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triodos bank - peter blom
De aandacht voor duurzaam bankieren en beleggen groeit. 
Steeds meer mensen zien geld niet als doel maar als middel  
om maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. Peter 
Blom, directievoorzitter Triodos Bank: ‘Duurzaamheid  zit in  
het DNA van onze organisatie.’ | 4

beter operational risk management Financiële instellingen 
hebben behoefte aan een integrale manier om operationele risico’s in  
te schatten. Scenarioanalyse verbetert de effectiviteit, efficiëntie en  
tevredenheid bij implementatie van Operational Risk Management.  
Een manier van werken om operationele risico’s beter te begrijpen. | 8

balanced process management Een balans vinden 
tussen kortetermijndrijfveren en langetermijndoelstellingen. 
Dit artikel geeft een aanzet tot een integraal raamwerk voor 
het succesvol toepassen van process management, rekening 
houdend met de ontwikkelingsfase van de organisatie.  | 11

china en basel II De financiële dienstverleningssector in China volgt inter-
nationale wet- en regelgeving met grote belangstelling. De banken kunnen 
zich alleen tegen de sterk verhevigde concurrentie wapenen door de sprong  
te wagen naar een geavanceerde benadering van risicomanagement. | 14

‘doe wat lekker voelt’ Ondernemer en oprichter van 
softwarebedrijf BSO Eckart Wintzen over ondernemerschap en 
duurzaamheid. Voor hem staat dat gelijk aan betrokkenheid, 
vertrouwen en kleinschaligheid. ‘Fun hebben, iets goeds doen 
en winst maken kan allemaal.’ | 16

uitbesteden bedrijfsprocessen De toenemende krapte op de  
arbeidsmarkt wordt een steeds nijpender probleem. Kan Business Process 
Outsourcing (BPO) deze pijn verzachten? Nederland kan een voorbeeld  
nemen aan de Verenigde Staten en Engeland. | 20
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de euro Op de korte termijn zijn de vooruitzichten van  
de Europese eenheidsmunt prima. Toch heeft de euro nog  
onbenut potentieel.  Wat gebeurt er als de beleidsmakers  
in de eurozone hun zaken op orde krijgen? | 22



shorts

�  f.inc  JAARGANG 3 - #15    

mvo is here to stay
De wereld verbeteren en toch geld verdienen: moderne 
ondernemers breken met het geitenwollensokimago 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 
Acht tips & trics om uw organisatie MVO-bestendig te 
maken. 

1.   Zoek een thema dat aansluit bij uw missie 
Wat is de relatie van MVO met uw missie of met de kern
competenties? Versterkt het de positionering of merkwaarden, 
zoals betrouwbaarheid, betrokkenheid of de sympathie van uw 
onderneming? Sluit het thema aan bij uw communicatiebeleid? 
Het maakt uw verhaal geloofwaardiger.
2.  Bepaal de consequenties voor uw assortiment 
Gaat u duurzaamheid of de gekozen MVOonderwerpen  
in het hele assortiment doorvoeren? Of kiest u ervoor specifieke 
duurzame producten te ontwikkelen? Om daarmee nieuwe 
doelgroepen aan te trekken, dan wel bestaande klanten te  
behouden? Is duurzaamheid een extra product en daarmee  
een inkomstenbron? Of is het een service die bijdraagt aan een 
grotere betrouwbaarheid, meer sympathie en uiteindelijk aan 
betere klantenbinding? 
3. Ontwikkel een aansprekend concept 
Een inspirerend idee werkt beter dan een analytische studie,  
zowel voor intern als extern. Een thema of een verhaal dat tot 
de verbeelding spreekt, vergroot de betrokkenheid enorm. 
4. Vergroot de effectiviteit van maatschappelijke  
betrokkenheid 
Uw organisatie kan jaarlijks een vast bedrag doneren aan de 
plaatselijke voetbalclub, de school of het buurthuis, maar kan 
de klantbetrokkenheid vergroten door het gedoneerde bedrag 
te laten samenhangen met bijvoorbeeld spaaracties. Samen met 
uw klanten doet u dan iets voor de maatschappij. Een goed ge
voel voor beide partijen.

conquaestor utrecht 
verhuist
Per 1 september betrekt ConQuaestor een gloed-
nieuw kantoorpand in het kantorenpark Papen-
dorp in Utrecht. ConQuaestor krijgt met dit onder-
komen een pand dat de identiteit van het bedrijf 
weerspiegelt. 

Er moest een architect gevonden worden die de persoon
lijkheid van ConQuaestor in een gebouw zou kunnen  
vangen. Albert Hamminga, directielid van ConQuaestor: 
‘Onze briefing kende twee belangrijke uitgangspunten. 
Enerzijds zijn wij die betrouwbare adviseurs die hun vak 
verstaan, anderzijds zijn wij een piepjong bedrijf met veel 
jonge professionals met een gemiddelde leeftijd van be
gin dertig. Dat zijn twee componenten die eigenlijk haaks 
op elkaar staan: degelijk versus snel.’ 
Marianne Dragt, projectarchitect van Balans Architecten
studio, begreep de identiteit van ConQuaestor het beste. 
Zij tekent voor zowel het ontwerp van het gebouw als de 
inrichting van het interieur. In haar eigen woorden is het 
gebouw ‘sculpturaal, menselijk, persoonlijk en degelijk’. 
Degelijk door het gebruik van Noorswit beton. De kiezels 
in het beton blijken door de tijd heen te schilferen waar
door het gebouw niet vuil wordt. Het beton wordt door
broken door dynamische lijnen en veel glas, wat het trans
parante karakter benadrukt. Een atrium hapt veel licht 
naar binnen. Bijzonder: de twee open haarden in het  
atrium en de hoekbanken waar je je met een laptop kunt 
nestelen. Hier in het hart van het gebouw bevinden zich 
de vergaderzalen, het opleidingscentrum en de lunch
ruimte. Maar het atrium kan ook omgetoverd worden  
tot een ruimte waar maximaal 120 mensen kunnen deel
nemen aan de MasterClasses. Voor de inrichting heeft 
Dragt gebruikgemaakt van de huisstijlelementen: de kleu
ren wit en zwart, met oranje accenten, en visuele elemen
ten als de ijsrotsen en paardenbloem. De gangwanden  
bestaan uit glas en zijn gedecoreerd met rietstengels in 
een kunststof uitvoering. Dragt is zeer te spreken over de 
verwezenlijking van haar ontwerp: ‘Vanbuiten is het sculp
turaal en degelijk. Eenmaal binnen, is het fris en vrolijk. En 
door al het licht nog vrolijker dan ik had gedacht.’ 

ConQuaestor organiseert eind september een open dag. 
Kijkt u voor de exacte datum op www.conquaestor.nl.
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ConQuaestor organiseert iedere maand 
MasterClasses. Bijeenkomsten over onderwerpen 
die in uw werk van pas komen, met topsprekers en 
vakgenoten die interessant kunnen zijn voor uw 
netwerk. In elke MasterClass komt een specialisme 
of specifi ek onderwerp aan de orde. 

De macht van de 
aandeelhouder

6 september l 18.00 uur

Gezondheidszorg

27 september l 18.00 uur

De toekomst van 
Corporate Performance 
Management

11 oktober l 18.00 uur

De toekomst van Europa, 
Nederland en uw bedrijf

8 november l 18.00 uur

Wanneer u vragen hebt, of een van deze 
MasterClasses wilt bijwonen, dan kunt u een 
e-mail sturen aan masterclasses@conquaestor.nl 
of kijk op www.conquaestor.nl

5. Vind nieuwe doelgroepen 
Vanuit de kernvaardigheden van uw bedrijf kunt u wellicht 
bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen 
voor specifi eke groepen. De doelgroep voor duurzame produc
ten bestaat uit een marktpotentieel van maar liefst 1,6 miljoen 
Nederlanders. 
6. Stapel voordelen voor afnemers 
MVO kan leiden tot voorkeur bij afnemers. Maar alleen idealen 
verkopen is niet voldoende. Zorg dat u de voordelen voor de 
consument ‘opstapelt’. Geen concessies doen op belangrijke 
eigenschappen als kwaliteit, gemak, gezondheid of smaak. En 
het moet duurzaam zijn. Door het stapelen van de voordelen 
wordt op meerdere fronten toegevoegde waarde gecreëerd. 
Dat helpt ook het eventuele prijsverschil van duurzame ten 
opzichte van nietduurzame producten te overbruggen.
7. Communiceer in de juiste toon en stijl 
Communicatie over MVO hoeft niet beperkt te blijven tot het 
afl eggen van verantwoording via duurzaamheidsverslagen of 
websites. Dat is de defensieve kant, de morele verplichting. 
Consumenten willen ook dat bedrijven – met mate – over hun 
maatschappelijke activiteiten communiceren. Zoek naar een 
verbinding tussen MVO en het product of de competentie, 
zodat het concreet en relevant wordt voor afnemers. Maak de 
communicatie niet te serieus of belerend. Relativeer en zorg 
voor een knipoog. Zorg ervoor dat uw medewerkers achter 
het verhaal staan en het ook goed over kunnen brengen. 
8. Benut de sympathie van MVO 
Hedendaagse duurzame ondernemers breken met de oude 
moraal, door tegelijkertijd de wereld te willen verbeteren en 
daar geld mee te verdienen. Daarmee kunt ook u relatief 
gemakkelijk gratis publiciteit genereren in dag of vakbladen. 
Klanten willen best ambassadeur zijn van een bedrijf dat ze 
sympathiek vinden. Betrek ze dus in uw marktbewerking. 

www.mvonederland.nl
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interview

tekst Nart Wielaard fotografie Erik Kottier

In de tuin van het nieuwe Triodos-hoofdkantoor in 
Zeist staat een bord van een meter of vier hoog met 
daarop drie woorden: Niet te koop. Het lijkt op het 
eerste gezicht een smaakvolle inhaker op het rumoer 
rond de overname van ABN AMRO, maar die goede 
timing blijkt toeval te zijn. Het motto werd bedacht 
ver voordat deze discussie speelde, ter ondersteu-
ning van een campagne om 30 miljoen euro aan 
nieuw kapitaal aan te trekken. Niet door een emissie 
op de beurs, maar door het uitgeven van certificaten 
van aandelen Triodos. De certificaten zijn in handen 
van een onafhankelijk administratiekantoor, zodat 
taferelen á la ABN AMRO niet mogelijk zijn. 

klimaatdiscussie
Directeur Blom is dan ook blij dat zijn bank niet 
beursgenoteerd is, want de hijgerigheid van de 
beurs past niet bij de langetermijnvisie van Triodos 
Bank: ‘Een onderneming is in onze visie geen ver-
handelbaar goed, zoals Morris Tabaksblat (red. gees-
telijk vader van de gelijknamige code voor corporate 
governance) het onlangs stelde. Een onderneming 
heeft een ziel, een eigen identiteit. We hebben  
dan ook zeer bewust gekozen voor een niet-beurs-
genoteerd bestaan. We willen onze aandeelhouders 
kennen en samen met hen de afwegingen kunnen 
maken over continuïteit, rendement en de missie  
van de bank. Een beursgang zou ons DNA kunnen 
vernietigen.’

