.

wordt de toegang tot de kapitaal-

zijn lijstje en hoe zeker weet ik dat

- Transparantie in de tarieven.

markt beperkt.

investors die mijn bedrijf misschien

Overigens lijkt het vooral een

wel zien zitten, op zijn lijstje komen.

verhuizing van de kosten. De

de banken niet meer altijd contact

Bedrijven gaan daar zelf noodge-

belegger betaalt niet meer voor de

corporate access. Beleggers moeten

hebben met alle bestaande en

dwongen initiatief in nemen. De

diensten van de intermediair. Over

sinds 1 januari 2018 apart betalen

potentiële aandeelhouders. Michel

brokers hebben niet altijd zicht op

de hele keten beschouwd komen

voor meetings met beursgenoteerde

Hülters daarover: ‘sommige insti-

het beleggersuniversum.

de kosten ergens anders te liggen.

ondernemingen. De broker zal voor

tutionele beleggers hebben geen

corporate access-diensten een prijs

overeenkomst met een bank die

houders niet bereid te betalen voor

gaan maken om contacten met

moeten bepalen, evenals voor broker

ik heb gevraagd een roadshow in

een meeting met een bedrijf waarin

beleggers te onderhouden.

research. Het directe contact tussen

New York te organiseren. Er is geen

ze zelf aandeelhouder zijn. Waarom

Impact op Investor Relations:
- Dat ligt vooral op het gebied van

FOCUS 2018

- De primaire impact ligt vooral bij de

- Voor grote ondernemingen geldt dat

- Tegelijkertijd zijn grote aandeel-
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Bedrijven moeten nu zelf kosten
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In het artikel komt MiFID II een paar

ONDERZOEK NAAR GEDEPONEERDE JAARSTUKKEN VAN
CONTROLEPLICHTIGE RECHTSPERSONEN CONCLUDEERT:

TRANSPARANTIE
OVER

FINANCIËLE
SITUATIE
LAAT
TE
WENSEN
OVER
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Een groot aantal Nederlandse bedrijven
rapporteert niet, niet op tijd of niet volledig
over hun financiële situatie. Bij de jaarstukken
ontbreekt vaak het bestuursverslag, waardoor
financiële informatie niet goed te duiden is.
Het is voor klanten, leveranciers en andere
stakeholders lastig te controleren hoe een
bedrijf er echt voor staat. Bovendien hecht
de maatschappij steeds meer waarde aan
hoe een bedrijf in de samenleving staat.
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Dit blijkt uit onderzoek van Ruud Vergoossen, hoog

ontbreken van een accountantsverklaring misschien ook niet aan

leraar externe verslaggeving aan de universiteiten van Nyenrode

de controleplicht.

en Maastricht, en Ton Meershoek, verslaggevingsexpert bij
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toezichthouder AFM en docent/examinator aan Nyenrode. Zij

Het is verbazingwekkend dat ruim de helft van de controleplichtige

bekeken de gepubliceerde jaarstukken van ruim duizend grote

rechtspersonen gebruikmaakt van de wettelijke mogelijkheid om

en middelgrote niet-beursgenoteerde ondernemingen over

de termijn voor het opmaken van de jaarrekening op grond van

boekjaar 2015. De uitkomsten van het onderzoek werden in april

bijzondere omstandigheden te verlengen. Welke omstandigheden

2018 gepubliceerd.

zijn dan zo bijzonder? Dat konden de onderzoekers niet vaststellen

Veel te laat

en ook niet of de aandeelhoudersvergadering formeel heeft
ingestemd met een verlenging van die termijn. Nog vreemder is dat

Vergeleken met de uitkomsten van eerdere studies consta-

ruim een op de vijf controleplichtige rechtspersonen die de verlen-

teerden de onderzoekers wel een verbetering, maar er zijn

gingsoptie gebruiken de jaarrekening zelfs niet opmaken binnen

nog steeds tekortkomingen. Zo worden de termijnen voor het

de maximale termijn van 11 maanden. Vergoossen in het FD van 23

opmaken en vaststellen van de jaarrekening en het deponeren

april jl.: ‘Als buitenstaander heb je niets aan een jaarrekening die

van de jaarstukken bij het handelsregister van de Kamer van

12 maanden oud is. De financiële situatie kan compleet veranderd

Koophandel in een aantal gevallen niet nageleefd. Daarnaast

zijn.’

blijken de gedeponeerde jaarstukken niet altijd compleet te zijn
waardoor niet is voldaan aan de deponeringsplicht en bij het

25

Accountantsverklaring niet altijd consistent
Het komt nogal eens voor dat de inhoud van de accountantsver-

‘ALS BUITENSTAANDER HEB JE
NIETS AAN EEN JAARREKENING
DIE 12 MAANDEN OUD IS.
DE FINANCIËLE SITUATIE KAN
COMPLEET VERANDERD ZIJN.’

die betrekking heeft. In geen enkel geval werd in een accountantsverklaring gesproken over tekortkomingen in de jaarrekening,
terwijl het onderzoek aan het licht brengt dat informatie die in
de jaarrekening moet worden opgenomen over het verloop van
het eigen vermogen, het gemiddelde aantal werknemers en de
bezoldiging van bestuurders en commissarissen, soms gebrekkig
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klaring niet consistent is met de gedeponeerde jaarstukken waarop

‘MEER DAN 60% VAN
DE CONTROLEPLICHTIGE
RECHTSPERSONEN DEPONEERT
GEEN BESTUURSVERSLAG.’

is of ontbreekt. Het is de vraag of dit soort tekortkomingen een
melding in de accountantsverklaring rechtvaardigt. De onder26

zoekers vinden van wel, omdat voor de verstrekking van deze
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informatie geen vrijstelling geldt in verband met de omvang van
de rechtspersoon of het niet-materieel zijn van de post. Bovendien
is het zo dat een accountantsverklaring waarin staat dat is voldaan
aan de wettelijke bepalingen voor de jaarrekening formeel niet in
overeenstemming is met de werkelijkheid.

Essentiële bedrijfsinformatie ontbreekt
Meer dan 60% van de controleplichtige rechtspersonen deponeert
het bestuursverslag niet, maar meldt dat het (niet-gedeponeerde)

stuurden de onderzoekers een mail naar de financiële afdeling
van die bedrijven. Driekwart reageerde niet. En sommige ondernemingen die wel antwoordden, wezen het verzoek tot inzage af.
FOCUS 2018

Eén bedrijf rekende zelfs € 50,- voor het versturen van het
bestuursverslag!

BESTUURSVERSLAG
ONTBREEKT BIJ
JAARCIJFERS

66% Geen toelichting
34% Wel toelichting

FOCUS 2018

Om te onderzoeken of deze stukken gemakkelijk opvraagbaar zijn,

BRON: VERGOOSSEN/MEERSHOEK

bestuursverslag ten kantore van de rechtspersoon ter inzage ligt.

33%

Niet binnen
5 maanden,
maar vóór
aflopen uitstel

Bestuursverslag moet openbaar
Naast Nederland geven alleen Hongarije en Luxemburg een
vrijstelling voor het publiceren van het bestuursverslag. De
onderzoekers pleiten ervoor dat de Nederlandse wetgever het
voorbeeld van de 25 andere lidstaten volgt en deponering van

10% Na

het bestuursverslag verplicht stelt. Niet-financiële informatie
wordt steeds belangrijker en bovendien is er een tendens om

aflopen uitstel

deze zoveel mogelijk te integreren met de financiële informatieverschaffing. Ook is informatie in het bestuursverslag nodig

28

om de jaarrekening zinvol te interpreteren, zoals door de Raad
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voor de Jaarverslaggeving is aangegeven in een stellige uitspraak
(RJ 400.108).

37%

Binnen
wettelijke termijn

Opstellen kasstroomoverzicht verankeren
in de wet

20% Zonder datum

De onderzoekers vinden ook dat het kasstroomoverzicht een
prominentere plaats verdient in de gedeponeerde jaarstukken,

(wettelijke termijn is 5 maanden,
met mogelijk uitstel van 6 maanden).

‘NIET-FINANCIËLE INFORMATIE
ZOVEEL MOGELIJK INTEGREREN
MET FINANCIËLE
INFORMATIEVERSCHAFFING.’

FOCUS 2018

TERMIJN WAARBINNEN
BEDRIJVEN HUN
JAARREKENING OPMAKEN

BRON: VERGOOSSEN/MEERSHOEK

FOCUS 2018

vooral omdat het niet duidelijk is of bij middelgrote rechts

‘VEEL NEDERLANDSE
ONDERNEMINGEN STAAN ZELF NIET
VOORAAN ALS HET GAAT OM
VERANTWOORDING AFLEGGEN.’

personen het kasstroomoverzicht dat op grond van RJ 360.104
wordt opgenomen in de inrichtingsjaarrekening, ook onderdeel
30

moet uitmaken van de gedeponeerde jaarrekening. Zij pleiten
er dan ook voor de verplichting om een kasstroomoverzicht op
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te stellen te verankeren in de Nederlandse wet. Artikel 4.1 van
Richtlijn 2013/34/EU biedt die mogelijkheid, waarvan kennelijk
Nederland – naast België en Luxemburg – helemaal geen gebruik
heeft gemaakt.
In Nederland wordt veel gesproken over het belang van transparantie en maatschappelijk verantwoord ondernemen door
het bedrijfsleven. Maar veel Nederlandse niet-beursgenoteerde
grote en middelgrote ondernemingen staan zelf niet vooraan
als het gaat om verantwoording afleggen en openheid geven
over duurzaamheid, innovatie, diversiteit en financiële transparantie. Onder het mom van tijdgebrek, gebrek aan administratieve
capaciteit, de concurrentie niet wijzer willen maken en drukte bij
of hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. •
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de accountant voldoet een groot aantal niet aan regelgeving en/

Blij word ik van...

... rennen door de branding

33
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Blij word ik van...

... een veld vol klaprozen
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Blij word ik van...

... de onbezorgdheid van een kat
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Blij word ik van...

...reizen naar bijzondere plekjes
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FACTS&FIGURES
Het aantal
1e-jaars studenten
economie is
explosief gestegen

3,2%

De reserves op

door de toestroom

de arbeidsmarkt

van buitenlandse

€ 2.000.000.000
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studenten. De
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wereldhandel nam
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besparen door meer te digitaliseren.

tekort de groei

Engelstalige

de Nederlandse

Ze schatten de potentiële winst op

al.

opleidingen.

export in dat jaar

Het Nederlandse

GE verdwijnt na
ruim een eeuw
uit de Dow

Meer jongeren

Jones-Index. De

in de techniek,

industriegigant
moet plaatsmaken voor een

maar de tekorten
nemen desondanks toe.

farmacieketen.

