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Sweder van Wijnbergen

in
Topeconomoom Sweder van Wijnbergen spreekt tijdens een 
MasterClass over de Nederlandse economie en onze rol in de 
globalisering. Over in de marge rommelende politici, angst voor  
China, vergrijzing, en het einde van het stabiliteitspact. | 4

strategisch kostenmanagement
Hoe verbeter je als bedrijf je strategische positie zonder dat de kosten de 
pan uit rijzen? Een vraag die met traditionele kostenmanagementsystemen 
moeilijk te beantwoorden is. Strategisch kostenmanagement kan dit inzicht 
wel bieden.  | 8

codes en commissarissen  Wat is de invloed van  
Tabaksblat op de relatie tussen Raden van Bestuur en Raden 
van Commissarissen? De belangrijkste bevindingen van een  
onderzoek met dit thema zijn tijdens een seminar bekend-
gemaakt. | 11

toezicht in de zorg Health care governance, Kaderregeling AO/IC,  
bestuursverklaring en aansprakelijkheid: het zijn vandaag de thema’s in  
de gezondheidszorg. Wat houden deze nu eigenlijk in en vooral: wat be-
tekenen ze voor bestuurders in de zorgsector? | 12

intergas: splitsen in plaats van fuseren Eerst de 
fusies van bedrijven, nu de splitsing van diensten: de liberalise-
ring dwingt nutsbedrijven te transformeren naar economisch 
gezonde ondernemingen. Het Brabantse Intergas Energie en 
dochter Intergas Netbeheer hebben de reorganisatie achter  
de rug. | 16

Solvency II vraagt om credit management 
Solvency II zal de solvabiliteitsberekening van zowel schade-, 
levens- en zorgverzekeraars in Nederland beïnvloeden. Dit is 
weer van invloed op de premiestelling of de waardering van 
de verzekeringsportefeuille. Credit management kan hier 
een belangrijke rol in spelen. | 22
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ons overkomt dat niet Rapportages als instrument om het  
operationele risico te beheersen, verworden tot documenten om aan  
de wet- en regelgeving te voldoen. De effecten daarvan zijn zichtbaar 
voor de oplettende analist: het volgende incident ligt op de loer. | 19
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shorts

bedrijven 
willen 
keurmerk administratie 
bij uitbesteding 
Nederlandse bedrijven zoeken naar meer zekerheid 
bij het uitbesteden van werk aan derden. Hoewel 
serviceorganisaties een aantal waarborgen voor 
de kwaliteit van werkzaamheden aanbieden, zijn 
opdrachtgevers nog relatief onbekend met deze 
keurmerken. 

Uit onderzoek van KPMG onder Nederlandse ondernemingen 
blijkt dat 75 procent van de bedrijven dringend behoefte 
heeft aan een waarborg die de kwaliteit van het uitbesteden 
garandeert. Slechts twintig procent van de bedrijven be-
steedt op dit moment specifi ek aandacht aan de kwaliteit 
van de uitbestede werkzaamheden, vooral in de vorm van 
een service level agreement of een gewoon contract. Ruim 
de helft van de bedrijven is niet op de hoogte van het be-
staan van kwaliteitswaarborgen voor uitbestede diensten. 

De helft van de bedrijven geeft aan dat de huidige kwaliteit 
van dienstverlening zeer bepalend is voor de uitbesteding 
van nieuwe administratieve diensten. Hoewel 75 procent van 
de ondernemingen aangeeft een kwaliteitstoetsing van de 
uitbestede werkzaamheden erg belangrijk te vinden, blijken 
de bedrijven nauwelijks te toetsen op de afgesproken kwali-
teitseisen. 

Het SAS70-keurmerk, dat verder gaat dan bijvoorbeeld een 
ISO-certifi caat omdat het een gedetailleerd inzicht geeft in 
de beheersmaatregelen en de processen van de organisatie 
waarvan de opdrachtgever afhankelijk is geworden, geniet 
weinig bekendheid. Bijna de helft van de CFO’s blijkt SAS70 
of een ander kwaliteitskeurmerk niet te kennen.
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Finance Managers willen 
naar het buitenland
De grootste zorg voor menig Finance Manager is 
momenteel om een interessante en motiverende 
baan te vinden. Nederlandse Finance Managers 
zijn daarbij meer dan in het verleden bereid om 
hun carrière in het buitenland voort te zetten.