De belangstelling voor de nieuwe emissie is groter 
dan voorgaande keren, zo laat Blom weten, al kan 

hij nog geen cijfers geven, want de inschrijving sluit 
pas een maand na het interview. De grote interesse 
tekent de maatschappelijke ontwikkeling van de  
afgelopen jaren. Lange tijd was de klimaatdiscussie 

een betere wereld
begint in zeist

Geld niet als doel, maar als middel voor maatschappelijke verandering. Dat lijkt een open deur, 
maar in werkelijkheid is het de scherp onderscheidende propositie van Triodos Bank. In gesprek 
met directievoorzitter Peter Blom over het belang van opinieleiderschap voor zijn bank, de ziel 
van een onderneming en het Al Gore-effect: ‘Duurzaamheid wordt steeds vaker een kernwaar-
de in plaats van een randvoorwaarde.’

‘een beursgang zou 
ons DNA kunnen 
vernietigen’

voer voor idealisten, wereldverbeteraars en een  
selecte groep bewust levende burgers. Inmiddels 
houdt het onderwerp een dwarsdoorsnede van de 
hele maatschappij bezig. Zelfs in de snelle wereld 
van de zakenbankiers en private equity-huizen 
wordt er over gepraat. 

Blom schetst de ontwikkeling van aandacht voor 
duurzaamheid bij bedrijven in een notendop,  
door vier fasen te onderscheiden: ‘Fase 1 was  
de ontkenning van de jaren  
tachtig. Fase 2 de defensieve 
reactie van halverwege de  
jaren negentig, toen bedrijven 
veelal wat gingen doen met 
duurzaam ondernemen uit  
het oogpunt van reputatie-

Peter Blom,  

directievoorzitter 

Triodos Bank:  

‘Duurzaamheid  

is geen voorbij- 

waaiend issue.’
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interview

management, marketing en public relations. We zit-
ten nu in fase 3, waarin bedrijven juist het offensief 
kiezen omdat ze zien dat er geld valt te verdienen 
met duurzaamheid en omdat ze inzien dat het geen 
issue is dat voorbijwaait. Kijk bijvoorbeeld naar de 
florerende CO2-handel, maar ook naar het feit dat  
de clean tech-sector – met onder meer duurzame 
energie – in de Verenigde Staten momenteel de 
snelst groeiende sector van de private equity is.’
Blom juicht deze ontwikkeling uiteraard van harte 

toe. Als mens, maar ook als directeur van Triodos,  
de bank die bij uitstek is gepositioneerd om van de 
toegenomen aandacht te profiteren. De cijfers spre-
ken dan ook boekdelen, want de bank groeit mo-
menteel met ongeveer 25 procent per jaar. En dan 
zijn we nog niet aanbeland in fase 4, de fase waarin 
Blom voorziet dat duurzaamheid voor ondernemin-
gen een kernwaarde wordt in plaats van een rand-
voorwaarde: ‘Waar het uiteindelijk om gaat is dat  
je duurzaamheid verinnerlijkt, dat het in het DNA 
van de organisatie zit. Triodos Bank is nu nog een 
van de weinige bedrijven die dat met recht kan  
zeggen. Maar ik geloof dat we wat dat betreft aan 
de vooravond staan van een grote ontwikkeling.’

oproep tot meer concurrentie
De financiële sector zit in het hart van die ontwikke-
ling en kan in potentie een enorme invloed laten 
gelden om de maatschappij wat groener, schoner en 
eerlijker te maken. Blom: ‘Banken en andere kapi-
taalverschaffers zitten aan de knoppen van de eco-
nomie. Als zij bepaalde activiteiten niet financieren, 
sterven die activiteiten uiteindelijk uit. Door een be-
wust beleid te voeren, kunnen ze het aandeel van de 
duurzame investeringen vergroten. We stimuleren 
onze concurrenten dan ook van harte om duurzame 
producten op de markt te brengen.’
Dat lijkt misschien gek, want Triodos Bank roept 
daarmee op tot meer concurrentie. Het is echter vol-
strekt logisch wanneer de doelstelling van de bank in 
acht wordt genomen: men wil immers winst maken, 
maar ook bijdragen aan een betere wereld. Blom 
weet als geen ander dat Triodos Bank dat niet alleen 
kan: ‘We hebben bijvoorbeeld aan de wieg gestaan 
van de fiscale regels voor groene beleggingen. Van 
de 6 miljard die inmiddels op die manier is belegd, 
hebben wij ongeveer een half miljard. Prachtig 
toch?’
Als andere banken het issue duurzaamheid nog  
breder op de kaart zetten, kan Triodos – en de maat-
schappij – meeliften en profiteren van de extra aan-
dacht, en dus vindt Blom dat prima. Zolang Triodos 
Bank door klanten maar wordt gezien als dé duur-
zame bank. Daarom volgt Triodos Bank ook een hel-
dere strategie met drie pijlers. Pijler 1 is het leveren 
van duurzame diensten: men streeft naar een brede-
re klantenbasis. Pijler 2 is productvernieuwing: een 
mooi voorbeeld daarvan is de opmars van de duur-
zame beleggingsfondsen van Triodos Bank, die in-

‘steeds meer mensen zien geld niet meer als een doel, 
maar als een middel om maatschappelijke verandering  
te bewerkstelligen’

Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat 
voor duurzaam en transparant bankieren. De bank, 
opgericht in Nederland in 1980, plaatst aandacht 
voor mens en aarde niet tegenover een goed  
financieel rendement op korte termijn, maar is  
er van overtuigd dat deze op de lange termijn  
elkaar juist versterken. Het jaar 2006 ziet directie-
voorzitter Peter Blom als een duidelijk omslag-
punt in het denken over duurzame ontwikkeling: 
‘De maatschappelijke ontwikkelingen onder-
strepen de belangstelling voor een duurzame  
benadering. De ‘groene economie’ staat aan 
de vooravond van een ongekende groei. Duur-
zaam handelen wordt hoofdzaak.’

Triodos Bank stond aan de wieg van de fiscale  
stimuleringsregelingen voor groene, sociaal- 
ethische en culturele projecten. De bank lanceer-
de het eerste groenfonds en cultuurfonds van  
Nederland en is mondiaal een autoriteit op het 
gebied van microfinanciering in ontwikkelings-
landen. 

Triodos Bank heeft 124.000 klanten en 4.000  
duurzame kredieten in portefeuille. De bank 
heeft vestigingen in Nederland, België, het  
Verenigd Koninkrijk en Spanje en een agentschap  
in Duitsland. De bank telt 350 medewerkers.

Het balanstotaal groeide in 2006 fors met 26 pro-
cent tot 1,5 miljard euro. Het totaal toevertrouwd 
vermogen van Triodos Bank Groep, bestaande uit 
Triodos Bank en de fondsen onder beheer, groei-
de in 2006 met 23 procent tot 3,0 miljard euro. 

feiten en cijfers
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middels voor meer dan de helft door andere banken 
worden verkocht. En pijler 3 is opinieleiderschap in 
het maatschappelijk debat. Blom: ‘We investeren 
veel in participatie in het maatschappelijk debat,  
en willen daarin vooroplopen. Internationaal wor-
den we ook als zodanig erkend. Er zijn voortdurend 
nieuwe dilemma’s op het gebied van duurzaamheid, 
het is niet altijd een lineair vraagstuk. Neem bijvoor-
beeld energie uit biomassa: dat is energie uit her-
nieuwbare bron en dus prachtig. Maar tegelijkertijd 
concurreert dat ook met het basisvoedsel van arme 
mensen. Waar het om gaat is duurzaamheid in zijn 
geheel te bekijken. In dat soort discussies zijn wij 
duidelijk ‘frontrunner’.’

groei van 20 tot 30 procent
Hoe dan ook, de aandacht voor duurzaam bankieren 
en beleggen groeit. Steeds vaker willen grootouders 
een duurzame spaarrekening openen voor hun klein-
kind, of kloppen particulieren na het ontvangen van 
een erfenis aan bij Triodos Bank Private Banking.  
De trend is duidelijk: steeds meer mensen zien geld 
niet meer als een doel, maar als middel om maat-
schappelijke verandering te bewerkstelligen. En toch 
lijkt het allemaal erg langzaam te gaan. De beelden 
van An Inconvenient Truth, de film van Al Gore over 
de klimaatverandering, roepen op tot revolutie want 
de tijd dringt. In werkelijkheid is er eerder sprake 
van een voortkabbelende evolutie. Kunnen grote  
institutionele investeerders zoals pensioenfondsen, 
met hun enorme macht op de kapitaalmarkt,  
de zaak niet wat versnellen? Blom kent de kritiek op  
dat punt, maar neemt de fondsen ook in bescher-
ming: ‘We moeten de weg van de geleidelijkheid 

komst is Blom niet, want de vooruitzichten zijn zeer 
goed. Hij is eerder bezorgd over het managen van  
de groei van zijn bank: ‘De huidige groei van 20 tot 
30 procent is organisatorisch bij te houden. Er wordt 
hier hard gewerkt, en veel meer dan dit kan een  
organisatie niet aan. Daar komt bij dat wij net als  
andere organisaties te maken hebben met het  
probleem van een krappe arbeidsmarkt. En het kost 
nu eenmaal tijd om nieuwe mensen de ziel van deze 
bank eigen te laten maken. Onze manier van opere-
ren kun je niet even uitleggen met een lijst van veel-
gestelde vragen.’