$ 632 mrd waard.

€ 2 mrd.
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41

67

1/3

kan vijf jaar later
stijgen naar
67. De levensverwachting neemt
minder snel toe
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dan verwacht.

A15

€ 1 mrd
Grote ICTprojecten van de
overheid worden
zeker € 1 mrd
duurder. Ook

De overheid trekt € 300 mln uit om

duren ze fors

de snelweg A15 aan te pakken. De

langer.

De bouwvakker wil zijn
vakantie niet langer in het
vaste stramien. De traditionele
bouwvak is een langzaam
verdwijnend fenomeen, nog
maar een 1/3 van de bedrijven
in de bouwsector sluit zijn
deuren 3 weken lang in
de zomer.

264x
Volgens recent Engels onderzoek

checken we 264 keer per dag onze
telefoon, en jongeren tussen de 15 en

weg geldt als knelpunt voor goede-

24 jaar zelfs 387 keer. Dat is elke 3,6

renvervoer van de Rotterdamse haven

minuten en 2,5 minuten (als je acht uur

naar Duitsland.

slaap rekent).
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De AOW-leeftijd

MVO is zorgvuldig omgaan met mens
en milieu en transparant zijn over je
bedrijfsvoering. Het is doen wat je zegt
en zeggen wat je doet. Dat is soms
ingewikkeld. Wat doe je als het verkeerd
uitpakt? En wat betekent MVO in je
bedrijfsvoering als je iets produceert dat
niet of nauwelijks verantwoord te noemen
is? We bekijken het aan de hand van een
aantal praktijkvoorbeelden.

42
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EERLIJK
DUURT HET
LANGST

OVER DE
BEPROEVINGEN
DIE MVO MET
ZICH MEEBRENGT

verduurzaming bezig zijn. Veel daarvan zijn klein begonnen.
Dubbelzijdig printen was al een boodschap: wij dóén iets. Onder
e-mails verscheen de regel: “Is het nodig om deze mail te printen?
Denk aan het milieu!” Veel automaatkoffie is inmiddels Fair Trade
en plastic bekertjes zijn vervangen door recyclebare exemplaren.
Het zijn goede signalen. Maar verantwoord denken en doen
hoort veel verder te gaan dan dat. Er moet een diep geworteld
bewustzijn zijn. Een zichzelf respecterend bedrijf onderneemt met
open vizier, benoemt dilemma’s (ook in het jaarverslag), stelt eisen
aan de leveranciersketen en legt rekenschap af over de handel en
wandel. Dat gebeurt steeds vaker en steeds intensiever.
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Er zijn amper nog ondernemingen die niet met MVO of

44

Goed imago terugverdienen

kritische verwijten, bijvoorbeeld over belastingdeals, af als

Transparant zijn en verantwoord ondernemen gaan hand in

onzin en verdraait feiten. Het maakt de onderneming er niet

hand. Dat kan ook misgaan. Zo ondermijnt Shell al een tijd

populairder op. Omdat Shell 1,8% van alle broeikasgassen sinds

zijn eigen geloofwaardigheid door iets anders te zeggen dan

de industriële revolutie heeft uitgestoten, heeft het bedrijf een

te doen. Het bedrijf stelde al in 1986 in een intern rapport

gigantische maatschappelijke verantwoordelijkheid. Shell wil

dat de verbranding van olie en gas “significante verande-

zijn ooit zo goede imago terug, maar zal dat dan toch echt

ringen van de zeespiegel, oceaanstromingen, neerslagpa-

moeten verdienen. Bijvoorbeeld door zich kritiek wat meer aan

tronen, regionale temperaturen en van het weer” tot gevolg

te trekken en minder naar de aandeelhouders te luisteren, en

zou hebben. En Shell voegde daaraan toe dat dit dramatische

door te stoppen met zoeken naar nieuwe fossiele brandstoffen

veranderingen teweeg zou brengen in de leefomgeving en

en meer te investeren in hernieuwbare energie, en vooral door

leefomstandigheden van mensen en de voedselvoorraden, en

transparant te zijn.

dat het sociale, politieke en economische consequenties zou
hebben. In 1991 deed het bedrijf dit nog eens dunnetjes over

Productie versus product

in een bedrijfsfilm. Hadden we toen maar naar Shell geluisterd!

Je product bepaalt mede hoe verantwoord je bezig bent als

En had Shell maar naar zichzelf geluisterd, of zou het bedrijf

bedrijf. Dat kan onhandig uitpakken. Zo probeert Friesland-

dat nú maar doen. Intussen gaat slechts 1% van Shell’s inves-

Campina haar coöperatieleden te bewegen tot zo veel mogelijk

teringen naar duurzame energie, terwijl het bedrijf beweert

duurzaam produceren van zuivel. En er lopen allerlei MVO-pro-

voorop te willen lopen in de energietransitie. Het bedrijf doet

gramma’s van de zuivelgigant over de hele wereld, bijvoorbeeld
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voor schoon water in Nigeria en onderwijs in Vietnam. Niets

INTUSSEN GAAT SLECHTS 1% VAN SHELL’S
INVESTERINGEN NAAR DUURZAME ENERGIE,
TERWIJL HET BEDRIJF BEWEERT VOOROP
TE WILLEN LOPEN IN DE ENERGIETRANSITIE

aardigs in. Want hoe verantwoord is zuivel? Volgens het bedrijf
past zuivel in een duurzaam voedingspatroon, maar kun je dat
wel stellen als je weet dat de veehouderij wereldwijd 14,5%
van alle broeikasgassen produceert? En dat een kwart van de
beschikbare hoeveelheid water wereldwijd opgaat aan het
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dan lof voor deze initiatieven. Maar daar zit ook iets eigen-

maken van dierlijke producten? En dat zuivel wel voedzaam
is, maar gelijkwaardige nutriënten veel duurzamer te verkrijgen
zijn uit gewassen? Het bedrijf heeft inmiddels een flink marktaandeel in Azië, waar een groot percentage van de mensen
zuivel niet kan verteren. Toch spoorde de producent in de
campagne Drink.Move.BeStrong – gericht op een actieve
levensstijl – jongeren in Zuidoost-Azië aan om dagelijks twee
glazen melk te drinken. De campagne won in 2015 een award
46

voor het beste CSR-praktijkvoorbeeld in de markt voor Fast
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Moving Consumer Goods in Azië. Melk is geen aardolie, maar
toch wringt er iets.
Dit zijn serieuze dilemma’s. Shell kan wel omschakelen naar de
productie van hernieuwbare energie, maar verliest dan grote
FrieslandCampina is de koe het bestaansrecht, dus dat bedrijf
zien we niet overstappen op de productie van sojamelk. En
als je groei ruikt op een ander continent, dan is het moeilijk
om daar nee tegen te zeggen. Dan verpak je die groeidrift in
boodschappen als ondervoeding tegengaan en voedselveiligheid verbeteren.

Ngo’s en kritische consumenten
Tal van bedrijven proberen zaken onder de tafel te houden of
FOCUS 2018

mooier voor te stellen dan ze zijn. Zoals Aegon dat rapporteert over het terugdringen van de milieu-impact, maar wel

TAL VAN BEDRIJVEN
PROBEREN ZAKEN
ONDER DE TAFEL TE
HOUDEN OF MOOIER
VOOR TE STELLEN
DAN ZE ZIJN

FOCUS 2018

investeringen die zijn gedaan in fossiele brandstoffen. En voor

investeert in de aanleg van een pijplijn voor teerzandolie. Of het
ABP dat beweert succesvol te zijn in het volgen van het Parijs-akkoord, maar in 2017 nog méér in fossiele brandstof investeerde

NOG STEEDS LEVEN DE ATELIER
MEDEWERKERS VER ONDER HET
BESTAANSMINIMUM EN DRAAIEN ZE
WERKWEKEN WAARBIJ JE JE
AFVRAAGT WANNEER ZE OOIT SLAPEN

dan het jaar ervoor. En Coca-Cola dat de mond vol heeft over
recycling, maar fanatiek lobbyt tegen het invoeren van statiegeld,
waardoor de prikkel voor de consument om verstandig met lege
onder het bestaansminimum en draaien ze werkweken waarbij je

en als bedrijven dit soort dingen zelf niet naar buiten brengen,

je afvraagt wanneer ze ooit slapen.

wordt het wel voor ze gedaan. Ngo’s en kritische consumenten

Recentelijk is er een nieuwe bron van goedkope arbeidskrachten

roeren zich steeds krachtiger.

voor kledingproductie aangeboord: Ethiopië. Omdat dit een nog

FOCUS 2018

Goedkope kleding
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onontgonnen gebied is in deze industrie, zou er enige hoop kunnen
zijn dat de misstanden zoals die in Aziatische landen bestaan, daar

Hoe zit het eigenlijk met MVO in de kledingindustrie? Rana Plaza,

in de kiem worden gesmoord. Maar de berichten over de beloning

het productiebedrijf in Bangladesh dat onder andere voor H&M en

zijn alarmerend: die ligt nog lager dan in Azië.

Primark werkte, had veiligheidsmaatregelen aan zijn laars gelapt

Intussen zijn de prijzen in sommige kledingketens nog steeds

en stortte in april 2013 in, met 1.134 doden en 2.000 gewonden tot

verbijsterend laag en is de verleiding voor shoppend Nederland dus

gevolg. Het was echt onvermijdelijk geworden om niet te weten

groot. Wie pakt de handschoen op? De consument die goedkope

wat er in die ateliers gebeurde. Sindsdien zijn er door de oprichting

ketens links laat liggen, of de kledingwinkel die tot het gaatje gaat

van een alliantie wel wat zaken verbeterd. Zo zijn er bij tal van

om schoon schip te maken in de productieketen? Dat consumenten

werkplaatsen steunbalken en sprinklers aangebracht. Maar onder-

macht hebben als ze iets maar zielig genoeg vinden, bewijst het

aannemers weten de maatregelen te ontwijken. En daar zit een

feit dat filmpjes van onverdoofd geplukte konijnen viral gingen

groot deel van het probleem: de industrie is niet transparant.

en meisjes en vrouwen vervolgens massaal angoratruitjes gingen

De loonsverhoging voor werknemers, die de situatie van bittere

boycotten. Het wachten is op hun inlevingsvermogen in leeftijds-

armoede veranderde in iets minder bittere armoede, is de minst

genoten in de productiebedrijven. En op de harde eis van keten-

positieve uitkomst. Nog steeds leven de ateliermedewerkers ver

transparantie door de afnemende kledingwinkels.