De arbeidsmarkt trekt aan waardoor ook Finance Managers 
zich weer meer gaan oriënteren op carrièremogelijkheden. 
52 procent geeft als eerste antwoord op de vraag wat momen-
teel de grootste zorg is met betrekking tot hun carrière: het 
zoeken van een interessante baan. Carrièremogelijkheden 
binnen het bedrijf (achttien procent) en de baan behouden 
(dertien procent) volgen als tweede en derde antwoord.

Dat blijkt uit de International Financial Directions Survey 
2005 van fi nancieel uitzend- en detacheringsbureau Accoun-
temps. Het onderzoek is online gehouden in negen landen 
onder 4.399 fi nance professionals. 

Van de Nederlandse Finance Managers geeft 35 procent aan 
in de toekomst wel in het buitenland te willen werken. Dit 
tegenover 52 procent van de Belgen die hier het nut niet van 
inzien, net als 57 procent van de Engelsen, 32 procent van de 
Fransen en 49 procent van de Ieren. Europa is de favoriete 
bestemming voor bijna alle ondervraagden (voor 50 procent 
nummer één). Met name de Britten tonen ook interesse in 
een baan in Noord-Amerika of Australië. 

Op de vraag welke vaardigheden managers zouden willen 
verbeteren in de komende jaren gaf 39 procent strategische 
begeleiding aan, 36 procent koos voor people management 
en 28 procent gaf de voorkeur aan projectmanagementvaar-
digheden. Nederlandse managers willen vooral hun people 
management- en leiderschapsvaardigheden (30 procent) ver-
beteren.

O.K.
✓
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brugfunctie tussen IT 
en fi nance ontbreekt
Ondanks dat het zeer wenselijk is dat fi nanciële 
professionals IT-kennis bezitten, blijkt dit bij slechts 
vijftien procent van de internationale bedrijven het 
geval te zijn. 

Bij 60 procent fungeert er wel een specifi ek persoon als ‘brug’ 
tussen de IT-afdeling en de fi nanciële afdeling. Veelal is dit 
een consultant, business analyst of een business systems ac-
countant. Andersom is er echter in tweederde van de bedrij-
ven niemand van de IT-afdeling die betrokken is bij de inter-
ne controle. 

Nederland is samen met Tsjechië het enige land waarvan het 
merendeel van de bedrijven niet een speciaal persoon in dienst 
heeft om de brugfunctie tussen fi nance en IT te vervullen. 
Van de internationale bedrijven heeft slechts een derde een 
dergelijke speciale functionaris op de loonlijst. 

Deze conclusies komen uit de International Financial Direc-
tions Survey 2005 van fi nancieel interim managementbureau 
Robert Half Management Resources. Het onderzoek is ge-
houden in negen landen en omvat de reacties van 4.399 
fi nancials.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 46 procent van deze fi -
nancials veel waarde hechten aan IT-kennis. Nederlandse fi -
nanciële professionals zien met 53 procent ook het belang 
hiervan in. Negentien procent van de internationale fi nan-
cials geeft aan dat een kwart tot de helft van het fi nanciële 
personeel IT-vaardigheden en/of -kennis bezit, 24 procent 
spreekt van de helft tot driekwart van het fi nanciële personeel.

MasterClasses 
by ConQuaestor
ConQuaestor organiseert iedere maand MasterClasses. 