N.J. Wielaard is freelancejournalist en tekstschrijver.

duurzaam beleggen 
levert op termijn het-
zelfde rendement op

zoeken. Pensioenfondsen kunnen niet van de ene op 
de andere dag een groot deel van hun vermogen in 
duurzame beleggingen stoppen, simpelweg omdat 
er dan een enorme koersreactie zou ontstaan op de 
kapitaalmarkten. Bovendien zijn er nog onvoldoen-
de duurzame projecten en bedrijven om met zo’n 
massaliteit in te investeren. Je kunt het de pensioen-
fondsen hoogstens kwalijk nemen dat ze dat niet  
beter uitleggen aan het publiek.’ Duurzaamheid 
hoeft overigens niets te kosten, aldus Blom: ‘De rode 
lijn in de onderzoeken is dat duurzaam beleggen op 
langere termijn minstens hetzelfde rendement laat 
zien als ‘gewone’ beleggingen. Al is dat ook onder-
werp van discussie, maar dat is nu eenmaal inherent 
aan dergelijke onderwerpen.’ Bang voor de toe-
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risk management

improving operational 
risk management

Operational Risk Management (ORM) ondersteunt besluitvormers bij het nemen van geïnformeerde
beslissingen, gebaseerd op een systematische inschatting van het operationele risico. In dit artikel bespreken 
we kort de problemen en uitdagingen in ORM. Daarna presenteren we een manier van werken voor scenario
analyse die de effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid bij implementatie van ORM verbetert. Met deze 
manier van werken kunnen financiële instellingen operationele risico’s beter begrijpen zodat het economisch 
kapitaal verminderd kan worden binnen de Basel IIregelgeving.

Door Jürgen van Grinsven 

Veel financiële instellingen zijn aan het einde van  
de jaren negentig gaan focussen op het managen  
van operationele risico’s. Dit werd beïnvloed door  
de weerbarstigheid van de markt, catastrofes zoals 
Barings en Daiwa, decentralisatie en elektronische 
handel. Daarnaast zijn de wet en regelgeving, en  
de operationele en strategische druk andere motieven 
om operationele risico’s beter te managen binnen een 
betrouwbaar raamwerk. ORM is echter nog geen van
zelfsprekendheid. De impuls die uitgaat van geleden 
verliezen veroorzaakt door operationele risico's leeft 
vaak maar kort, en er zijn slechts enkele methoden 
en tools beschikbaar om ze te identificeren, te kwan
tificeren en te managen. 
 
problemen en uitdagingen 
De problemen en uitdagingen waar financiële instel

lingen voor staan, zijn sterk gerelateerd aan de iden
tificatie en inschatting van het operationele risico.  
Er wordt onderscheid gemaakt in problemen met  
verliesdata (intern en extern), Risk Self Assessments 
(RSA) en technieken & tools. Tabel 1 vat deze proble
men en uitdagingen samen.

Verliesdata vormen de basis om operationeel risico te 
kunnen meten. Om het tekort of kwaliteitsgebrek van 
interne verliesdata te compenseren wordt vaak ge
bruikgemaakt van externe verliesdata. RSA’s worden 
ingezet om eventuele methodologische tekortkomin
gen bij interne en externe verliesdata te overwinnen. 
Het proces, de technieken en tools die gebruikt wor
den ter ondersteuning van deze assessments zijn vaak 
niet effectief, niet efficiënt, en worden zelden goed  
geïmplementeerd in de financiële instelling.  

reductie van economisch kapitaal met scenarioanalyse

problemen en uitdagingen in operationeel risicomanagement

Verliesdata Risk self assessments Technieken & tools

Tekort aan interne verliesdata Subjectieve waarde van  
de uitkomsten

Biases van de geïnterviewden 
worden niet begrepen

Te lage kwaliteit interne  
verliesdata

Lage kwaliteit van de  
uitkomsten

Najagen van veranderende  
verliesdata

Betrouwbaarheid externe  
verliesdata te laag

Inconsistent gebruik van  
risk self assessments

Technieken en tools worden 
niet gedeeld in de organisatie

Consistentie externe verlies 
data

Geen dynamische ‘view’ van  
risk self assessments

Technieken hebben geen  
goede ‘fit’ met de tools

Aggregatie van externe verlies
data is complex

Arbeidsintensief risk self  
assessmentproces

Coördinatie van grote  
datavolumes is moeilijk

Tabel 1
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Kortom: er is een behoefte aan een integrale aanpak 
om operationele risico’s in te schatten.

scenarioanalyse voor orm: 
een manier van werken

Een scenarioanalyse maakt risicovolle gebeurtenissen 
expliciet. Een effectieve en efficiënte aanpak met be
hulp van scenarioanalyse bestaat uit een manier van 
denken over ORM, een manier van werken in ORM, 
een manier van modelleren en een manier om ORM  
te managen. De scenarioanalayse beschrijft het  
proces, de activiteiten en de stappen in de fasen voor
bereiding, risicoidentificatie, risicoassessment, risico
mitigatie en rapportage. Dit artikel gaat in op de  
manier van werken. Figuur 1 geeft het overzicht.

1. Voorbereidingsfase
De voorbereidingsfase voorziet de expert van een 
framework en referentiekader. De stappen binnen  
deze fase hebben tot doel de probleemsituatie zo 
goed mogelijk te begrijpen waarbij mogelijke voor-
oordelen en inconsistenties worden voorkomen.

De eerste stap is het in kaart brengen van de concep
ten van de probleemsituatie, door het beschrijven van 
de huidige problemen, de doelen, de ORMstandaar
den en potentiële verstoringen. De probleemsituatie 
wordt vervolgens gespecificeerd door relevante feiten 
te beschrijven door middel van auditrapporten,  
financiële rapporten, de interne verliesdatabase en  
de aanwezige managementinformatie te bestuderen. 
Daarna wordt de probleemsituatie gevalideerd: cor
responderen de bevindingen met de realiteit? Lossen 
we de gestelde problemen op als we deze focus ne
men? Worden de gestelde doelen gehaald? Validatie 
resulteert in een werkopdracht. In de vierde stap wor
den de context en de doelen van de scenarioanalyse 
bepaald aan de hand van documenten over de finan
ciële instelling, foutbomen met risicooverzichten en 
interviews met de verschillende experts en managers. 
Vervolgens worden de experts geïdentificeerd en  
geselecteerd die in aanmerking komen voor de scena
rioanalyse. Belangrijke criteria zijn relevante kennis 
en ervaring, geslacht, interne politiek en betrokken
heid bij de gebruikte methode. De probleemeigenaar 
heeft een belangrijke stem in de selectie, veelal in  
samenspraak met de facilitator van de scenarioanaly
se. De performance van iedere expert wordt gemeten 
door een assessment. Als alle experts bekend zijn, 

financiële instellingen hebben behoefte aan een integrale 
aanpak om operationele risico's in te schatten. Een 
scenarioanalyse maakt risicovolle gebeurtenissen expliciet

worden hun rollen in de scenarioanalyse gedefinieerd 
om ongewenste effecten zoals group think, conflicten 
en zelfoverschatting te voorkomen. Gedacht moet 
worden aan de rol van manager, initiator, expert of 
facilitator.
Kies voor eenvoudige technieken en tools die de  
methode ondersteunen. Daarmee wordt de kans op  
fouten gereduceerd. Voordat de volgende fase wordt 
ingegaan, is aan te bevelen om ten minste de belang
rijkste elementen uit de scenarioanalyse te doorlopen. 
Dit geeft inzicht in het proces en verhoogt de kans om 
de gestelde doelen te behalen. Ten slotte worden de 
experts getraind in de methode voor scenarioanalyse, 
tools, context, ORM en doelen. 

2. Risico-identificatiefase
De identificatiefase levert een betrouwbare informa-
tiebasis op die nodig is voor een accurate inschatting 
van het operationele risico.

De eerste stap bestaat uit het in kaart brengen van de 
operationele risico’s door het anoniem identificeren 
van events door de experts. Tijdens de identificatie is 
het belangrijk dat de facilitator relevante ‘cues’  
gebruikt om de experts te triggeren naar de juiste 
events, bijvoorbeeld door gebruik te maken van kor
te, juiste woorden. Daarna formuleren de experts het 
risico, bijvoorbeeld: ‘het risico is dat... waardoor...’. 
Meestal zijn drie vragenronden genoeg om de risico’s 
te identificeren.
Vervolgens worden de operationele risico’s gecatego
riseerd. Vaak wordt deze stap achterwege gelaten om 
tijd te besparen. Het categoriseren is echter aan te  
bevelen om een referentiekader te verkrijgen voor  
de volgende fase en dient tevens voor rapportage
doeleinden. Denk aan categorisering binnen Basel II
kaders.
Tot slot worden de geïdentificeerde operationele risi
co’s vergeleken met de risico’s uit de database (intern 
en extern). Dit wordt veelal door een subgroep van 
experts gedaan die over specifieke inhoudelijke ken
nis beschikken. Deze analyse kan ertoe leiden dat er 
nog meer risico’s geïdentificeerd dienen te worden in 
bepaalde impactcategorieën.

3. Risico-assessmentfase
De assessmentfase heeft tot doel het management 
van een accurate kwantificering van de operationele 
risico’s te voorzien.
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risk management

In de risicoassessmentfase wordt begonnen met het 
inschatten van de operationele risico’s. In de eerste 
stap wordt het absolute niveau van het operationele 
risico bepaald: een brutoinschatting waarbij de hui
dige beheersmaatregelen buiten beschouwing wor
den gelaten. Deze inschatting heeft als voordeel dat 
een referentiekader wordt opgebouwd. In de tweede 
stap wordt het nettorisico bepaald, waarbij de ge
bruikte beheersmaatregelen wel worden mee
genomen. Let op, deze moeten vooraf geïdentifi
ceerd zijn. Elke expert maakt een individuele 
inschatting van het bruto en nettorisico. Vervolgens 
worden de resultaten geaggregeerd, op basis van een 
mathematische of interactieve methode. Het advies is 

bestaande control frameworks, databases en bench
markstudies gebruikt worden. Het is raadzaam om 
mitigerende maatregelen te treffen die in een redelij
ke verhouding staan met de verwachte verliezen. De 
experts maken ook hier bruto en nettoinschattingen 
van de alternatieve beheersmaatregelen, zoals in fase 
3 beschreven. Tot slot worden de resultaten geaggre
geerd (zie fase 3).
 
5. Rapportagefase
Deze fase heeft als doel om het management,  
de initiatoren en de experts te informeren over  
de resultaten van de scenarioanalyse.