FOCUS 2018
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flesjes om te gaan wordt gesmoord. Voorbeelden te over, helaas,

Tegengesteld effect
Even naar de wereld van de jaarverslaggeving, waar de FOCUS
zich op focust. Laten we eens kijken hoe transparantie kan
werken, bijvoorbeeld als je als bedrijf een standaard toepast in
het jaarverslag om over je inspanningen op MVO-gebied te rapporteren. In 2015 promoveerde bedrijfskundige Lars Moratis aan de
Open Universiteit op zijn proefschrift Standardizing a better
world?. Daarin legt hij uit dat MVO-standaarden niet altijd het
gewenste effect hebben. Dit ziet hij bijvoorbeeld gebeuren bij de
toepassing van ISO-26000, waarbij het feit dat er geen afdwing-

50

mechanisme bestaat kan leiden tot precies het tegengestelde
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effect van een standaard: greenwashing. Volgens hem geeft de
standaard eigenlijk geen goed beeld van het MVO-gehalte van een
bedrijf. Gelukkig zijn er allerlei krachten aan het werk om dit effect
om te draaien. En wél een standaard toepassen is in elk geval beter

GELUKKIG ZIJN ER
ALLERLEI KRACHTEN
AAN HET WERK OM
DIT EFFECT OM TE
DRAAIEN

Rank-a-Brand
Sommige ondernemingen hebben een handje hulp nodig bij
hun transparantie. Dat geeft Rank-a-Brand, een vergelijkingssite
die bedrijven in verschillende categorieën beoordeelt op hun
duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelen. Die beoordeling is gestoeld op de transparantie van de bedrijven zelf en
de controleerbaarheid van de informatie. Doe je niks aan MVO of
rapporteer je daar niet over, dan bungel je onderaan in de ranking.
Dat kan nog gek uitpakken. Zo kwam Ekoplaza, een duurzame
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dan met je armen over elkaar blijven zitten.

supermarkt waarvan je zou verwachten dat die hoog zou scoren
in de ranglijst van supermarkten, juist laag uit. Niet omdat de
keten geen duurzaam beleid voerde, maar omdat die daar onvoldoende over rapporteerde. Ekoplaza heeft daar wat aan gedaan
en inmiddels voert de supermarkt de lijst aan.
De kracht van Rank-a-Brand is vooral dat bedrijven zich iets
aantrekken van hun ranking en dan hun beleid verbeteren. De
vergelijker heeft al menig bedrijf betrapt op greenwashing, en
oneerlijke reclame of predicaten aangepakt.
52
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Groeien van kritiek
MVO is nog niet zo makkelijk, maar eerlijkheid en openheid geeft
je als bedrijf meer bestaansrecht. Als het al niet intrinsiek is – of
zoals veel bedrijven het noemen, in het DNA zit – dan is de roep
een dag dat je je zaak wel kunt sluiten als je geen ‘zuivere koffie’
produceert. Verantwoordelijkheid nemen is geen eis van doorgeslagen activisten, maar noodzaak. En niet alleen voor de cijfers in
de jaarrekening. Werp de blik naar binnen en zoek naar de verbetermogelijkheden. Kritiek kun je je beter aantrekken, je groeit
ervan. Doe niet wat KFC deed toen Wakker Dier deze fastfoodketen erop aansprak plofkip te verkopen: woedend worden op de
ngo. Don’t shoot the messenger, maar breng je zaak op orde. Het
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komt de continuïteit van je bedrijf ten goede. •

DON’T SHOOT THE
MESSENGER, MAAR
BRENG JE ZAAK OP
ORDE. HET KOMT DE
CONTINUÏTEIT VAN JE
BEDRIJF TEN GOEDE

FOCUS 2018

uit de samenleving wel reden om een omslag te maken. Er komt

DOMANI ONDERSTEUNT STICHTING FLORENTINA
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PROJECT 2020
WAT B E G O N A L S
GRAP BEGINT
SERIEUS TE
WORDEN…
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In 2020 gaat het gebeuren: we beklimmen de
Kilimanjaro! Maar voor het zover is moet er nog
wel wat gebeuren.

Puffend en hijgend sjouw ik de trap op
naar ons kantoor. Geërgerd denk ik aan
mijn slechte conditie en aan de kilo’s
die er afgelopen wintermaanden weer
zijn bijgekomen. Dit kan toch niet zo
doorgaan?

FOCUS 2018
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Nahijgend drink ik koffie met de
mannen. De een lacht me uit, in de
ander vind ik gelukkig een medestander.
Samen beklagen we ons en mopperen
we dat we er nu toch eindelijk eens
iets aan moeten doen. In een opwelling
opper ik om samen te trainen, samen
beter te eten, kilo’s te verliezen en zo
het volgende jaarverslagseizoen fitter te
zijn. Samen ben je immers meer gemotiveerd toch? Maar ja, willen en doen.
We moeten een doel hebben, een
uitdaging. Aangestoken door enthousiasme en gekke ideeën bedenken we
van alles totdat ik gekscherend voorstel
om de Kilimanjaro te beklimmen.

- De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen
dat dit idee niet helemaal uit de hoge
hoed komt rollen.
Een paar dagen eerder had ik een leuk
gesprek met Rein van Flow Traders.
Hij vertelde enthousiast dat hij samen
met collega’s de Kilimanjaro had
beklommen. De reis van zijn leven. Ze
hadden met elkaar de tocht gemaakt en
een mooi bedrag ingezameld voor het
goede doel. Even is het heel erg stil en gaan er een
aantal wenkbrauwen omhoog. Waarom
niet? We hoeven toch niet deze zomer
al te gaan? We kunnen er toch een
project van maken? Een punt op de
horizon waar we als team naartoe
werken? Het gaat niet alleen om het
doel maar vooral de weg daarnaartoe,
toch? De argumenten rollen in sneltreinvaart uit mijn mond. Aangestoken
door de goede redenen is het zaadje geplant voor Project2020. Samen
fitter worden, een prachtige uitdaging

aangaan en ook nog eens bijdragen aan
een goed doel.
Inmiddels zijn we meer dan een jaar
verder en zijn we aan het sporten
geslagen. Doen we ons best fitter te
worden. Fitnesslessen, hardlooprondjes
en de baantjes in het zwembad worden
steeds minder vaak overgeslagen.
We proberen gezonder te eten, de
snoeppot en koektrommel worden
minder vaak gevuld. Zijn er wandelschoenen aangeschaft. Van tijd tot tijd
worden er gezamenlijke wandeltochten
georganiseerd. Langzaam voeren we
de frequentie hiervan op. Het goede
doel is gekozen: Het Elisabeth Center
in Tanzania. Een educatieproject aan de
voet van de Kilimanjaro, dat in 2005
is gestart en inmiddels jaarlijks 500
kinderen educatie biedt op een kleuter-,
basis- en middelbare school.
We zijn op weg.

Annemarie
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Een vroege ochtend in april 2017.

SAMEN FITTER
WORDEN, EEN
PRACHTIGE
UITDAGING
AANGAAN
EN OOK NOG
EENS IETS
BIJDRAGEN
AAN EEN
GOED DOEL

2018

In mijn
klantenkring

COLUMN
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DE
WAARDE
VAN
HET
JAAR
VERSLAG

krijg

ik

al

jaren de vraag wat de waarde is van
een jaarverslag. Zeker de laatste tijd. Iedereen is
altijd en overal online en via social media realtime op de
hoogte van het laatste nieuws. Waarom zou je dan één keer
per jaar nog uitgebreid terugkijken op oud nieuws? Mijn antwoord
op deze vraag is steevast: het jaarverslag zou behalve een verantwoording over het voorbije boekjaar veel meer inzicht moeten bieden
in de potentiële, dus toekomstige waardecreatie van een onderneming.
Gelukkig zien we steeds meer bedrijven de stap maken naar integrated reporting.
Een holistische benadering van besturing en verantwoording. Niet alleen de
financiële resultaten tellen, ook de impact op mens, milieu en maatschappij
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zijn van wezenlijk belang. Zeker in een eeuw waarin we voor enorme uitdagingen staan om binnen de grenzen van één planeet te leven, de opwarming
van de aarde te beteugelen en tot een eerlijker verdeling te komen van onze
resources. Wie zich met deze grote vraagstukken bezighoudt en aan de
oplossing ervan wil bijdragen, denkt vooruit, plant op langere termijn
en weegt de belangen van alle stakeholders mee. Het eigenbelang, - lees: het aandeelhoudersbelang – past daarin niet
langer. Maatschappelijke relevantie wint aan betekenis.
Een dergelijke verandering van denken leidt
tot meer gebalanceerde beslissingen
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omdat we ons andere

vragen stellen:
doen we nog wel zaken met

18
20

bepaalde partijen die niet voldoen aan
onze duurzaamheidseisen, voeren we nog wel dit
milieuonvriendelijke product? Ontwikkelen we samen
met partners innovatieve alternatieven of duurzame oplossingen in onze supply chain? Betrekken we onze grondstoffen
meer lokaal ook al is dat duurder? En bieden we een diversiteit aan
mensen kansen op eerlijk betaald werk? Staan we voldoende in contact

18
20

met al onze belanghebbenden en dienen we hun belangen voldoende?
Door gedurende het jaar data te verzamelen over de belangrijkste maatschappe60

lijke prestaties kunnen we die ook vaker delen met verschillende doelgroepen. Hoe
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doen we het met onze CO2-uitstoot, met ons participatiebeleid, met onze innovatieportefeuille, met het aantal windmolens of zonnesystemen waarin we investeren,
met het terugdringen van het energiegebruik? Kortom, hoe staat het eigenlijk
met onze maatschappelijke waardecreatie. Dat kun je iedere dag vertellen.
Aan het eind van jaar maken we de balans op en voegen we de financiële
resultaten erbij. Dat brengen we dan allemaal samen in ons integrale
jaarverslag: waardevolle, geloofwaardige en betrouwbare informatie voor al onze stakeholders. Getekend door bestuur
en accountant, dus zeker geen nepnieuws. Daardoor
blijft het jaarverslag helemaal van deze tijd. •
Jos de Bondt
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2018

Bondt Communicatie bv

in het
jaarverslagproces het
allerbelangrijkst is. Wij beginnen

HELPDESK

‘Mijn ervaring is dat timing

eind augustus met het traject en bepalen dan
wat de structuur gaat worden, welke informatie
moet worden verzameld en wie verantwoordelijk
is voor welke input. Door vervolgens de
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planning strak te volgen

63

hebben we medio december een eerste versie
gereed, die ook door alle interne stakeholders is
gereviewed. In januari volgt dan een update naar
aanleiding van de definitieve cijfers en actuele

ontwikkelingen. Hiermee voorkom

je

Joost Dankers,
Global co-head Finance & Tax Flow Traders NV
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veel stress in het eindtraject.’