Bijeenkomsten over onderwerpen die in uw werk van 

pas komen, topsprekers en vakgenoten die interessant 

kunnen zijn voor uw netwerk. In iedere MasterClass 

komt een specialisme of specifi ek onderwerp aan de orde. 

mastering fi nance

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

www.conquaestor.nl

Operationeel Risk
Management en SOx; 

een integrale view
Donderdag 16 februari 2006, vanaf 18.00 uur

How fast is fast? 
optimalisatie van uw 

rapportageproces
Donderdag 30 maart 2006, vanaf 18.00 uur

Herman Wijffels & 
Irene van Lippe – 

Biesterfeld 
leadership

Donderdag 20 april 2006, vanaf 18.00 uur
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Met een sneer naar de antiglobalisten (‘Zij kunnen 
maar niet van hun zeventigerjarenhobby afkomen’) 
verklaarde Sweder van Wijnbergen zich tot een  
aanhanger van het vooruitgangsdenken. Vorig jaar 
groeide de wereldeconomie vijf procent, de hoogste 
groeivoet sinds 30 jaar. De kans dat het nog beter 
wordt, acht hij groter dan dat het achteruit fietst. 
Zelfs de eurozone groeide vorig jaar met gemiddeld 
2,2 procent, ondanks de door sommige politici gesig-
naleerde recessie. De invloed van politici op de  
economie mag niet worden overschat. Ze kunnen 
hooguit wat in de marge rommelen en voor tijdelijk 
oponthoud zorgen, maar de economie als zelfstandi-
ge entiteit laat zich niet afleiden door beroepspolitici 
met slechts één belang: ‘de volgende verkiezingen’,  
aldus Sweder van Wijnbergen. Zelfs Bush, die het  
begrotingsoverschot van Clinton er in enkele jaren 
doorheen heeft gejaagd en heeft omgezet in het 
grootste begrotingstekort van de VS ooit, is er niet in 
geslaagd de groei van de economie tegen te houden. 
Al heeft hij er ongewild nog zo zo’n best voor ge-
daan: In de VS ligt de economische groei al jaren 
rond de vijf procent, in 2004 was het 4,3 procent.
Dat is gunstig voor Nederland, want ons land is nog 
altijd een handelsnatie, perfect gelegen om het Eu-

ropese achterland te bedienen met geïmporteerde 
goederen en om zelf te exporteren. De Verenigde 
Staten en Duitsland zijn de belangrijkste handels-
partners. Handel is afhankelijk van de volatiele  
wereldeconomie die in korte tijd kan fluctueren van 
min zeven tot plus tien procent groei. Nederland  
beweegt mee met deze volatiliteit, al zijn eerst Kok 
en nu Balkenende er in geslaagd de uitslagen van de 
slinger te versterken in plaats van deze te dempen 
door hun procyclische beleid van uitgeven als het 
meezit en bezuinigen als het tegenzit.

MasterClass door Sweder van Wijnbergen

‘Invloed politiek
op economie niet  
overschatten’ 

In de Grote Kerk in Naarden keek topeconoom Sweder van Wijn-
bergen van ’boven naar beneden‘, zoals hij het zelf uitdrukte. De 
wereldhandel als geheel is in zijn beleving de bovenkant. Om bij 
de stand van de economie in het kleine Nederland uit te komen, 
is een afdaling naar beneden nodig.

‘Politici kunnen  
hooguit wat in de 
marge rommelen‘ 

economisch effect 9/11 is nul
De invloed van terrorisme of natuurrampen op de 
economie in de Verenigde Staten is volgens Sweder 
van Wijnbergen nul. Er is altijd wel een tijdelijk  
effect dat bovendien vrijwel uitsluitend regionaal  
is, maar de veerkracht van de economie is dermate 
groot dat er binnen een half jaar na een ramp in de 
belangrijkste cijfers en graadmeters al niets meer is 
te zien van invloeden.
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Japan
Japan was jarenlang een dankbaar onderwerp van 
verhandelingen over economische wanprestaties. 
Met name de bancaire situatie gaf aanleiding tot 
dramatische analyses. De banken leenden geld zon-
der voldoende onderpand. Het keizerrijk kende een 
bad loan percentage van 30 procent (Nederland: 
twee procent). De overheid heeft een bancair bank-
roet afgewend door de slechte leningen af te kopen 
ten koste van de belastingbetaler.
Tegelijkertijd kent de bevolking van Japan een veel 
langere levensverwachting en accelereert de vergrij-
zing binnen tien tot vijftien jaar, dus nog veel sneller 

MasterClass door Sweder van Wijnbergen

‘Invloed politiek
op economie niet  
overschatten’ 
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Sweder van Wijn-
bergen: ‘Zalm 
heeft verzuimd 
structurele finan-
ciering te organise-
ren voor blijvende 
uitgaven.’