Alle relevante informatie en data uit de scenarioana
lyse worden in een rapport vastgelegd. Daarbij in
achtnemend dat de facilitator op de hoogte is van de 
laatste rapportagerichtlijnen. De experts en betrokke
nen hebben tijd geïnvesteerd in de scenarioanalyse. 
Het is raadzaam om de resultaten met de experts te 
bespreken en ze het eindrapport te sturen. 

conclusie
Gestructureerde scenarioanalyse in ORM geeft finan
ciële instellingen de mogelijkheid om operationele  
risico’s beter te begrijpen, zodat het economisch  
kapitaal verminderd kan worden. Scenarioanalyse 
maakt het tevens mogelijk om toekomstige complexe 
scenario’s in te schatten die tot catastrofale gevolgen 
kunnen leiden. De hierboven beschreven aanpak is 
succesvol geïmplementeerd bij verschillende grote  
financiële instellingen. Meer dan tweehonderd risico
managers zijn inmiddels getraind in deze aanpak. 
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scenarioanalyse leidt tot meer 
grip op operationele risico's

Figuur 1 
Manier van werken 
bij scenarioanalyse

deze twee te combineren om de beste resultaten te 
verkrijgen uit de scenarioanalyse. Simpele mathemati
sche methoden – zoals het inschatten van frequentie 
en impact – geven betere resultaten dan complexere 
methoden. Interactieve methoden vereisen vaak inter
actie tussen de experts. Als er onzekerheid is over de 
relevante kennis van de experts, kunnen de uitkom
sten van de experts een gelijke weging meekrijgen. 

4. Risicomitigatiefase
Deze fase heeft als doel om de risico’s, die na de  
assessment nog een onacceptabel niveau hebben,  
verder te mitigeren.

Voor operationele risico’s die niet voldoende afgedekt 
worden door bestaande beheersmaatregelen, worden 
alternatieve beheersmaatregelen geïdentificeerd. Elk 
risico krijgt een eigen specifieke set van additionele 
beheersmaatregelen. Voor deze identificatie kunnen 

doelstellingen, visie, strategie

monitoring & control



- De processen zijn 
 niet onderkend
- Het procesontwerp 
 heeft tekortkomingen
- De uitvoering van de 
 processen is suboptimaal
-  Het management van 
 de processen is niet adequaat

oorzaken gebrekkig process management gevolgen

How to manage  
the white space in the organization chart?

?
!

organisatie X

afdeling Y
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Door Jan Bosman

De kern van process management is het (h)erkennen 
van de voortbrengingsketens binnen organisaties. 
Deze activiteitenketens raken diverse mensen, syste-
men en afdelingen. Binnen deze ketens (processen) 
kan sprake zijn van tekortkomingen in het ontwerp, 
zoals:
-  Slechte afstemming tussen functionele werkvelden 

(front- versus backoffice).
-  Knelpunten in de logistieke afhandeling (wacht-

tijden).
-  Bestaan van stappen die geen waarde toevoegen 

(inefficieny).
-  Te veel of te weinig ‘controls’ (wet- en regelgeving).
Naast tekortkomingen in het procesontwerp kunnen 
ook andere oorzaken worden onderkend. In de 
onderstaande figuur worden deze weergegeven.

Voor het gevolg ‘geen betrouwbare management-
informatie’ is het goed te onderkennen dat processen 
niet alleen horizontaal door organisaties stromen. 
Voor de besturing van organisaties wordt meer ge-
bruik gemaakt wordt van vertikaal georiënteerde  
informatieprocessen dan van horizontale. Het niet 
betrouwbaar kunnen rapporteren over bijvoorbeeld 

prestatie-indicatoren leidt tot gebrekkige manage-
mentinformatie met als gevolg dat het management 
niet meer in control is.

verschillende stadia
Praktijkervaring en daarop gebaseerde literatuur 
toont aan dat de ontwikkeling naar een proces-
georiënteerde organisatie verloopt in verschillende 
stadia. Voorbeelden zijn het INK managementmodel 
(INK, 2004) en het 7-fasenmodel Process Based 
Management (Consortium of Advanced Manage-
ment – International, 2005). Inzichten die hieruit 
naar voren komen zijn:
-  Er zijn verschillende stadia van process manage-

ment te onderkennen.
-  Het stadium van process management hangt sterk 

samen met de ontwikkelingsfasen in de organisatie.
-  De ontwikkeling voltrekt zich vaak schoksgewijs.
-  De versnellingsmomenten in de ontwikkeling wor-

den (vaak) veroorzaakt door kortetermijndrijfveren.
-  Het succes van process management is afhankelijk 

van de inbedding van de kortetermijndrijfveren in 
een langetermijnstrategie.

Om process management succesvol te implementeren 
is het noodzakelijk om te begrijpen in welke  

Sinds Michael Hammer en James Champy in 1993 ‘Reengineering the corporation’ schreven,  
is er veel gebeurd op het gebied van process management. Zo zijn inmiddels veel afgeleide 
managementinstrumenten ontstaan. Process management vormt daarbij vaak het brandpunt 
waarin de actoren in een organisatie wel of niet optimaal samenwerken. Voorbeelden zijn  
6sigma, COSO II en meer holistische modellen zoals Brache. Dit artikel geeft een aanzet tot een  
integraal en langetermijnraamwerk voor het succesvol toepassen van process management. 
Daarbij staat de balans tussen kortetermijndrijfveren en langetermijndoelstellingen centraal.

integraal raamwerk voor het realiseren van strategische doelen 

balanced process 
management

process management

Tabel 1:  
Oorzaken en gevol-

gen van gebrekkig 

process management

-  Vermindering  
  van efficiency

- Effectiviteit neemt af
-  Niet voldoen aan  

wet- en regelgeving
-  Geen betrouwbare 

managementinformatie



ontwikkelingsstadia
process management

Korte termijn
drijfveer

Lange termijn
strategie

effectiviteit

wetgeving

efficiency

fasen

ontwikkeling in de tijd
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process management

ontwikkelingsfase de organisatie zich bevindt en hoe 
invoering van process management aansluit bij de 
langetermijnstrategie. Een goed voorbeeld hiervan is 
het streven naar een vergaande ketenintegratie van 
de verschillende organisaties in de jeugdzorg. Bin-
nen dit langetermijnkader is het goed mogelijk en 
zelfs raadzaam om gebruik te maken van korteter-
mijndrijfveren voor het forceren van sprongen in de 
ontwikkeling van process management, bijvoorbeeld 
de huidige aandacht voor risicomanagement in de 
jeugdzorg. Dit betekent echter wel dat in de korte-
termijnprojecten de basis moet worden gelegd voor 
een langetermijnontwikkkeling (zie figuur 2). 

kortcyclische verbeterprojecten 
voor langetermijnontwikkeling

Het uitvoeren van meerdere opeenvolgende kort-
durende projecten die leiden tot aantoonbare  
resultaten zijn een beproefd concept om doelen op 
langere termijn te realiseren. Hierbij kan goed ge-

bruik worden gemaakt van een kortcyclische project-
aanpak die de basis legt voor continue verbetering 
(zie OPE-model). Zo kunnen verschillende cycli worden 
doorlopen waarbij de directe aanleiding/drijfveer 
steeds een andere is maar waarin wel de strategische 
organisatieontwikkeling wordt bewaakt. Belangrijke 
slagingsfactor is het koppelen van de kortetermijn-
doelen aan een juiste balans van de strategische  
doelen en balans in de uitvoering. 

balans in de uitvoering  
en de doelen 

De klassiek valkuil bij process management is dat de 
harde kant van de organisatie onevenredig veel aan-
dacht krijgt. Dit gaat ten koste van de aandacht voor 
de mensen en hun gedrag in de processen. Voor een 
succesvol process management-project moet een 
evenwicht worden gevonden in de uitvoering van  
de processen in de driehoek: management (structuur 
en besturing), mensen (cultuur en competenties) en 
middelen (systemen). De uitdaging is het zodanig in 
lijn brengen van management, mensen en middelen 
dat een procesgerichte organisatie ontstaat. Hierbij 
is het een interessante constatering dat het juiste 
evenwicht afhankelijk is van het stadium van process 
management. Een belangrijk omslagpunt in de ont-
wikkelingsstadia is het punt waarop niet langer kan 
worden gesproken over het managen van processen 
maar over het managen met processen. Het succes 
wordt bepaald door de mate waarin de specifieke 
doelstelling (focus is immers noodzakelijk!) wordt ver-
taald naar specifieke consequenties. Hierbij komt di-
rect het tweede element van balans naar voren; balans 
in de doelen. Focus op kortetermijndoelen is goed, 
maar dit mag niet de langetermijnontwikkeling in ge-
vaar brengen. Dit vraagt om een duidelijke regie in de 
langetermijnontwikkeling.

process governance als borging  
van langetermijndoelen

Voor het realiseren van lange termijn doelen is  
sturing in de ontwikkeling van doorslaggevend be-
lang. Zaken die hierbij aan bod moeten komen zijn:
Het zorgen voor een langetermijnvisie (bij voorkeur 
met procesarchitectuur, groeipad/plateauplanning 
etc.) en commitment hiervoor bij betrokken partijen.
-  Het (zorgen voor) besluiten rondom initiatieven. 

Wat gaan we wel en wat gaan we niet doen?
-  Het (zorgen voor) besluiten rondom de inzet van 

middelen in de processen en in de ontwikkelingen 
(verandercapaciteit business en IT)

-  Het bewaken van de balans tussen kortetermijn 
‘moetjes’ (denk aan wet- en regelgeving) en lange-
termijndoelstellingen.

-  Het opzetten van een dashboard en (met betrokke-
nen) sturen op langetermijnontwikkelingen.

Kortom, wie bewaakt de balans en hoe? In functio-
neel georiënteerde organisaties staat deze rol vaak 
haaks op bestaande machtsverhoudingen. Wie is  
verantwoordelijk voor horizontale processen in een 

Figuur 1. 
Het OPE-model legt 

met een kortcycli-

sche projectaanpak 

de basis voor conti-

nue verbetering.