HELPDESK

‘Feiten en cijfers komen

tot leven

door in het jaarverslag belanghebbenden aan
het woord te laten. De belangrijkste thema’s in

het verslag worden ondersteund door
een verhaal, in tekst en beeld, van betrokkenen.
Ook werkt het goed om gedurende het jaar
de input voor het jaarverslag alvast te
64

verzamelen. Door de highlights vast
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te leggen op het moment dat ze plaatsvinden
hoeven ze aan het einde van het jaar alleen
maar bij elkaar te worden gebracht. Dat is mooi
meegenomen in de drukke

tijd waarin

Grytsje Teunissen,
Beleidsadviseur Communicatie HVC
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het jaarverslag tot stand komt.’

andere IFRS 9 en 15 toe te passen en ook

HELPDESK

Vanaf 2018 is het verplicht om onder
voor 2019 staan er met IFRS 16 grote

veranderingen voor de jaarrekening
gepland. Wij hebben gemerkt dat er veel tijd
wordt besteed aan de impact assessment,
accounting papers en implementatie, maar
66

weinig aan de nieuwe toelichtingsvereisten voor
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de jaarrekening. Door hier tijdig aandacht
aan te besteden kun je de interne processen goed
inrichten zodat de juiste informatie makkelijk

te verzamelen is voor het opstellen

Maarten Kreeft,
Group controller Hydratec Industries N.V.
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van de jaarrekening.’

HELPDESK

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling is
een belangrijk onderdeel van VolkerWessels N.V.
Het jaarverslagtraject was erg lang doordat we

eerst werkten aan de consolidatie voor
de N.V. en daarna alle separate jaarrekeningen
van onze werkmaatschappijen opstelden. Nu
doen we het anders. We bepalen al in oktober het
68

definitieve format. Na goedkeuring

van de accountant versturen we de rapportagesets
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aan Domani en ontvangen binnen enkele dagen de
verslagen in de juiste

layout retour. Het

jaarverslagproces is hiermee substantieel verkort
waardoor de aandacht weer snel kan worden

Marjolein van Rijk,
Financial Controller BVGO
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gericht op het nieuwe boekjaar!
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HOOGLERAAR INTEGRATED REPORTING
NANCY KAMP-ROELANDS:
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‘Het is
een reis
zonder
einde’

Nancy Kamp-Roelands stond aan de wieg van de
geïntegreerde verslaggeving. Op 1 mei is ze benoemd
tot bijzonder hoogleraar Non-Financial Information,
Accountancy van de Rijksuniversiteit Groningen.
We vroegen haar hoe dit allemaal zo is gekomen
en hoe ze aankijkt tegen de huidige praktijk van
geïntegreerd verslaggeven. ‘De rol van de afdeling
business control en de CFO is nog te klein.’
74
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Hoe ziet het hoogleraar
schap bij Accountancy
eruit?
‘Ik ga één dag per week besteden aan
doceren en onderzoek. Mijn vakgebied
wordt geïntegreerd in verslaggeving,
governance, control en assurance, en
dan in de bachelor, de master en de
post-master. Mensen kunnen zich ook
specialiseren, want in september starten
we met de opleiding Environmental,
Social en Governance Assurance.
Studenten zijn niet alleen aankomende
accountants, maar ook andere type

auditors, bijvoorbeeld met een milieu
opleiding.’

Hoe is je fascinatie voor
geïntegreerde verslag
geving ontstaan?
‘Het begon eind jaren 80, toen ik werkte
als registeraccountant. Ik had net een
huis gekocht op de plek van een van
de grootste bodemverontreinigingen
van West-Brabant en dacht: waarom
komt dit niet in een jaarrekening of
het jaarverslag, ondanks die grote
maatschappelijke impact? Het was ook

de tijd waarin ik kinderen kreeg, en
op een accountantskantoor kon je niet
parttime werken. Toen ben ik me hard
gaan maken voor milieumanagement.
In die tijd begon ISO als instituut en
ook interne auditors waren daarmee
bezig, en ik wilde weten hoe dat samen
te brengen was. In 1992 kwam COSO,
een belangrijk framework voor internal
control. COSO en ISO sloegen verschillende wegen in. Ik vroeg me af: hoe
kun je een ISO-systeem hebben en niet
kijken naar de betrouwbaarheid van
data? En anderzijds: hoe kunnen wij
zeggen dat COSO effectief is en niet
kijken naar niet-financiële informatie?

Nancy
Kamp-Roelands
Sinds 2016 werkt Nancy
Kamp-Roelands bij EY als
associate partner Climate
Change and Sustainability
Services. Vanaf 2000 werkte
ze ook bij EY, totdat ze in
2013 deputy director werd
voor de International Auditing
and Assurance Standards
Board (IAASB) in New York.
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Eerder was ze onder andere
juryvoorzitter van de
Transparantiebenchmark en
secretaris van organisaties als
Prince of Wales Accounting
for Sustainability en de
Dutch Sustainable Growth

Hoe kunnen wij
zeggen dat COSO
effectief is en
niet kijken naar
niet-financiële
informatie?

Coalition onder leiding van
Jan-Peter Balkenende. Ze
was medeoprichter van de
IIRC, was onderzoeker voor
de NBA en publiceerde onder
meer namens de European
Accountants Federation.
FOCUS 2018

Integrated Reporting & Assurance bij de vakgroep

FOCUS 2018

Hoe werd daar in die
begintijd tegenaan
gekeken?
‘Ik was een roepende in de woestijn,
en ook nog in een beroep met amper
vrouwen. Op het kantoor waar ik
werkte, was ik behalve de secretaresses
de enige vrouw. Ik moest voor twee
dingen knokken: mijn carrière als vrouw
en dat nieuwe onderwerp. Er waren wel
milieumensen mee bezig, maar pushen
in de mainstream was moeilijk. Maar
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hoe meer tegenwerking ik krijg, hoe
fanatieker ik word. Het onderwerp heeft
daar voordeel van gehad. In 1996 werd
ik als expert gevraagd bij de Verenigde
Naties en ging ik naar de meetings van
UNCTAD. Later werd ik voorzitter van
het project Corporate Responsibility
Indicators voor verslaggeving. Dat was
heel leuk. Twee keer heb ik de grote
vergadering met 300 mensen uit de hele
wereld geleid. En ik kon het onderwerp
agenderen.’

FOCUS 2018
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Op dat moment zocht de universiteit van
Tilburg onderzoekers, want ze wilden
dat accountancy een wetenschappelijke
opleiding bleef. Dat was voor mij ideaal.
Naast mijn jonge gezin ben ik begonnen
aan een proefschrift over milieuverslaggeving en assurance. Vele jaren later
raakte ik betrokken bij de oprichting van
de International Integrated Reporting
Council, de IIRC. Het gedachtegoed van
integratie in financiële verslaggeving
heb ik vanaf 1995 gepromoot. Dat heeft
eraan bijgedragen dat we in Nederland al
zo veel integrated reports hebben.’

Ik moest voor
twee dingen
knokken: mijn
carrière als vrouw
en dat nieuwe
onderwerp

FOCUS 2018
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‘Ik ben ontzettend blij dat veel bedrijven
het hebben opgepakt. In de Transparantiebenchmark zit continu verbetering. Maar ik heb drie jaar in New
York gewerkt en toen ik terugkwam,
had ik gehoopt dat het verder zou zijn
met die integratie. Business control
moet verantwoordelijkheid nemen voor
financiële én niet-financiële data, en de
CFO moet verantwoordelijkheid nemen
voor het hele verslaggevingsproces,
niet alleen voor de jaarrekening. Als je
die tone at the top en dat commitment
hebt, wordt er ook meer geïnvesteerd
in betrouwbaarheid en robuustheid
van data en dwingt het meer tot kiezen
van indicatoren. Ik schrik er soms van
hoeveel indicatoren bedrijven willen
monitoren, dat kan gewoon niet. Je
kunt niet iedere stakeholder pleasen.
Als het ingebed wordt, komt het per
kwartaal of maandelijks op de vergadering van de businessunits. Dan gaat
het leven en zijn de maatregelen krachtiger, omdat ze uit de missie van de

onderneming voortkomen. Die missie
wordt dan niet alleen gedragen door
fanatieke sustainability-mensen, maar
ook in de mainstream. Daar wil ik me
nu vol voor inzetten.’

Wat is er nu nodig?
‘Ten eerste een visie op de financiële
impact van niet-financiële onderwerpen. Die was lang onzichtbaar. Je

Business control
moet verantwoordelijkheid nemen
voor financiële
én niet-financiële
data

hoeft niet alles te monetariseren, maar
bijvoorbeeld de financiële impact van
klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder en daar gaan bedrijven op
acteren. Ook regelgeving is nodig. Veel
bedrijven wachten helaas tot het moet.
Maar de start ligt bij business control.’

Welke rol speelt de CEO?
‘De CEO heeft meestal een duidelijke
missie en visie, maar vaak ontbreekt
de koppeling met de aansturing in de
organisatie. Om klanttevredenheid of
een goede reputatie te krijgen, moet
je eerst de daaraan gerelateerde activiteiten managen. Het is niet makkelijk
om dat goed inzichtelijk te krijgen. Ook
moet je weten waarvan je afhankelijk
bent. Bij EY hebben we bijvoorbeeld
een personeelstekort. Dat speelt in veel
sectoren. In verslagen werden resources
en hulpbronnen zelden genoemd als
risico. Die mindset moet veranderen.
Traditionele kolommen werken nog met
kortetermijnaansturing, vaak erg operationeel. Dat heeft een remmende werking
op omgevingsfactoren die vragen om
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maatregelen met een middellange- en
langetermijneffect. Bij bijvoorbeeld
een materialentekort kan het nodig
zijn om over te stappen op een ander
businessmodel. Bijvoorbeeld leasen
in plaats van verkopen, of naar meer
circulair, wat voorheen vaak begon
vanuit de afdeling duurzaamheid.
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Ben je tevreden over hoe
het er nu voorstaat?