Het enorme overheidstekort is natuurlijk wel een pro-
bleem. De VS hebben een tekort op de lopende ba-
lans van vijf procent. Als het land een ontwikkelings-
land was, zou de wereldbank ingrijpen. Maar we 
hebben het over de sterkste economie van de wereld. 
De opvolger van Bush ontvangt een tijdbom, maar zal 
er zeker in slagen die op tijd onschadelijk te maken. 
En we hoeven ons geen zorgen te maken over het feit 
dat rijke oliestaten en Aziatische grootmachten de 
meeste schulden van de Verenigde Staten financieren, 
want zij zullen uit welbegrepen eigenbelang wel uit-
kijken om die schuldpapieren op de kapitaalmarkt te 
dumpen. ‘Gebeurt niet’, aldus Van Wijnbergen.



visie
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dan in West-Europa. Het pensioensysteem is daar niet 
op voorbereid.
Maar er gloort ook in Japan hoop. Nieuwe politici dur-
ven onder leiding van premier Koizumi oude machtsbol-
werken af te breken. De privatisering van de posterijen 
en de daarmee samenhangende privatisering van de 
postbank- en verzekeringsreus, het grootste financiële 
conglomeraat van de wereld, bieden mogelijkheden.

angst voor China onterecht
Het verhaal van de dag is China en – in mindere mate – 
India. Twee razendsnel groeiende economieën die de 
potentie hebben hun groei nog tientallen jaren vol  
te houden. En dat boezemt Westerse politici angst in. 
Angst voor verlies van invloed, stagnatie van groei, 
verdwijnen van kapitaalstromen. Maar Sweder van 
Wijnbergen weigert mee te gaan in deze doem. ‘Als 
China zo hard groeit, heeft het land veel nodig en 
kunnen we er dus een heleboel spullen verkopen.’ Hij 
weet ook wel dat de Chinese markt niet makkelijk is, 
maar ‘wie hard wil werken en zich flexibel opstelt, 
kan veel bereiken’.

laat de Polen maar komen
Ondanks dat de Polen recent een ‘gekke’ regering  
kozen, zal het land dankzij de Europese Unie gewoon 
doorgaan met groeien. Het uitzwermen van Poolse  
arbeiders, ook naar Nederland, (‘merkwaardig genoeg 
mag van Zalm ons bedrijfsleven onder geen voor-
waarde profiteren van goedkope arbeidskrachten’)  
is slechts een tijdelijk verschijnsel. Want als het straks 
goed gaat in het land, blijven de mensen liever thuis.
Over de Europese Unie verklaart Sweder van Wijnber-
gen zonder omhaal van woorden dat ‘het stabiliteits-
pact natuurlijk dood is’. Maar hij vraagt zich af of dat 
erg is. Want ondanks dat de begrotingstekorten van 
de belangrijkste landen als Duitsland en Frankrijk struc-
tureel boven de drie procent uitkomen, blijft de inflatie 
laag. Zelfs bij de recent zo sterk gestegen olieprijzen.

geen oliecrisis
Doemdenkende goeroes verklaren graag dat het ein-
de van de oliewinning nabij is en dat zonder olie de 
economie tot stilstand zal komen. Maar dat is klink-
klare nonsens, stelt Sweder van Wijnbergen. Er is nog 
olie genoeg in de wereld en bovendien is de prijs van 