Figuur 2. 
Kortetermijndrijf- 

veren forceren  

sprongen in de  

ontwikkeling van 

process manage-

ment.
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-  Langetermijnstrategie koppelen aan  
kortetermijn doelen

-  Kortcyclische projectaanpak gericht op  
continue verbetering

- Process management kent verschillende data
-  Ontwikkeling van management van processen 

naar management met processen
-  Balans in ontwikkelingsfase organisatie en 

process management
- Balans in korte- en langetermijndoelen
-  Balans in de uitvoering d.m.v. de factoren  

management, mensen en middelen 
- Process governance

vertikaal georganiseerde organisatie en wat zijn  
de bevoegdheden die daar bij horen? Hoe wordt  
bewaakt dat kortetermijnprojecten de langetermijn-
visie versterken en niet juist op achterstand zetten?

op weg naar een integraal 
instrumentarium

In de literatuur en de praktijk zijn tal van inzichten 
ontstaan door het toepassen van process manage-
ment als instrument voor prestatieverbetering. Toch 
zijn er nog wel een aantal zaken die vragen om na-
dere invulling. Voorbeelden hiervan zijn de verschil-
lende ontwikkelingsfasen en welke belemmeringen 
en succesfactoren per fase kunnen worden onder-
kend. Door dit te koppelen aan de verschillende  
elementen in de uitvoering (mensen, middelen, ma-
nagement) en de verschillende kortetermijndoelen 
(efficiency, enz.) ontstaat een integraal raamwerk 
voor  succesvolle invoering. In het najaar van 2007 
wordt door ConQuaestor een grootschalig process 
managementonderzoek uitgevoerd binnen de Neder-
landse private en publieke sector. De doelstelling  
van dit onderzoek is om het hier geboden raamwerk 
op basis van de onderzoeksresultaten verder in te 
vullen. Eind 2007 worden de resultaten gepubliceerd.

Drs. Jan B.Z. Bosman is partner bij ConQuaestor en  

verantwoordelijk voor de process consulting-praktijk.
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Eric Melse

celdeling
Alles wat leeft, streeft naar maximale groei. Om het evenwicht 

dynamisch te bewaren en zo lang mogelijk vol te houden. In het 

dierenrijk is het aantal hartslagen hierbij doorslaggevend. Maar 

gemiddeld na 2,5 miljard hartslagen is de koek wel op. Hoe dit 

te overleven? De natuur heeft de ideale oplossing: celdeling!

Heeft de ondernemer hier iets aan? Jazeker, Eckart Wintzen liet 

zich inspireren door het celdelingsprincipe en maakte hiermee 

furore in de jaren tachtig en negentig met zijn ICT-bedrijf BSO 

(later Origin). De cel als onderneming streeft naar succes,  

natuurlijk, en zal – als alles voorspoedig verloopt – onstuimig 

groeien. Cruciaal is het idee dat de leider een persoon uit de cel 

kiest als potentiële leider van de volgende cel. Immers, als de 

onderneming te groot wordt, vindt celdeling plaats.

Geconfronteerd met de magere beursperformance dwongen 

‘activistische aandeelhouders’ het ABN AMRO-bestuur tot een 

zoektocht naar een fusiepartner. Opmerkelijk is dat Rijkman 

Groenink, bestuursvoorzitter van ABN AMRO, als tussenstap een 

minder natuurlijke vorm van celdeling koos: het amputeren van 

haar meest rendabele bedrijfsonderdeel, de bank LaSalle in de 

Verenigde Staten.

Uit de stortvloed van aannames, geruchten en commentaar over 

de ABN AMRO-sage zijn die van Bernard Wientjes, voorzitter 

van VNO-NCW en SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan opmer-

kelijk (NRC Handelsblad, 30 april 2007, p. 1 en 4 mei 2007, p. 9). 

Kennelijk is pure prijsvorming zo vreselijk eng dat zij de Haagse 

politiek oproepen om de macht van aandeelhouders aan ban-

den te leggen. In reactie hierop wil Wouter Bos, onze minister 

van Financiën, een marktmeester instellen die toeziet op over-

namebiedingen (Het Financieele Dagblad, 12 mei 2007, p. 1). 

Van Adam Smith (1723-1790) leerden we al dat The Wealth of 

Nations de optelsom is van vele ‘invisible hands’ die in een vrije 

competitieve markt zoeken naar het maximaal haalbare rende-

ment. Vrije prijsvorming is hierbij het geëigende middel, zoals 

vastgelegd in wet- en regelgeving en bevestigd door de (moe-

dige) voorzitter Huub Willems van de ondernemingskamer (NRC 

Handelsblad, 4 mei 2007, p. 9). De marktmeester van Bos daar-

entegen luidt de terugkeer in naar de centraal geleide planeco-

nomie van het communistische stelsel. Ach, Nederland, waar zijn 

de Eckart Wintzen’s die onze economie zo hard nodig heeft?

Drs. E. Melse MBA is program director bij Nyenrode Business 

Universiteit en assistent-professor Business Intelligence.

balanced process management 
een integraal process management raamwerk
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basel II

chinese banken 
gaan mondiaal

De Chinese financiële sector maakt zich klaar voor de competitie met de Amerikaanse  
en Europese banken. Met veel belangstelling volgt de branche de internationale wet-  
en regelgeving en legt het de lat hoog met de invoering van Bazel II. 

Door Henk-Jelle Reitsma en YuanYuan Li

De Chinese financiële sector maakte in  
de afgelopen jaren een enorme professio-
naliseringslag door, die ook te merken is 
op straat. Zo kon je als toerist voorheen 
enkel bij de Bank of China pinnen, nu kan 
dat bij vrijwel elke Chinese bank en ATM-
machine. Dat is een van de vele tekens 
dat Chinese banken zich steeds meer rich-
ten op dienstverlening en internationale 
samenwerking en zich aanpassen aan de 
internationaal geldende eisen en stan-
daarden. Een van de grote thema’s voor 
alle banken wereldwijd is de invoering 
van Basel ll. De meeste Amerikaanse en 
Europese banken hebben hier al een top-
prioriteit van gemaakt, maar ook Chinese 
banken haken nu aan.
De financiële dienstverleningssector in 
China volgt internationale wet- en regel-
geving met grote belangstelling. Men is 
tot inzicht gekomen dat de enige manier 
waarop de binnenlandse banken zich  
tegen de sterk verhoogde concurrentie 
kunnen wapenen, de sprong is naar een 
professionele, geavanceerde benadering 
van risicomanagement.
De vice-voorzitter van China’s Banking 
Regulatory Committee, Tang Shuangning, 
liet al in januari 2005 weten dat zijn com-
missie actief de voornaamste financiële 
dienstverleners van het land zou aan-
sporen om een internal rating based- 
benadering – de meest veelomvattende 
aanpak – in lijn met de Basel II-eisen te  
implementeren. Ook toen legde men de 
lat dus hoog. 
In januari van dit jaar liet de toezicht-
houder van de Chinese bancaire sector,  
de People’s Bank of China (PBOC), de 
voornaamste commerciële banken weten 
dat zij hun inspanningen om Basel II voor 
te bereiden, moeten versnellen. Van de 
grotere banken met internationale activi-
teiten en substantiële internationale  

belangen wordt geëist dat zij het nieuwe  
capital accord van Basel II tegen 2010 in-
gevoerd moeten hebben, aldus Liu Ming-
kang, voorzitter van China’s Banking  
Regulatory Committee. 
Dit is zelfs nog urgenter geworden sinds 
het recente verder openstellen van de 
markt voor buitenlandse geldschieters  
in overeenstemming met de vereisten  
van de Wereldhandelsorganisatie.  

Sinds december 2006 kunnen de meer 
dan 70 banken die momenteel in China 
opereren, een vergunning krijgen om de 
activiteiten uit te breiden. Op die manier 
wordt de toegang tot de enorme retail-
markt opengesteld. 

voordelen groter dan 
investering

De doelstellingen van Basel II gaan verder 
dan de gewijzigde kapitaalvereisten. Als 
geheel impliceert Basel II een meer verfijn-
de benadering van risicomanagement. Dit 
is precies wat het voor veel banken zo 
aantrekkelijk maakt.
De kosten verbonden aan het implemen-
teren van Basel II werden in het verleden 
nogal eens beschouwd als een belangrijke 
hindernis. De laatste tijd is het besef 
doorgedrongen dat de toekomstige voor-
delen groter zijn dan de investering; het 
kostenplaatje is dienovereenkomstig van 
minder belang geworden. Vrijwel elke 
grotere bank in China heeft in de nabije 
toekomst een beursgang in de planning. 

invoering van 
basel II biedt 
veel kansen

Deze banken zijn van mening dat het vol-
doen aan Basel II hen een goede reputatie 
op de (internationale) aandelenmarkt zal 
opleveren met alle voordelen van dien. 
Daarnaast speelt op de achtergrond een 
meer emotionele reden om Basel II-com-
pliant te worden: trots en de druk van 
concurrenten. 
Dat brengt ook een gevaar met zich mee. 
Senior management heeft, misschien nog 
meer dan elders in de wereld, de neiging 
Basel II eerder te benaderen vanuit een 
puur compliance-gedreven oogpunt. Dit 
gaat voorbij aan de kansen die een meer 
verfijnde risicobenadering met zich mee 
kan brengen. Met name een goed opera-
tioneel risicokader wordt niet altijd op 
waarde geschat.  
Het beter onder controle hebben van  
de bedrijfsvoering zal zich positief doen 
gelden op meer dan alleen het financiële 
vlak – men heeft veel meer zicht (en dus 
potentieel grip) op de risico’s die de orga-
nisatie in brede zin loopt. 
De implementatie van Basel II vraagt om 
enorme veranderingen door heel de or-
ganisatie heen: het raakt aan processen 
en procedures, tools en systemen. De aan-
vankelijke kosten zijn, zoals genoemd, 
enorm. Dit is voor een groot deel toe te 
schrijven aan de noodzaak tot het op-
schalen van de technologie. Basel II eist 
erg veel van de mogelijkheden tot data-
verzameling, -opslag en -analyse, en ban-
ken moeten dan ook in nieuwe systeem-
architectuur en -toepassingen investeren. 
Daarnaast moeten zij echter ook een bre-
de verandering doorvoeren in de manier 
van werken en de cultuur. 

Basel II als voorportaal
Basel II vraagt om veranderingen en de 
Chinese bancaire sector bereidt zich volop 
voor. Centraal hierin is de noodzaak voor 
banken om Basel II niet slechts als een 
wet- en regelgevingeis te beschouwen 
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die kansen biedt met betrekking tot kapitaalvereis-
ten en de positie op de aandelenmarkten, maar 
vooral ook als een voorportaal tot significante be-
drijfsmatige voordelen in het algemeen.  

H-J. Reitsma is consultant bij ConQuaestor. Hij studeerde psycho-

logie (Universiteit Maastricht), user system interaction (Tech-

nische Universiteit Eindhoven) en bedrijfskunde (Nijenrode). 