‘De CEO heeft
meestal een
duidelijke missie
en visie, maar
vaak ontbreekt de
koppeling met de
aansturing in de
organisatie.

Zijn jongeren hier al
mee bezig?

FOCUS 2018
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‘Tien jaar geleden heb ik aan de
Erasmus Universiteit de postdoctorale
opleiding CSR-management en auditing
opgezet, daar zie ik het wel. In het
begin schreven maar weinig masterstudenten scripties op dit gebied, nu
veel meer. Voor studenten is het
onderwerp belangrijk. Ze willen ook bij
een bedrijf werken met een purpose,
ze kijken niet alleen naar geld. Daarom
vind ik het mooi dat ik twee werelden
kan combineren: de studenten aan de
universiteit en de senior-laag in het
bedrijfsleven bij EY. De machine verder
op gang helpen is een fijne uitdaging.
Het mooist vind ik het werken met
multidisciplinaire teams met behalve
accountants ook materiedeskundigen,

zoals een milieukundige en iemand die
human rights doet.’

Hoe kan het vergelijkbaar
worden, zoals bij
financiële informatie?
‘Vergelijkbaarheid krijg je door consistentie in meten en presenteren en het
geven van contextinformatie, zoals
van de sector. Of je stelt: een onderneming gebruikt evenveel energie
als zo veel huishoudens. Het is ook
een stukje monetariseren. Dat is voor
CO 2 makkelijk, maar voor andere
topics moeilijker. Je moet stap voor
stap beginnen. Veel ondernemingen
hanteren een verschillende scope. De
één kijkt alleen naar de operationele
activiteiten, de ander naar de leveranciersketen, en sommigen proberen de
hele keten van leverancier tot en met
gebruik inzichtelijk te maken. Ook het
meten van de indicatoren verschilt nog
te veel, die moeten we als eerste uniform
krijgen. GRI heeft dat al goed gedaan, er
is per indicator wel meer uniformiteit.
Het IIRC-framework heeft bewust
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Dit gaat ook veel beroepen interessanter
maken. Als wij bij EY bijvoorbeeld meer
met IT doen, kunnen onze mensen meer
analytisch bezig zijn en hun horizon
verbreden met financiële en niet-financiële zaken.’

presteert beter dan het andere. Maar
ja, bij financiële verslaggeving is dat
niet anders.’

Kunnen kleinere bedrijven
ook iets doen?
‘Vier jaar geleden heeft EY in opdracht
van NEMACC – het kenniscentrum van
de NBA en de Erasmus Universiteit – een
makkelijk toepasbaar stappenplan voor
het mkb gemaakt: Materialiteit in het
mkb. Dat is vrij toegankelijk op Nemacc.
nl. De werkbladen maken inzichtelijk
wat er in je externe omgeving speelt
en in hoeverre dat relevant is. We gaan
er meer bekendheid aan geven, onder
andere met sessies voor mkb-accountants. Voor het mkb is het vooral een
andere manier van denken over de
organisatie. Het mkb doet al veel, maar
noemt het geen integrated thinking.’

Wordt de wereld beter als
we allemaal zo denken?
‘Zeker. Informatie is cruciaal voor de
besluitvorming, anders blijft iedereen
bijvoorbeeld plofkip kopen. Dat geldt

ook voor operationele of managementinformatie. Als niet-financiële informatie daar geen cruciale rol in speelt, is
de aansturing anders. Het is een wisselwerking.’

Moet je, net als bij de
misstanden in de kleding
industrie, niet namen en
shamen?
‘Je kunt zeggen: daar doe ik geen zaken
meer mee. Maar je kunt ook kijken hoe

we het samen kunnen verbeteren. Ngo’s
zijn belangrijk om zaken aan het licht
te brengen, maar problemen zijn vaak
complex en dan moet je ze met meer
stakeholders in zo’n land oplossen.
Van kinderarbeid bleken bijvoorbeeld
hele gezinnen te leven. Toen zijn ze
die kinderen naast een paar uur werk
ook scholing gaan geven. Omdat het zo
complex is, zeker voor grote bedrijven,
geloof ik in de stakeholderdialoog. Niet
één keer een onderzoek, maar continu.
En ik geloof in integratie, alle afdelingen
in een bedrijf die op een natuurlijke
manier de dialoog met hun stakeholders voeren. Deze nieuwe onderwerpen moeten wel meer in die dialoog
ingebracht worden. Je kunt wel zeggen:
ik hoor niks van de investeerders,
maar het is push en pull, je moet zelf
aandragen wat je relevant vindt, dan
gaan investeerders vragen stellen. Ook
inkoop moet in dialoog. Het is een reis
zonder einde. Telkens als je je doel
bereikt denkt te hebben, is de externe
omgeving zo veranderd dat je er weer
andere dingen bij moet betrekken.’ •
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geen indicatoren. Toen we dat ontwikkelden, wilden we dat het toepasbaar
kon zijn in verschillende jurisdicties.
Hier bepaalt de overheid de regels,
ergens anders de beurs, en weer ergens
anders zijn er geen regels. We wilden
toch die manier van denken overal in
de wereld gaan toepassen. Daarom
hebben we het concept en de topics
vastgesteld, maar de indicatoren konden
ondernemingen zelf bepalen. Het idee
was om die dan uit GRI te halen, als
platform van meetmethoden. Ik geloof
in die gelaagdheid: IIRC als centrale
manier van denken, met daaronder
de meetindicatoren, bij voorkeur
algemeen aanvaard, en vervolgens
iets specifieks per bedrijfstak, met
daaronder bedrijfsspecifieke indicatoren. Door die gelaagdheid verhoog
je de vergelijkbaarheid. En zorg voor
voldoende toelichting. Laatst gaf ik
college en daarin nam ik bierbrouwerijen als voorbeeld. Die waren absoluut
niet vergelijkbaar, want de scope liep
volledig uiteen. Als dat niet wordt
toegelicht, denk je: het ene bedrijf

Informatie is
cruciaal voor de
besluitvorming,
anders blijft
iedereen plofkip
kopen

Hoe organiseer je een stakeholder
dialoog waar alle stakeholders iets
aan hebben, dus niet alleen het
bedrijf dat erom vraagt. Met die
vraag worstelen veel ondernemingen.
Tim Mazajchik, expert op het gebied
van aandeelhoudersconsultatie en
-activitatie, helpt u op weg.
84
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Achtergrond

VOORWAARDEN
VOOR EEN
SUCCESVOLLE
STAKEHOLDERDIALOOG

stakeholders van de organisatie zijn. Op één van de eerste
pagina’s staat meestal dat de organisatie met deze stakeholders ‘in dialoog’ is over maatschappelijke onderwerpen. Er
zijn verschillende manieren om in gesprek te gaan met stakeholders, variërend van vragenlijsten tot heisessies. Wij merken
dat organisaties met name vragen hebben over het organiseren
van fysieke bijeenkomsten met stakeholders. Hoe pak je het aan
zodat het interessant is voor zowel de stakeholder als voor de
eigen organisatie? Hoe borg je dat de uitkomsten impact hebben?
Hoe laat je ontwikkeling zien ten opzichte van voorgaande jaren?
In mijn ervaring zijn drie voorwaarden cruciaal voor een succesvolle stakeholderdialoog: Representativiteit, Resultaatgerichtheid
en Reciprociteit.
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Bedrijven rapporteren in elk jaarverslag wie de belangrijkste

BESPREKEN
DE JUISTE
MENSEN
DE JUISTE
DINGEN?

sessie zorgvuldig af te wegen welke stakeholders aanwezig
moeten zijn en welke onderwerpen het meest van belang zijn
om te bespreken. Dit zorgt voor een gestructureerde discussie
die waarde heeft voor alle aanwezigen.
Allereerst de keuze voor welke stakeholders: dit is afhankelijk van
de doelstellingen van de organisatie, maar stakeholders moeten in
ieder geval invloed kunnen hebben op (beleid van) de organisatie
en een eigen belang hebben bij de te bespreken onderwerpen.
Dan, de juiste onderwerpen. Een goede en veelgebruikte manier
om de meest materiële thema’s te bepalen is een vooronderzoek,
bijvoorbeeld een enquête. Eerst maakt de organisatie een long-list

87

van mogelijke onderwerpen, bijvoorbeeld op basis van ISO26000,
Global Reporting Initiative (GRI) of de Sustainable Development
Goals van de Verenigde Naties. Daarna verstuurt de organisatie
een enquête aan de geselecteerde stakeholders waarin zij het
belang kunnen aangeven van de verschillende thema’s vanuit hun
eigen perspectief. Voor de thema’s die zij relevant achten, volgt
een vervolgvraag om de huidige prestatie van de organisatie op
deze thema’s te bepalen.
Het voordeel van een enquête boven kwalitatieve data is dat de
enquêtedata elk jaar vergeleken kunnen worden met eerdere
jaren, wat nuttige KPI’s oplevert voor in het jaarverslag. Ook is het
mogelijk om hier een spiegelonderzoek aan te linken, waarin de
organisatie aan haar eigen medewerkers vraagt welke thema’s zij
denken dat stakeholders belangrijk vinden en hoe zij de prestatie
van de organisatie op deze thema’s zien.

FOCUS 2018

FOCUS 2018

86

REPRESENTATIVITEIT:

Het is van belang om in de voorbereiding van de stakeholder-

RESULTAAT
GERICHTHEID:
WELKE
88

WAARDE
CREËREN
STAKE
HOLDERS
IN DEZE
SESSIE?

Een succesvolle stakeholderdialoog is niet
vrijblijvend. Als de juiste mensen aan tafel
zitten en de juiste onderwerpen zijn geselecteerd, kunnen er ook concrete gezamenlijke
doelstellingen en afspraken worden geformuleerd. De bijeenkomst is een unieke kans om
direct spijkers met koppen te slaan. Om de
‘sense of urgency’ vast te houden is het van
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belang om kort na de sessie een rapportage te
delen met de resultaten en actiepunten van de
sessie. Voordeel hiervan is dat deze rapportage
eenvoudig om te zetten is tot een materialiteits
analyse die de organisatie kan gebruiken in het
jaarverslag.
Hoe concreter de afspraken, hoe beter. Dit
biedt namelijk direct de juiste haakjes om in
de volgende stakeholdersessie te bespreken
hoe de voortgang is op de geselecteerde actie-
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punten.

Je vraagt nogal wat van je stakeholders. Zomaar
een dag(deel) opofferen om waarde te leveren
voor een andere organisatie dan hun werkgever.
Daar mag wel wat tegenover staan. Denk er
daarom goed over na wat stakeholders komen
brengen maar zeker ook wat ze komen halen.
Zet je eigen organisatie niet centraal, maar de
maatschappelijke uitdagingen waar de hele
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waardeketen mee worstelt. Luister en schiet
niet in de verdediging. Geef ruimte aan de
deelnemers onderling om te netwerken. Regel
een inspirerende locatie/spreker/activiteit. En
last but not least: laat goed gastheerschap zien.
Hoe eenvoudig het ook klinkt, een persoonlijke
uitnodiging, routebeschrijving, vergoeding
van (parkeer)kosten, (biologische) hapjes en
drankjes, persoonlijk dankwoord, cadeautje etc.
dragen veel bij aan het succes van de sessie en
versterken de relatie.
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RECIPROCITEIT:

FOCUS 2018

90

ZOU JE ZELF
AAN DEZE
SESSIE WILLEN
MEEDOEN,
ALS JE EEN
EXTERNE
STAKEHOLDER
WAS?

[AAN DE SLAG]
Auteur Tim Mazajchik
is partner bij Heartbeat Strategy, het
adviesbureau dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organi-
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saties (Heart) combineert met het
behalen van business doelstellingen
(Beat). Heartbeat Strategy levert
onderzoek- en communicatieoplossingen op het gebied van MVO-beleid,
stakeholderconsultatie en -activatie.
Daarmee helpen wij organisaties met
het verankeren van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen – om zowel
de Heart als de Beat te versterken.
Onze MVO-concepten activeren uw
organisatie om een positieve force
for change te worden zodat stakeholders u gaan herkennen, waarderen
en bewonderen.
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WIJ MERKEN BIJ HET ORGANISEREN VAN
(FYSIEKE) STAKEHOLDERDIALOGEN DAT
ORGANISATIES HIER ENORM VEEL VAN
KUNNEN LEREN. DEZE DIALOOG KAN
NIET ALLEEN LEIDEN TOT GEZAMENLIJKE
INSPANNINGEN OM MAATSCHAPPELIJKE
PROBLEMEN AAN TE PAKKEN, MAAR
OOK TOT BUSINESSVOORDELEN IN DE
WAARDEKETEN. DENK AAN INSPIRATIE
VOOR INNOVATIE, VERBETERING VAN HET
IMAGO VOOR NIEUWE WERKNEMERS,
EEN STERKERE POSITIONERING EN
ANDERE CONCURRENTIEVOORDELEN.
VEEL SUCCES BIJ DE ORGANISATIE VAN
UW EIGEN STAKEHOLDERDIALOOG!

In de FOCUS van 2017 besteedden we
uitgebreid aandacht aan de Sustainable
Development Goals ofwel SDGs, de zeventien
duurzame doelen die begin 2016 werden
gelanceerd. Om bij te houden wat er gebeurt
om ze in 2030 te bereiken, verricht het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
metingen in Nederland en legt de uitslag
daarvan naast die van andere Europese landen.
94
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NEDERLAND
EN DE REST
VAN EUROPA

meting sinds de start van de SDGs. Ze zijn gebundeld in het
rapport Duurzame ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland.
Bij de eerste meting, waarvan het rapport in november 2016
uitkwam, werd nog vooral gebruikgemaakt van data die het CBS
zelf ter beschikking had, maar voor de tweede meting zijn ruim
dertig organisaties geconsulteerd, zoals ministeries, planbureaus,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Daardoor zijn
er meer data bekend geworden over meer indicatoren dan in de
eerste meting, en dat leidt tot verrassende vergelijkingen.
We geven een aantal opvallende en minder opvallende uitslagen
weer, waarin we Nederland in vergelijking met de andere 27
Europese landen beschouwen. De SDGs zijn geen wedstrijd, maar
zo te zien kunnen we van de andere landen nog een hoop leren.
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De SDGs:

In maart maakte het CBS de uitslagen bekend van de tweede
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Einde
aan armoede

Einde
aan honger

5

Vrouwen en
mannen gelijk

De uitslag op het doel om

Nederland is lijst-

Opmerkelijk is ook

armoede te beëindigen is voor Nederland

de kloof tussen het

niet verrassend. Dat de

aanvoerder in het
productievolume
van de landbouw,

Nederlandse economie

maar er mag nog wel

in managementfuncties en dat in

floreert, is in de indica-

wat harder getrokken

overheden: bekleden we

toren van de SDGs

worden aan het aandeel

met ons aantal vrouwe-

terug te zien: het bruto

biologische producten,

lijke overheidsfunctio-

binnenlands product is

waarmee Nederland op

narissen de 4e plaats, in

in Europa bijna nergens

nummer 23 eindigt. Een

het percentage leiding-

zo hoog als hier. En

groot verschil. Werk aan

gevende functies zijn we

stijgt in ons land
de (inkomens)
ongelijkheid, nog

de winkel dus.

25e.

al

steeds is de kans op
armoede in Nederland
laag. Dat is in andere
Europese landen wel
anders, zoals in Bulgarije,
veel Zuid-Europese
landen en de Baltische
FOCUS 2018
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staten.

aandeel van vrouwen
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23e met
biologische
producten
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7

Duurzame en
betaalbare energie

Duurzame
consumptie
en productie

13

Klimaatverandering
aanpakken

Waar Nederland

Met afvalrecycling doen

Per hoofd van de

verrassend laag op

we het goed: met het

bevolking stoten we

scoort, is het aandeel

totaal vrijgekomen
afval zijn we het 3e

verhoudingsgewijs erg

veel broeikasgas

land in de rij. Het totale

uit. Waar Nederland

van de 28 Europese

afvalaanbod bestaat

zich tien jaar geleden

landen op de 26e plaats.

voor het grootste deel

nog niet echt hoefde

Zweden voert hier de lijst

uit bouw- en sloopafval

te schamen met een 6e

aan.

dat bijna

volledig
gerecycled wordt.

plaats, is onze uitstoot zo

Maar als we het

dat we nu op plaats 24

percentage recycling

bungelen.

hernieuwbare
energie: we staan
98

12

99

weinig teruggedrongen

26e met
hernieuwbare
energie

afval meenemen, dat
aanzienlijk lager ligt,
komen we ergens in het
midden op plaats 13 uit.
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van gemeentelijk

15

100

Herstel ecosystemen
en behoud
biodiversiteit

16

Vrede, veiligheid
en rechtvaardigheid

Als je het oppervlak van

Nederlanders klagen

Zie voor het

een klein landje groten-

vaak over een gevoel

CBS-rapport: https://

deels voor bebouwing

van onveiligheid, maar

www.cbs.nl/nl-nl/

en landbouw bestemt,

de kans om vermoord

publicatie/2018/10/

is het niet verwonderlijk

te worden is in ons land

duurzame-ontwikke-

dat we als land op de

het

allerlaatste plaats

kun je statistisch gezien

eindigen met slechts 16%

beter wegblijven uit de

natuur.

Baltische staten. Het

allerkleinst. Dan

lingsdoelen-de-stand-
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voor-nederland

aantal gevangenen is
daarmee grotendeels
in samenspraak: we
zijn nummer 4 met ons
aantal gedetineerden en
de Baltische gevange-

Met onze uitgaven
aan veiligheid zijn
we een middenmoter, dus daar kan het
FOCUS 2018

niet helemaal aan liggen.

slechts 16%
natuur
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nissen zitten het volst.

Blij word ik van...

... samen de zon onder zien gaan
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Blij word ik van...

... ochtenddauw die parelt in de zon
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Blij word ik van...

... nieuw leven
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Blij word ik van...

... kleurrijke festivals
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Je hoort het vaak: onze
economie moet groeien.
Maar waarom eigenlijk? Groei
veroorzaakt immers allerlei
negatieve bijeffecten zoals
belasting van het milieu,
ongezonde concurrentie,
misbruik van mensen en
middelen. Is stilstand echt
achteruitgang?
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GROEI BELANGRIJK
VOOR INNOVATIES

Groei is wél belangrijk voor innovaties en daardoor voor een
echte verbetering van de levensstandaard. Dat zien we op
allerlei terreinen, zoals de gezondheidszorg, mobiliteit en
voedingsproductie. Maar doordat we telkens weer nieuwe
methodes verzinnen om efficiënter te produceren, hebben we
ook te maken met een continu verlies van werkgelegenheid.
De boer van tegenwoordig produceert evenveel voedsel als
112

GROTERE TAART

duizenden boeren 200 jaar geleden en dat geldt ook voor

Allereerst is het zo dat door groei de te verdelen taart een

te voorkomen, is er dus een natuurlijke behoefte aan nieuwe

stuk groter is geworden. Als onze economie de afgelopen

activiteiten.

heel veel andere materiële zaken. Om structurele werkloosheid
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eeuwen niet was gegroeid, dan was het gemiddelde inkomen
per inwoner momenteel vergelijkbaar geweest met dat van
een ontwikkelingsland. In die zin is economische groei een
voorwaarde (geweest) voor het op brede schaal verbeteren
van de welvaart. Inmiddels is er echter wel sprake van de wet
van afnemende meeropbrengsten: meer economische groei
levert niet meer eenzelfde groei van welbevinden op: de stap
van nul naar één brood is groot, van één naar twee broden een
stuk minder. Een ander argument voor groei is dat de verdeling
van de taart makkelijker is en meer mensen het beter krijgen.
Dat is ten dele zeker waar, maar de geschiedenis heeft geleerd
FOCUS 2018

dat groei helaas geen garantie biedt voor grotere rechtvaardigheid.

MAAR DOORDAT WE
TELKENS WEER NIEUWE
METHODES VERZINNEN
OM EFFICIËNTER TE
PRODUCEREN, HEBBEN
WE OOK TE MAKEN MET
EEN CONTINU VERLIES
VAN WERKGELEGENHEID

FOCUS 2018
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TOENAME
VAN WELVAART
ZORGT VOOR
TEVREDENHEID
Zo’n sociaal en psychologisch aspect

de mensen ook vooruitgang ervaart.

beschrijft Benjamin Friedman in zijn

Volgens Friedman holt een gebrek aan

boek The moral consequences of

(economische) groei de democratie uit

economic growth uit 2006: mensen zijn

en leidt het tot meer intolerantie. De

gevoelig voor het idee beter af te zijn.

opkomst van het communisme en het

Ten eerste beter af dan onze buren, maar

fascisme zijn duidelijke voorbeelden uit

15-URIGE WERKWEEK

ook beter af dan in het verleden. Het

het verleden: was dat ook gebeurd als

eerste kan nooit voor iedereen gelden.

er geen stagnatie had plaatsgevonden?