Zijn professionele focus ligt bij governance, risk management 

en compliance in (voornamelijk) de financiële sector. Zijn  

voorliefde voor China brengt hem ertoe om de bedrijfskundi-

ge en politieke ontwikkelingen daar nadrukkelijk te volgen. 

Y. Li heeft een MA in Trust-recht van de Central South University 

(CSU) in Changsha, Hunan. Zij is momenteel een post graduate 

bij het Trust & Trust Law Institute van CSU en bij het economi-

sche onderzoeksinstituut China-Japan. Daarnaast is zij commis-

saris bij de Changsha Trust International Forum Committee.

Banken moeten bij het veroveren van de  

Chinese markt, naar voorbeeld van super-

marktconcern Wal-Mart, rekening blijven 

houden met lokale wensen en eisen.
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masterclass

tekst Gea Gaaikema fotografie Erik Kottier

Wintzen richtte midden jaren zeventig softwarebe
drijf BSO op (zie kader). Hij besloot zijn bedrijf orga
nisatorisch anders vorm te geven dan traditionele 
bedrijven. Ter illustratie begint hij zijn voordracht 
met een filmpje: mensen op een kantoor worden als 
marionetten geleid door anderen die een verdieping 
hoger zitten. Daarboven zit de directeur, die alle 
touwtjes van de managers in handen heeft en deze 
probeert aan te sturen. ‘Het is eenzaam aan de top 
van traditioneel georganiseerde bedrijven,’ is Wint
zens commentaar, ‘ik mag me daar graag tegen  
afzetten.’ 
Hij schetst het beeld van een doorsnee onderneming  
waar je pas binnen kunt komen door eerst door een 

detectiepoortje te lopen. Als je belt, krijg je een call
center in de binnenlanden van India aan de lijn. Log
ge, traditionele bedrijven met een baas aan de top, 
met daaronder afdelingen, met daaronder ook weer 
afdelingen. ‘Stel dat iemand van een lagere afdeling 
iets nieuws wil, dan kan hij dat nooit alleen realise
ren,’ legt hij uit. ‘Hij moet langs verschillende afde
lingen: personeelszaken, legal, logistiek en automa
tisering.’ Een verandering komt in een dergelijke 
opbouw moeilijk van de grond. Als het al van de 
grond komt, duurt het maanden. ‘Veel bedrijven zijn 
met zo’n structuur groot geworden. Maar het komt 
de slagvaardigheid niet ten goede.’ In feite ziet zo’n 
organisatieschema er volgens Wintzen dan ook zeer 
chaotisch uit. Namelijk met een wirwar van pijlen 
tussen álle afdelingen. 

‘doe wat lekker voelt’
Ondernemer Eckart Wintzen gaat graag tegen de stroom in. Met halflang haar en een  
nonchalante baard, gekleed in een spijkerbroek en een gebloemd shirt, staat hij voor een zaal  
vol financials in pak. Die financials noemt hij consequent ‘bonentellers’. Wintzen praat tijdens 
deze MasterClass over ondernemerschap en duurzaamheid. Voor hem staat dat gelijk aan  
betrokkenheid, vertrouwen en kleinschaligheid. ‘Probeer niet alles onder controle te houden.’
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cellenstructuur als 
organisatieschema 

De spreker neemt nog een typisch traditioneel orga
nisatorisch verschijnsel op de korrel: de stuurgroep. 
‘U kent dat wel, van alle afdelingen worden mensen 
gevraagd in die groep te komen. Niet speciaal omdat 
ze de juiste achtergrond hebben, maar omdat het 
mensen zijn die we niet kunnen passeren.’ Vergade
ringen van deze stuurgroepen vindt Wintzen over 
het algemeen niet effectief. ‘Niemand heeft de stuk
ken gelezen of de vergadering voorbereid. De verga
dering loopt vast. En hoe we verdergaan, beslissen 
we op een volgende vergadering over een halfjaar.’ 
Deze organisatorische stroperigheid vermoordt de 
ondernemersgeest.
‘Kijk, dit is mijn eigen organisatieschema.’ Wintzen 
laat een scherm vol ronde cellen zien (zie kader). 
Naast elkaar, boven elkaar, tegen elkaar aan. Het 
laat zich nog het best vergelijken met de celstructuur 
van een plantenblad. Hij heeft zijn eigen software
bedrijf BSO en – na de fusie met Origin – BSO/Origin 
op deze manier vormgegeven. ‘Tegen de stroom in,’ 
licht hij toe. ‘Ik zit me te verkneukelen voor een zaal 
met bonentellers die de zaken onder controle willen 
houden. En als er iets niet onder controle te houden 
is, is het dit wel,’ lacht hij. Zijn holding, in het mid
den, was kleiner dan een gemiddelde afdeling. Af
delingen bestonden uit tien tot honderd mensen.  

65 personen is volgens Wintzen het ideale aantal.  
Alle cellen konden volledig zelfstandig functioneren. 
Inclusief een eigen budget, personeelmanagement, 
automatisering, planning en facturering. 
Met zo veel zelfstandig opererende cellen is het vol
gens Wintzen van cruciaal belang centrale afspraken 
te maken.‘Standaarden opstellen is van levensbelang 
voor een onderneming. Vanuit de holding werd  
afgesproken wie we zijn, wat we doen en hoe we 
het doen. Een standaard kan zijn dat je alleen werkt 
voor bedrijven met minimaal duizend werknemers of 
dat elke werknemer minimaal tien opleidingsdagen 
per jaar heeft.’ Dat een dergelijke organisatie kan 
werken, blijkt onder andere doordat – tot zesduizend 
man personeel – BSO geen HRMafdeling heeft ge
had. Maar belangrijker nog: BSO groeide als kool, 
ook met economische tegenwind.
Wintzen hamert op het belang van het invoeren van 
die standaarden: ‘Vaststellen is uitzonderlijk belang
rijk: het zorgt ervoor dat je geen speciale stafafdelin
gen nodig hebt.’ En juist die stafafdelingen zorgen 
voor procedures. Voor alle duidelijkheid: standaar
den zijn voor hem niet gelijk aan procedures. De  
ondernemer vertelt hoe hij als gesjeesd student bij 
Philips voor het eerst in zijn leven in aanraking 
kwam met de gewraakte procesregels. ‘Promoties 
waren altijd met Kerst. Dan werd je beoordeeld door 
iemand die je helemaal niet kende voor werk dat hij 
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masterclass

je nooit had zien doen. Voor een hogere salarisschaal 
zou ik ontslag moeten nemen. En daarna moest ik dan 
opnieuw solliciteren. Het eerste heb ik gedaan, het 
tweede ben ik vergeten.’ 

toyota als voorbeeldbedrijf
Procedures zijn er volgens Wintzen om controle te hou
den. Hij pleit liever voor kleinschaligheid in de vorm 
van teams. Twaalf vindt Wintzen een goed werkbaar  
en te overzien aantal leden. Iedereen kent iedereen.  
Kleine afdelingen voorkomen stafafdelingen en de bij
behorende procesregels. Ook belangrijk: zorg dat je 
werkt met mensen die een band met je hebben. Betrok
kenheid van personeel is van levensbelang. Net als het 
geven van verantwoordelijkheden en afwisseling van 
taken. Bovendien, een klein team dat een band heeft 
met de klant, krijgt vertrouwen. En kenmerkend voor 
grote organisaties is volgens Wintzen juist de afwezig
heid van dat vertrouwen. 
Een team wordt gestuurd door een coach. Maar als 
coach zit je in de filosofie van Wintzen niet zelf aan de 

bal. ‘Delegeren is delegeren. Laat mensen daarna 
zelf de dagelijkse gang van zaken uitvoeren. Maak 
duidelijke en meetbare afspraken over de te berei
ken doelen,’ adviseert hij. Dat betekent dat werk
nemers behoorlijk veel bevoegdheden krijgen van 
hun coach. Beslissingsbevoegdheid en vertrouwen 
bij de werknemers zorgen voor snelheid en wend
baarheid in een organisatie. Als sprekend voorbeeld 
noemt Wintzen Toyota.‘Iedere werknemer heeft 
daar de macht om de lopende band stil te zetten.  
Als dat een keer gebeurt, lopen de kosten op tot 
honderdduizend dollar per seconde. Maar iedereen 
heeft dat vertrouwen, en snapt dat vertrouwen.’ 
Een ander gereedschap voor een slagvaardig bedrijf 
is volgens Wintzen creativiteit. Ook noemt hij en
thousiasme, wederzijdse belangstelling en menselijk
heid. Over dat laatste is hij zeer stellig. ‘Geef compli
mentjes. Dat is zo belangrijk! Complimenten zijn een 
enorme powertool.’ Wintzens ideale bedrijf toont 
betrokkenheid, vriendelijkheid en liefde. Naar werk
nemers en naar klanten. ‘Sociaal met je personeel 
omgaan is eigenlijk gewoon verstandig met je  
mensen omgaan,’ vindt hij, ’doe wat lekker voelt.’

ondernemen met je hart
Maatschappelijk ondernemen is ook iets wat ‘lekker’ 
voelt. ‘Maar het moet wel uit je hart komen. Want 
maatschappelijk ondernemen zonder hart heeft 
geen zin,’ zegt hij daar snel achteraan. Onze wereld 
wordt naar Wintzens idee gedomineerd door een 
‘ruïneuze hebberigheid. In onze zoektocht naar het 
paradijs vertrappen we het. We willen meer en 
meer! Ondertussen helpen we onze planeet naar 
God.’
Is MVO idealistisch, vraagt hij af. Nee, het is puur 
praktisch. Twee miljard mensen op deze wereld  
hebben honger. Miljoenen moeten kilometers lopen 
voor een beetje water, waar ze met mazzel niet ziek 
van worden. Dit is geen vervanmijnbedshow 
meer. Dit is dichtbij. 
Wat kan een ondernemer hiermee doen? Wintzens 
zou een poging wagen om het huidige proces te  
keren. Met zijn management en investmentbedrijf 
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Eckart Wintzen (Scheveningen, april 
1939) studeerde wiskunde en natuur
kunde in Leiden en had zijn eerste 
baan bij Philips Computer Industrie. 
Daarna werkte hij tien jaar in de auto
matisering bij diverse multinationals. 
In 1973 richtte hij het Nederlandse 
dochterbedrijf op van het Amerikaan
se General Telephone. In 1976 nam hij 
het bedrijf over, en noemde hij het 
BSO (Bureau voor Systeem Ontwikke
ling). Wintzen nam in 1996 afscheid 
toen BSO/Origin met 6.000 medewer
kers en kantoren in 75 steden in 21 
landen fuseerde met de automatise
ringsafdeling van Philips tot Origin. 
Daarna zette hij Ex’tent (‘Eckharts 
tent’) op, een management/invest
mentbedrijf dat deelneemt in uiteen
lopende bedrijven. Over zijn succes
volle BSOperiode schreef hij onlangs 
het boek Eckart’s Notes. 

Ex’tent investeerde hij in ondernemingen als Green
wheels en Ben & Jerry’s. Ook ontwikkelde hij een 
beeldtelefoon, de Eyecatcher, waarmee mensen 
elkaar recht in de ogen kunnen kijken. ‘Vliegen is 
een van de meest schadelijke manieren van vervoer. 
Met de Eyecatcher heb je een interessant alternatief 
voor een vergadering.’
Bodyshop en Ben & Jerry’s hebben vanaf het begin 
duurzaamheid als boodschap naar hun klanten uit
gedragen. Dat heeft volgens Wintzen veel verande
ringen in marketingdenken veroorzaakt. ‘Fun heb
ben, iets goeds doen en winst maken kan allemaal. 
Maak duidelijk dat je geeft om het milieu. Geef een 
duurzame boodschap door, bijvoorbeeld met een 
milieujaarverslag.’ Wintzen heeft nog meer tips voor 

duurzaam ondernemen. ‘Gebruik diensten die koos
jer zijn. Bel een koeriersdienst die gerund wordt 
door gehandicapten, gebruik alternatieven voor 
reizen. Denk aan de verlichting in het bedrijfspand.’ 
Mensen willen volgens hem graag zakendoen met 
bedrijven die duidelijk maken waar ze voor staan. 
‘Het heeft geen enkele zin om een beetje nepsociaal 
te ondernemen. Dat merken mensen. Het moet uit je 
hart komen. Als je dat als werknemer belangrijk 
vindt, en het gebeurt nog niet op je werk, dan is het 
tijd om met je baas te praten. En anders is het tijd 
om een andere baan te zoeken.’

Drs. G.J. Gaaikema is freelancejournalist.

Hiërarchische structuur 

versus cellenstructuur als 

organisatieschema
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meer lef bij uitbesteden
bedrijfsprocessen

outsourcing

door Ton Alting en Michiel Bakker

De Nederlandse economie draait op volle toeren.  
De omzetten en resultaten van de Nederlandse  
bedrijven stijgen, de AEX bereikt nieuwe hoogte
punten, de koopkracht groeit en de Nederlandse  
begroting laat – op een enkele tegenvaller na – 
mooie cijfers zien. Uit de Bedrijfsbarometer 2007  
van Ernst & Young blijkt dat 78 procent van de  
ondernemers de economie typeert als ‘redelijk tot  
kerngezond’ ten opzichte van 28 procent in 2006. 
Het vertrouwen in de economie is bij zowel onder
nemers als consumenten sterk toegenomen, wat weer 
een extra positief effect heeft op de conjunctuur.

Uit hetzelfde onderzoek van Ernst & Young blijkt  
dat ondernemers zich grote zorgen maken over de 
keerzijde van de goed draaiende economie: de 
steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt 
en de toename van het verloop van het personeel. 
Die ontwikkeling gecombineerd met verdergaande 
vergrijzing en de kwalitatieve en kwantitatieve  
daling van hoger opgeleide schoolverlaters, zal ertoe 
leiden dat het bedrijfsleven en de overheid nog veel 
meer moeite krijgen met het aantrekken van gekwa
lificeerd personeel. De vraag is of BPO de pijn van de 
steeds doorzettende krapte op de arbeidsmarkt 
enigszins kan verzachten.
 

in de kinderschoenen
Een gangbare en eenvoudige definitie van BPO is: 
‘Het voor een langere termijn aan een derde partij 
overdragen van een compleet bedrijfsproces, dat 
niet behoort tot de kerntaken van de uitbesteder.’ 
Denk aan processen als inkoop en personeels en  
financiële administratie. Ook bij de uitbesteding  
van de polisadministratie door een verzekeraar is 
sprake van BPO. Uit verschillende onderzoeken  
blijkt dat, zeker bij eerste generatie outsourcing,  
de belangrijkste reden voor BPO nog steeds ‘het  
realiseren van kostenbesparingen’ is. Daarna volgen 
voordelen als: het meer kunnen richten op kerntaken, 

verbetering van de kwaliteit en verhogen van de 
flexibiliteit.

Kijkende naar de BPOmarkt in Nederland, valt te  
concluderen dat die nog in de kinderschoenen staat. 
Uit een onderzoek van de Automatiseringsgids 
(2007) blijkt dat van de 86 outsourcingsdeals die  
gesloten zijn in 2006, er slechts vijf BPO betreffen;  
bij de overige overeenkomsten gaat het om IT
outsourcing. De bekendste BPOdeal uit 2006 is de 
Unileverovereenkomst met Accenture (HRadmini
stratie) en met IBM (boekhouding, debiteuren en 
crediteurenadministratie). 

Dat er veel voordelen zitten aan een goed draaiende economie, 
hebben we de afgelopen tijd gemerkt. De schaduwkant ervan, 
de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, wordt echter een 
steeds nijpender probleem. Kan Business Process Outsourcing 
(BPO) deze pijn verzachten? 

nederlandse bpo-
markt nog in de  
kinderschoenen

De trage opkomst van BPO in Nederland heeft twee 
belangrijke oorzaken: organisaties willen eerst intern 
de zaak op orde brengen, en men ziet op tegen de 
eventuele ontslagen die BPO met zich kan meebren
gen (bron: onderzoek IDC). Het intern ordenen ge
beurt vaak door het vormen van een Shared Service 
Centre (SSC). Die trend is enige jaren geleden inge
zet en groeit nog steeds. In de Verenigde Staten en 
Engeland is BPO duidelijk meer in zwang, ook in de 
publieke sector. Sterker nog, daar wordt de vorming 
van een SSC regelmatig overgeslagen. Ongetwijfeld 
heeft dit ook te maken met de grotere mate van  
opportunisme van die landen ten opzichte van het 
meer behoudende Nederland.

oplossing voor het personeelstekort
Om verschillende redenen gaat BPO de komende vijf 
jaar een grote vlucht nemen: 
–  Er is een toenemende druk op het realiseren van 

kostenbesparingen.
–  Het vergroten van de kwaliteit, betrouwbaarheid 

en tijdigheid van managementinformatie is nood
zakelijk.

–  Organisaties hebben moeite met het implemen
teren van de voortdurende wijzigingen in wet  
en regelgeving.
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–  Door de economische ontwikkelingen neemt  
de kwetsbaarheid van de processen en de  
administraties toe.

Twee ontwikkelingen spelen: toenemende krapte op 
de arbeidsmarkt en een groeiende vraag naar BPO. 
Beide ontwikkelingen in ogenschouw nemende, is 
het interessant om te zien of BPO daadwerkelijk kan 
helpen bij het oplossen van het gebrek aan gekwali
ficeerd personeel. Natuurlijk zal dat niet volledig 
mogelijk zijn, maar het kan zeker een deel van de 
zorg wegnemen bij organisaties.

Bij BPO neemt de leverancier de verantwoordelijk
heid over voor het proces, inclusief de bemensing.  
De leverancier zal er alles aan doen – al is het maar 
om de overeengekomen businesscase te realiseren – 
om een zo groot mogelijke efficiëntie te bereiken in 
het proces; door te werken met state of the artsyste
men, gestroomlijnde processen en een optimaal aan
sturingsmodel. Het uitvoeren van deze processen is 
core business van de BPOleverancier. Het resultaat is 
dat hetzelfde werk wordt gedaan met minder men
sen of meer werk met hetzelfde aantal mensen. 

Dit is alvast gedeeltelijk de oplossing voor het pro
bleem van de arbeidsmarktkrapte. Deze oplossing 
wordt nog versterkt door een aantal andere effecten 
van BPO op de personele kant.
–  Omdat de processen bij een BPOleverancier core 

business zijn, is de leverancier beter in staat om 
gekwalificeerd personeel aan te trekken en te  

organisatie krijgt 
meer aandacht voor 
core business 

behouden. Dat heeft te maken met investeringen 
in de ontwikkeling van mensen, met betere en 
bredere carrièremogelijkheden en de afwisseling 
in werkzaamheden (medewerkers werken voor 
meerdere klanten).

–  De managementaandacht voor werving, binding 
en de inhuur van externen binnen organisaties 
neemt aanzienlijk af, wat leidt tot meer aandacht 
voor de eigen kernactiviteiten, en tot een aan
zienlijke kostenbesparing.

–  Door de krapte op de arbeidsmarkt, het hoge  
verloop en het stijgende aantal flexibele krachten 
is kennisborging binnen organisaties een toene
mend probleem. Met het verdwijnen van de  
mensen loopt de kennis weg. Bij BPO worden 
meerjarige service levels vastgelegd en is de BPO
leverancier genoodzaakt een minimaal gelijk
blijvend niveau aan dienstverlening te leveren.

bpo verzacht de pijn
Organisaties krijgen in de komende jaren in toene
mende mate te maken met de schaduwkant van de 
goed draaiende economie – de steeds krapper wor
dende arbeidsmarkt, met alle gevolgen van dien. 
BPO lost dit probleem niet op, maar kan wel helpen 
om de pijn te verzachten. Dat betekent niet dat or
ganisaties het personele probleem over de schutting 
kunnen gooien, maar de BPOleverancier neemt wel 
de verantwoordelijkheid over en is ook geëquipeerd 
om dit op een efficiënte wijze te doen. Service level 
agreements zorgen ervoor dat organisaties krijgen 
wat ze vragen. Reden temeer voor directie en ma
nagement van organisaties om BPO versneld op de 
agenda te zetten en klaar te zijn voor de toekomst. 
Tegelijkertijd kan worden geprofiteerd van andere 
voordelen van BPO. Misschien moeten we daarbij 
een beetje van het opportunisme van de Amerika
nen en de Engelsen overnemen.