En dat resulteert in een steeds terugkerend spanningsveld:

Niet iedereen kan materieel beter af zijn

Gevoelsmatig zal iedereen die logica wel

werkloosheid los je op door te groeien, terwijl productiviteits-

dan zijn of haar buren. Het tweede kan

onderschrijven, ook al zijn er historische

groei die juist veroorzaakt. Kun je daarmee stellen dat groei

wel. Dat is economische groei. Door een

voorbeelden waarbij het verband niet

inderdaad noodzakelijk is? Hans Stegeman, destijds hoofd

gestage economische groei, met een

opging. En daarmee kom je op de wat

research bij Rabobank zegt daarover in een artikel in 2014: ‘Ja

nagenoeg voor iedereen toenemend

onbevredigende conclusie uit: gevoels-

en nee. Wel als je vasthoudt aan het streven naar een vaste

welvaartsniveau, neemt ook het gevoel

matig lijkt groei de beste optie.

hoeveelheid volledige banen voor iedereen, maar niet als we

van tevredenheid en/of geluk in de

bewegen in de richting van wat Keynes 85 jaar geleden al voor

maatschappij toe. Het gaat hierbij dus

ogen had: een werkweek van slechts vijftien uur. Voor ontwik-

niet om het niveau van welvaart, maar

kelingslanden is dat momenteel nog zeker een utopie, maar

om de toename ervan. Dit is politiek

in het rijkere Westen hebben we al wat voorzichtige stappen

relevant. Zolang mensen er gemiddeld

in die richting gezet. Een gemakkelijk proces is dat echter

genomen op vooruit gaan, zijn ze

niet: naast betaalbaarheid spelen sociale en psychologische

gemiddeld genomen ook tevreden met

aspecten een rol. Vasthouden aan het oude groeimodel blijkt

de politieke constellatie. Voorwaarde

de weg van de minste weerstand te zijn.’

hierbij is dus wel dat een groot deel van
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EEN GEMAKKELIJK PROCES
IS DAT ECHTER NIET:
NAAST BETAALBAARHEID
SPELEN SOCIALE EN
PSYCHOLOGISCHE
ASPECTEN EEN ROL

MONITOR BREDE
WELVAART

In hun zoektocht naar een betere duiding van groei en welvaart heeft het Centraal
Bureau voor de Statistiek in mei 2018 een nieuw begrip geïntroduceerd: de Monitor
Brede welvaart. In het maatschappelijke debat is het bruto binnenlands product
116

(bbp) de dominante indicator van productie. Brede welvaart gaat echter om meer

TENSLOTTE

De discussie over de noodzaak van econo-

dan inkomen. Mensen hechten ook veel waarde aan zaken als gezondheid, onderwijs,

mische groei zal nog niet verstommen. Feit

sociale contacten, culturele identiteit, betrouwbare politiek en goed bestuur.

is wel dat de opvatting dat onze welvaart

Daarnaast stellen politici, beleidsmakers, bedrijven en burgers zich in toenemende

niet ten koste mag gaan van komende

mate de vraag of het huidige welvaartsniveau op de lange termijn wel houdbaar

generaties en andere landen steeds breder

is. Met de keuzes die we in Nederland maken, hebben we bovendien invloed op de

gedragen wordt. En dat is hoopvol te

welvaart van mensen in andere landen.

noemen.
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Politici, beleidsmakers en burgers hebben behoefte aan goede informatie over de
brede welvaart in Nederland.
Brede welvaart is gedefinieerd als de kwaliteit van leven van de huidige inwoners van
Nederland en de mate waarin die invloed heeft op de welvaart van latere generaties
en die van mensen elders in de wereld. Brede welvaart kent dan ook drie dimensies:
“Hier en Nu”, “Later” en “Elders”. De staat van onze brede welvaart wordt niet uitgedrukt in één enkel cijfer. Het antwoord op de vraag hoe het met onze brede welvaart
aan indicatoren af te gaan die verbonden zijn aan de drie brede-welvaartsdimensies.
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is gesteld is dan ook niet eenduidig te geven. Het wordt gevormd door de veelheid
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HOND OP DE
WERKVLOER:
MINDER
STRESS EN
MEER
GELUK
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Een grootschalig wetenschappelijk
onderzoek uit 2017 bevestigt wat wij bij
Domani al lang wisten: een hond op de
werkvloer verzet de gedachten en draagt bij
aan een prettige werksfeer.

ONDERZOEK
W I J S T U I T DAT E E N
KANTOORHOND LEIDT
TOT EEN VERBETERDE
WERKSFEER EN TOT
EEN LAGER
ZIEKTEVERZUIM
‘Wanneer honden en mensen met elkaar

bedrijf in 2012 hebben we al een “harige”

in contact komen en elkaar in de ogen

medewerker; eerst Youp en sinds twee

kijken, stijgt bij beide het niveau van

jaar Gijs. Het is mijn eigen hond, maar

het gelukshormoon oxytocine. Terwijl

we vinden het allemaal fijn hem om ons

de bloeddruk en het niveau van het

heen te hebben als we aan het werk zijn.

stresshormoon cortisol afnemen bij

Vooral in de eerste maanden van het

fysiek contact. Bij mensen daalt de

jaar, als we erg lange dagen maken om

bloeddruk vooral als hun hond bij hen

de jaarverslagen voor onze opdracht-

is terwijl ze bezig zijn met veeleisende

gevers op tijd klaar te hebben, geeft het

taken.’ Dat kan Robin van Kuijk, dtp’er

ontspanning om Gijs te aaien, even met

bij Domani beamen. ‘Het is heerlijk om

hem te spelen of om hem uit te laten.’

tijdens een intensieve klus, waarbij je

Onderzoek wijst uit dat een kantoorhond

uren op je beeldscherm kijkt, even te

leidt tot een verbeterde werksfeer en

ontspannen door te ravotten met Gijs.

tot een lager ziekteverzuim. Uit een

En als hij terugkomt van een uitlaat-

artikel in de Volkskrant van 9 april dit

rondje door Den Haag, rent-ie van voor

jaar blijkt dat goed contact met mensen

naar achter door het kantoor met gekke

ook een positief effect op een hond

bokkesprongen, waardoor we allemaal

heeft. Bonne Beerta, onderzoeker bij

moeten lachen. Je kunt daarna weer met

de leerstoel gedragsecologie aan de

hernieuwde energie aan de slag.’ •

Wageningen Universiteit, zegt daarover:

121

FOCUS 2018

FOCUS 2018

120

Annemarie: ‘Sinds de start van ons

GOED
VOOR
HET
IMAGO
In een wetenschappelijk onderzoek
uit 2012 werd het verschil in het
ervaren van stress onderzocht
tussen werknemers die wel hun hond
meenamen en werknemers die dat niet
deden. Het onderzoek bleek positief
122

te zijn en niet alleen voor het stressniveau. Een hond op het werk zorgde
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voor een lagere bloeddruk, betere
stemming, saamhorigheid onder
teamleden, meer plezier in het werk en
een verbetering in de collegialiteit. Een
aardig mooi rijtje om de vitaliteit van
medewerkers omhoog te brengen. En
niet alleen dat, het blijkt ook nog eens
een positief effect te hebben op het
imago van ondernemingen. Bedrijven
als Google, Ben & Jerry’s en Amazon
steken al jaren niet onder stoelen of
banken dat het echte hondenliefhebbers zijn. Bij Ben & Jerry’s mogen
worden ze gezien als collega’s.
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honden dagelijks mee naar het werk en

FACTS&FIGURES

71%

Krapte op de
arbeids-markt leidt

65%

tot meer overwerk.
Vooral mensen met

De Nederlandse

een vaste baan

staatsschuld

werken vaker

is vorig jaar

over.

Van de pensioen
fondsen heeft

€ 24,4 mrd lager

Wat te doen met

heeft 71% moeite met het

uitgevallen dan

477.000.000

vervullen van bepaalde vacatures.

geraamd. Dat

kilo plastic per

Dat was vorig jaar nog 56%. Ook

komt neer op

jaar, alleen al in

personeel vasthouden is vaker

€ 3.000 per

Nederland?

een probleem.

huishouden.

Van de Nederlandse werkgevers

85 Mensen hebben gesolliciteerd

65% geen

naar het burgemeesterschap van

bestuurder onder
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Uit Canadees
onderzoek blijkt
dat mensen die
nog maar 3 keer
per dag hun mail

20%

85

Amsterdam, 16 vrouwen en 69 mannen.

geen vrouw.
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25%
van de Neder-

Het eerste vaatje

de Nederlanders

landers gaat

nieuwe haring is

bemachtigt de

dit jaar niet op

voor € 78.000

baan waar hij in

geveild. De

meer dan 3 keer

opbrengst ging

15% heeft na zijn

naar Hulphond

zomervakantie

Nederland.

De filedruk in Nederland is in het

was 80% ook

eerste halfjaar van 2018 met 20%

tevreden met het

‘Veilige’ bedrijven overladen zich in

12.000

vaak geen

zich veel beter

gestegen, ten opzichte van het eerste

werk dat hij of zij

stilte met schulden. De kredietkwaliteit

(spaar)geld meer

voelen.

halfjaar van 2017, stelt de ANWB.

is gaan doen.

van solide bedrijven is sterk gedaald

over.

ficant minder

fondsbesturen zit

Slechts 6% van

stress ervaren en

2 weken signi-

vier op de tien

6%

vakantie. 4% gaat

checken, al na

de veertig en in

zijn jeugd van
droomt. Gelukkig

en hun schuldposities zijn opgelopen.
aan obligaties uitstaan.
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Bedrijven hebben zeker € 12.000 mrd
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De wereld van de jaarverslagge-
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ving ontwikkelt zich stormachtig,
vindt Jos Reinhoudt, senior kennis
manager bij MVO Nederland.
Richtlijnen en criteria verschuiven
met maatschappelijke veranderingen mee en bedrijven spiegelen
zich aan elkaars jaarverslag.
Jos schetst hoe het ervoor staat
de GRI en de SDGs.
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met de Transparantiebenchmark,

Trans
parantie
benchmark
tweejaar
lijks

Over boekjaar 2017 zijn OOB’s, ofwel organisaties van openbaar belang, al verplicht
om te rapporteren over niet-financiële prestaties. Het gaat om zo’n 115 ondernemingen. Jos legt uit: ‘Nederland heeft de Europese richtlijn uit 2014 in een wet
gegoten. Het wordt spannend om te volgen wat er gebeurt als een bedrijf het vertikt
om over zaken als milieu, corruptie en diversiteit te rapporteren. Het is niet gebruikelijk dat je meteen straf krijgt als je je niet aan een nieuwe wet houdt, bedrijven
krijgen even tijd. Bij de “oude” TB was er nauwelijks een sanctie. Een bedrijf dat 0
punten haalde, mocht niet mee op handelsmissies.’ Dat is geen erg zware straf, maar
de TB heeft ook geen wettelijke status.
De AFM heeft aangekondigd in 2018 wel te toetsen of de regels worden nageleefd.