Drs. A.A. Alting is manager en M.A. Bakker RA partner bij  

ConQuaestor Outsourcing.

figuur 1 

De toenemende krapte op de 

arbeidsmarkt.
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economie

Door Ravien Sewtahal

The times they are a-changin’. De euro was net een 
jaar oud of de nieuwbakken munt werd door menig-
een al beschouwd als een mislukking. Op 26 oktober 
2000 bereikte het sentiment een dieptepunt toen de 
eurodollarkoers 0.8231 noteerde. Maar eind april 
2007 stond de eurodollarkoers 65 procent hoger – 
het hoogste notering ooit: 1.3680. En het blijft niet 
bij een sterke munt alleen. De euro heeft er ook toe 
geleid dat de kapitaalmarkten in de eurozone groter 
zijn geworden. Tekenend is dat de euro de dollar 
heeft verstoten als belangrijkste munt op de interna-
tionale rentemarkten: de uitstaande schuld in euro’s 
bedraagt zo’n 45 procent van de totale wereldmarkt, 
tegen 37 procent voor dollarschulden. Bovendien 
zijn lange rentes in de eurozone lager dan in de VS, 
en de inflatie wordt goed bewaakt door een geloof-
waardige centrale bank. Kortom, de euro is momen-
teel de ‘Madonna’ onder de valuta. 

de euro zou lidstaten moeten stimuleren om de 
overheidsfinanciën op orde te brengen en arbeids- 
en productmarkten concurrerend te maken. Dat  
was althans de hoop die de oprichters hadden.  
Op beide gebieden schiet de eurozone anno 2007  
tekort.
Kijk bijvoorbeeld naar Griekenland, Italië, Portugal 
en Spanje. In de afgelopen zeven jaar hebben deze 
lidstaten 30 tot 45 procent van hun internationale 
concurrentiekracht verloren ten opzichte van Duits-
land. Dit heeft nu al een negatieve impact op de 
BBP-groei van Italië en het voorspelt weinig goeds 
voor de economische groei van Portugal, Spanje en 
Griekenland op de langere termijn. Voor de invoe-
ring van de euro konden deze landen hun munten 
devalueren om de groei op een makkelijke – maar 
weinig structurele - manier te stimuleren. Nu met de 
euro devaluatie onmogelijk is, moeten deze landen 
structurele oplossingen bedenken en hun economie 
rationaliseren. Dat is lastiger, maar wel beter op de 
lange termijn. 
Een ander symptoom waaruit zou blijken dat het  
euromechanisme niet optimaal werkt, zijn de uit-
eenlopende betalingsbalanssaldi. Duitsland heeft 
een overschot op de lopende rekening van ongeveer 
4 procent van het BBP. Dat is netjes. Griekenland, 
Spanje en Portugal hebben echter tekorten van  
zo’n 10 procent. Deze tekorten behoren tot de hoog-
ste binnen de OESO-landen en vertonen bovendien 
weinig verbetering. 
Een tekortschietend concurrentievermogen veroor-
zaken de tekorten op de lopende rekening. Lachman 
voorspelt in het verlengde hiervan een stijgende 
werkloosheid in landen als Italië, Griekenland en 
Portugal. Dit zal op zijn beurt het politieke draag-
vlak voor de euro in deze landen verkleinen en de 
roep om afschaffing van deze munt doen toenemen. 
Italië vormt het grootste gevaar. Ondanks de con-
juncturele voorspoed heeft de derde euro-economie 
de overheidsfinanciën nog lang niet op orde. De 
overheidsschuld noteert hoger dan 100 procent van 
het BBP en de politieke verdeeldheid in het land 
maakt de vooruitzichten bovendien niet best. 
Is Desmond Lachman een academicus die het nodig 
vindt om alles negatief te bekijken? Zijn kritiek valt 

de euro: diva 
onder de valuta

De sterke euro is momenteel een echte vedette onder de internationale valuta. De Europese (eenheids)munt 
moet echter oppassen dat ze niet gevloerd wordt. Beleidsmakers hebben nog een hoop te doen. 

europese eenheidsmunt heeft 
nog veel onbenut potentieel  

Toch is nog niet iedereen overtuigd. De kracht van 
de euro op de langere termijn is niet gewaarborgd, 
zegt Desmond Lachman. Deze econoom, verbonden 
aan het American Enterprise Institute, ziet scheuren 
in de fundamenten van de Europese eenheidsmunt. 
Het probleem ligt volgens de Amerikaan vooral in 
Rome. Beleidsmakers zouden deze goede tijden 
moeten gebruiken om van de euro ook op de lange-
re termijn een succes te maken, zo schrijft hij in de  
Financial Times van 1 maart 2007 (‘The real reforms 
needed to secure the euro’s future’). 

oprichters euromunt ontevreden?
Volgens Lachman gaat de ontwikkeling van de  
Europese eenheidsmunt niet in de richting die de  
oprichters voor ogen hadden. De introductie van  
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gemakkelijk te weerleggen: de euro is een succes,  
de ECB doet goed werk en onze financiële markten 
beginnen een serieuze concurrent te worden van de 
Amerikaanse markten. 
Toch legt Lachman de vinger op de zere plek. Tijdens 
de presidentsverkiezingen van Frankrijk in 2007 was 
er vijandigheid jegens de ECB en de euro. De conse-
quenties waren echter beperkt, vooral omdat de 
conjunctuur meezit. Zo staat de werkloosheid in 
Frankrijk met 8,4 procent op het laagste peil sinds 
1983. De conjunctuur verloopt echter in cycli en het 
is de vraag wat het effect van zulke euronegatieve 
uitspraken is indien de werkloosheid weer boven de 
10 procent stijgt. 

het glas is niet halfleeg, 
maar halfvol

Op de korte termijn zijn de vooruitzichten van de  
Europese eenheidsmunt prima en ligt een nieuwe 
all-time-high van de eurodollarkoers wellicht in het 
verschiet. Als het artikel van Desmond Lachman iets 
bewijst, dan wel het onbenutte potentieel van de 
Europese (eenheids)munt. Stel je voor wat er met de 
eurodollarkoers gebeurt als de beleidsmakers in de 

eurozone hun zaken op orde krijgen! De euro is een 
belangrijke katalysator van integratie van markten 
in de eurozone. De kans dat Italië uit de eurozone 
stapt, is klein. Het herinvoeren van de lira zou er na-
melijk toe leiden dat de Italiaanse overheid meer 
rente op het staatspapier moet betalen; beleggers 
zullen hogere risicopremies eisen. Afschaffen van  
de euro zou de financiële positie van Italië nog 
kwetsbaarder maken dan die al is. 
In deze geïntegreerde wereldeconomie kan de euro 
in potentie een dominante rol spelen. Vraag maar 
aan de oliestaten die maar al te graag minder afhan-
kelijk van de Amerikaanse dollar willen zijn. Om die 
leidende rol te kunnen spelen, dienen de beleids-
makers in de eurozone nog wel een slag te maken. 
De huidige hoogconjunctuur geeft ruimte om de 
overheidsfinanciën aan te pakken en arbeids-  
en productmarkten vrij te maken. Pas als deze  
hordes genomen zijn, ook in Rome, kunnen we  
denken over eurodollarniveaus boven 1.50. 

Drs. R. Sewtahal is research analyst global markets bij  

ABN AMRO treasury nederland. Hij schrijft dit artikel  

op persoonlijke titel.
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facts & figures

1.  Om nieuwe auto’s te produceren wordt 148.000 liter 
water per auto gebruikt.

2. Het kost 450 liter water om een ei te produceren
3. Er is 5680 liter water nodig om een vat bier te produceren
4. 7000 liter water is nodig om een vat ruwe olie te bewerken
5.  Er is 25.700 liter water nodig om een gezin van 4 personen 

een dag van voedsel te voorzien

mijlpalen wereldpopulatie

Australië, Kyoto-dwars-
ligger en ’s werelds 
grootste exporteur van 
steenkool, maakt een 
verrassende beweging. 
De verkoop van gloei-
lampen wordt vanaf 2010 
verboden, kondigde 
milieu minister Malcolm 
Turnbull onlangs aan. Dat 
zou in 2012 vier miljoen 
ton broeikasgas schelen. 
Dat klinkt als veel, maar 
is nog geen één procent 
van het totaal dat dit 
energie verslindende land 

water als grondstof

een slor dige 300 dollar 
(225 euro) per jaar aan 
inkomsten kosten. Zon-
der strakker klimaat-
beleid zal de uitstoot van 
broeikasgassen in 2030 
vergeleken met 2000 
met 25 tot 90 procent 
stijgen. De af gelopen 35 
jaar zijn de emissies al 
met 70 procent toe-
genomen.

duurzaam?

klimaatbeperking voor 
    per aardbewoner
Maatregelen tegen de uitstoot van broeikasgassen zullen 
maar beperkte invloed hebben op de economische groei. 
Wil de opwarming van de aarde tot 2030 niet meer dan 
2 graden celsius bedragen, dan zal dat per wereld burger 

het licht gaat 
uit voor de 
gloeilamp

5 225,-

Bron: www.verswater.nl

produceert, maar het is 
een begin. Ook in eigen 
land wil milieuminister 
Cramer binnen vier jaar 
de broeikasveroorzaker 
eruit hebben. Tot die tijd 
moeten we het hebben 
van de actie 1miljoen-
spaarlampen.nl. Green-
peace brengt per boot 
‘de eerste duizend’ spaar-
lampen naar Schiermon-
nikoog in een poging de 
gloeilamp daar uit te 
bannen. 



Informatie Nederland:
Euphemie de Iongh 
+31 (0)6 2299 2068 
e-mail: iongh@planet.nl 

Als het licht wordt, schijnt de zon in mij.
Als het nat wordt, regent het in mij.
Als de wind waait, ademt het in mij.

Languit in het gras.
Wij zijn Natuur.
Wij zijn elkaar.

Het NatuurCollege stelt zich ten doel de relatie tussen mens en 
natuur te intensiveren en te helen, op alle bewustzijnsniveaus. 
Tevens levert het NatuurCollege een bijdrage tot een grotere 
erkenning van de onderlinge verbondenheid van alle leven op aarde.

Het NatuurCollege vraagt graag uw aandacht voor de volgende 
retreat:

‘The Joy of Interbeing’

Gefaciliteerd door: Irene van Lippe-Biesterfeld
Lokatie: Bergplaas Nature Reserve, Zuid-Afrika

Voor informatie en data zie: www.natuurcollege.nl

 Information South Africa:
Cindy & Wayne Maspero
+27 (0)49 8411 383 or 

+27 (0)49 84110367
e-mail: info@bergplaas.com

www.bergplaas.com



consulting | finance professionals | interim management | outsourcing

‘Het heeft geen enkele zin
om nepsociaal te gaan 

ondernemen.
Dat merken de mensen.

Het moet uit je hart komen.’

Eckart Wintzen
tijdens een MasterClass van ConQuaestor.