Gedurende een jaar of vijftien was de Transparantie-

benchmark, kortweg TB, een jaarlijks terugkerende
benchmark met criteria die meebewogen met de

ontwikkelingen. Nu wordt de TB tweejaarlijks. Jos
Reinhoudt legt uit waarom: ‘Het doel van de TB was
om bedrijven te stimuleren transparant te zijn over
hun manier van ondernemen. Inmiddels is dat minder
nodig, en dat is een goed teken. Het is een succesverhaal voor de bedrijven die het al redelijk tot goed
doen op de benchmark, en haal je nu 50% van de
score, dan doe je het aardig. Maar voor de achterblijvende bedrijven is de TB niet het juiste middel,
die moet je op een andere manier prikkelen. Daarom
komen er in de tussenliggende jaren kennissessies en
workshops over een specifiek thema. Voor 2018 is dat
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ketentransparantie.’

Verplicht
rapporteren
over niet
financiële
prestaties
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Vragen
naar
130
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Een goed verhaal over niet-financiële prestaties kan voortkomen
uit wetgeving, maar er zijn ook andere beweegredenen, aldus Jos:
‘Afhakende investeerders, of leveranciers of klanten die geen zaken
meer met je willen doen. Dan heb ik het over klanten in de professionele markt, niet over consumenten, want ik geloof niet erg in druk
vanuit die groep. Te weinig consumenten nemen duurzaamheid mee

DE PROFESSIONALS MOETEN
DE GOEDE VRAGEN STELLEN,
DE PIJNPUNTEN WILLEN WETEN,
EN NIET MEER GEASSOCIEERD
WENSEN TE WORDEN MET
MISSTANDEN IN DE KETEN

ik ken geen voorbeeld van een jaarverslag waarin dat tot uiting komt.
De professionals moeten de goede vragen stellen, de pijnpunten willen
weten, en niet meer geassocieerd wensen te worden met misstanden in
de keten. De druk komt vaak van investeerders. Pensioenfondsen hebben
bijvoorbeeld miljarden te beleggen en moeten over decennia pensioenen
uitkeren. Ze willen voor die lange termijn geen risico’s lopen, dus gaan
ze langzaam maar zeker vragen stellen.’
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in hun koopgedrag. Velen dichten de consument veel macht toe, maar

naar ruim € 16 per ton. Jos licht toe:

Een aantal bedrijven in ons MVO

praktijkervaring mee is, is CO2, zegt

‘CO2 wordt duurder door de markt,

Nederland-netwerk rekenen nu met

Jos. ‘Voor het meten van de CO2-uit-

de oprakende emissierechten, of

fictieve prijzen om te bekijken of

stoot zijn algemeen erkende, onaan-

door mogelijke belastingen. Het

het loont om een pand of fabriek

tastbare protocollen. Scope 1, 2 en

argument dat bedrijven daardoor

energieneutraal te bouwen, omdat

3 zijn voor veel bedrijven bekende

uit Nederland zouden vertrekken,

ze op termijn die prijs verwachten.

termen. Ook de omrekenfactor

gaat niet echt op. Zie je Tata Steel

Dit gaat serieuze impact hebben op

van methaan is omschreven. De

al verhuizen? Bovendien is dit geen

de verlies- en winstrekening, want

uitstoot is ook voor de keten uit te

puur Nederlands verhaal, dit speelt

het komt in de financiële cijfers

rekenen. Grote chemie- en energie-

overal in de wereld. Maar een lage

terecht. Dan kunnen accountants

bedrijven die onder het emissiehan-

prijs prikkelt bedrijven niet om te

het op de traditionele doorrekenen

delssysteem vallen, zijn verplicht om

investeren in CO 2-besparing. De

en weet je zeker dat er iets gebeurt.

hierover te rapporteren.’

verwachting is dat de prijs verder

Sommige bedrijven rapporteren al

De financiële waarde van CO2 groeit.

oploopt. Bij € 30 per ton gaan be-

in financiële termen over CO2, en ik

Rond 2008 lag de prijs per ton CO2

drijven hun best doen, maar volgens

weet zeker dat veel meer bedrijven

die meer werd uitgestoten dan

deskundigen is € 50 het omslagpunt.

dat gaan doen.’

toegestaan op het dieptepunt van

Neem je de klimaatschade ook mee

€ 3, maar inmiddels is die gestegen

in de prijs, dan zit je boven de € 100.
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Financiële
rapportage
over CO2
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Het enige harde voorbeeld waar veel

Accoun
tants
bewegen
mee

Jos vindt dat je wetgeving beter vóór kunt zijn.
‘Ik adviseer bedrijven om uit zichzelf openheid
van zaken te geven over hun zwakke punten.
Dan voorkom je wat er nu bijvoorbeeld met
Shell gebeurt. Shell stond bij studenten tot voor
kort nog bovenaan in het lijstje van aantrekkelijke werkgevers, nu niet meer. Reden genoeg
om je serieus te verdiepen in jouw ongemakkelijke waarheid. Je kunt beter als management
uitzoeken hoe het zit en hoe je dat kunt

Integrated Reporting wordt steeds breder omarmd,

teerd te worden en met je mond vol tanden

zegt Jos, al is het nog steeds geen gesneden koek. ‘Hoe

te staan.’

bereken je bijvoorbeeld het verlies aan biodiversiteit of

Wet
geving
voor
zijn

het geluk op de werkvloer? Daar zijn wel protocollen

135

voor, heel veel zelfs. Op veel verschillende plaatsen
wordt tegelijk het wiel uitgevonden. Er staan nog geen
tienduizenden accountants klaar om die waterdicht te
controleren, maar dat is wel rap in ontwikkeling. Alle
grote accountantsbedrijven verdiepen zich daarin en
bedenken hun eigen aanpak. Ze leiden hun mensen op,
doen er onderzoek naar en schrijven opiniestukken.
De opleidingen zijn er ook mee bezig, al gaan die wat
trager.’
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beïnvloeden, dan er achteraf mee geconfron-

De zeventien Sustainable Development

moet je daarvoor meten? Internationaal

Goals (SDGs) van de Verenigde Naties

heeft het CBS daar een belangrijke rol in.

duiken in jaarverslagen steeds vaker

Het CBS houdt ook bij waar Nederland

op. Achter de doelen zitten tal van

staat in relatie tot andere landen.

targets met kpi’s. Van de kpi’s is het

Bedrijven doen het andersom: die kiezen

gros wel interessant voor overheden,

een doel, kijken wat ze daar al aan doen

maar niet zozeer voor bedrijven, zegt

en rapporteren daarover. Dat is goed

Jos. ‘Een select deel kun je als bedrijf

als eerste stap. De volgende stap is de

best bekijken. Een losse kpi zegt alleen

andere targets erbij pakken en kijken of

nog niks over in hoeverre je dat doel

je daarbij kunt aansluiten.’

bereikt. Maar er zijn meetmethodes in
ontwikkeling, omdat er voor sommige
136

indicatoren nog geen sets criteria en

SDGs
worden
vol
wassen
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protocollen zijn. Om die te kunnen

maken, moet er iets gemeten worden.
Dan moet je je voorstellen hoe dat moet.

BEDRIJVEN KIEZEN EEN DOEL,
KIJKEN WAT ZE DAAR AL AAN DOEN
EN RAPPORTEREN DAAROVER.
DAT IS GOED ALS EERSTE STAP.
DE VOLGENDE STAP IS DE ANDERE
TARGETS ERBIJ PAKKEN
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Neem het doel “Life below water”, wat
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GRI is in Nederland zo’n beetje

toepassing van dit soort richtlijnen,

dé standaard voor geïntegreerde

veel bedrijven hebben er moeite

verslaggeving. De structuur en het

mee, het is ook taaie kost. Daarom

gedachtegoed noemt Jos degelijk

is het goed als de TB om het jaar

en doordacht. ‘Als je als bedrijf GRI

een onderwerp uitdiept en kennis

toepast, kun je je geen buil vallen.

verspreidt.’

Het is een richtlijn, geen dwangbuis.

Op hoger niveau ziet Jos steeds

Je moet de grote lijnen snappen en

meer een eenheid in standaarden

op je eigen manier toepassen. Ik

ontstaan. ‘Een werkgroep is bezig

zou geen bedrijf adviseren om GRI

met het koppelen van GRI aan de

letterlijk te kopiëren. De tabel is een

SDGs. Elke nieuwe editie van GRI

hulpmiddel om te verwijzen naar een

zal meer aansluiten op de SDGs. Dat

paragraaf in je eigen verhaal, en je

gaat niet van vandaag op morgen,

kunt eraan toetsen of je iets vergeten

er zijn veel standaarden, proto-

bent. Het is gereedschap. Dat je een

collen en technische toestanden mee

hamer gebruikt, wil niet zeggen dat

gemoeid. Een heleboel techneuten,

je geen schroef in mag draaien. Het

statistici en onderzoekers zijn daar

is niet erg als je onzeker bent over de

druk mee.’

Eenheid
in
stan
daarden
Jos geeft wel de boodschap mee:
‘Laat de experts die standaarden

maar door ontwikkelen, maar wacht
niet op het eindresultaat. De koers

is wel duidelijk: als je alleen in finan-

ciële termen over het succes van je
bedrijf kunt praten, is dat eigenlijk

te mager. Bedrijven doen er daarom

goed aan een aansprekend en goed
onderbouwd verhaal te ontwikkelen
over hun niet-financiële prestaties.’
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