 Natuurkundige, econoom, doctor, professor

Toen Sweder van Wijnbergen in 1999 afzwaaide 
als secretaris generaal van het ministerie van Eco-
nomische Zaken zal menig potentieel EZ-minister 
een zucht van verlichting hebben geslaakt. Hij 
haalde regelmatig de pers met gepeperde uit-
spraken. Hij was als ambtenaar geen prototype 
van de man op de achtergrond en is dat nog altijd 
niet. Als natuurkundige en econometrist (beide 
doctoraal), gepromoveerd aan het MIT in Cam-
bridge (USA) en met een carrière als hoofd-eco-
noom bij de wereldbank achter de rug, kon dat 
ook bijna niet anders. Inmiddels is hij volgens zijn 
curriculum vitae CEO van Infomedics, een inter-

netbedrijf in de gezondheidszorg en treedt hij net 
als vroeger aan de London School of Economics 
op als deeltijd hoogleraar economie.
Als Sweder van Wijnbergen voor een groep staat, 
spreekt hij over alle aspecten van de wereldeco-
nomie en verbindt hij feiten en visie tot een ge-
heel. Al blijft het economie: een tak van sport die 
volgens columnist Jan Blokker in de Volkskrant 
géén wetenschap mag heten, want ondanks alle 
geleerdheden zou er nog nooit een econoom in 
zijn geslaagd de ontwikkeling van de economie 
op korte termijn te voorspellen. 
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olie helemaal niet zo erg hoog als hij lijkt. Gecorri-
geerd voor inflatie is de olieprijs maar de helft van 
wat hij in de tachtiger jaren was. Tegelijkertijd is het 
energiegebruik drastisch teruggeschroefd, ook gehal-
veerd. De olieschok is dus nog maar een kwart van 
wat hij toen was. Daar komt bij dat de kapitaalmarkt 
in tegenstelling tot de zeventiger en de tachtiger ja-
ren, nu sterk genoeg is om de toegenomen vraag op 
te vangen. Kortom, de kans op een oliecrisis is nul, ver-
wacht Van Wijnbergen.

langer leven, korter werken
We mogen ons wel zorgen maken over de demogra-
fische omslag in Nederland. De bevolking leeft langer 
en werkt korter. We hebben hier weliswaar een pen-
sioen op basis van kapitaaldekking, maar slechts voor 
60 procent van de verwachte pensioenbetalingen. De 
rest gebeurt op basis van omslag. Als veel mensen 
langer leven dan de kapitaaldekking rechtvaardigt, 
neemt het belang van het omslagstelsel relatief toe 
en moeten mensen langer doorwerken om het stelsel 
betaalbaar te houden. De pensioengerechtigde leeftijd 
gaat dus omhoog. De arbeidsparticipatie van mensen 
tussen de 55 en de 65 moet ook omhoog. De vakbon-
den voeren een achterhoedegevecht.
Maar we moeten het nou ook weer niet dramatise-
ren. Want we hebben tenslotte dat stelsel op basis 
van kapitaaldekking en dat hebben landen als Frank-
rijk of Duitsland helemaal niet. De situatie is daar 
veel gevaarlijker. Als die landen hun omslagstelsel 
failliet moeten verklaren en naar een kapitaaldek-
king gaan, kan dat spectaculaire gevolgen hebben. 
‘Kijk naar enkele voormalige communistische landen, 
waar men dit al gedaan heeft en waar met name de 
tussengeneratie, die dus voor zichzelf én voor de vo-
rige generatie moet werken, dubbel is gepakt’.
 
Maar het kan ook anders. Chili laat zien hoe. Daar 
heeft men gekozen voor een geleidelijke overgang 
naar kapitaaldekking, waarbij de regering garant 
staat voor de ongedekte pensioenschuld van werkne-

mers. Daartoe heeft de regering een fonds opge-
richt, een soort obligatiefonds. De schulden in dit 
fonds worden over meerdere jaren en dus over meer-
dere generaties afgelost, wat een enorme druk op de 
aandelenmarkt heeft veroorzaakt. De Chileense index 
blijft over de kop gaan. Als Frankrijk of Duitsland iets 
dergelijks zouden doen, zullen de aandelenkoersen 
ook daar sterk stijgen. En dat zou weer gunstig zijn 
voor de Europese economische vooruitzichten.

Zalm mikpunt
De voormalige secretaris-generaal van Economische 
Zaken, een departement dat altijd in de clinch ligt 
met het veel machtiger ministerie van Financiën, 
haalt graag uit naar Gerrit Zalm. ‘Ondanks zijn tien-
jarig bewind en ondanks al zijn bezuinigingen, heeft 
Zalm de begroting van het land niet structureel op-
geschoond’, verklaart Sweder van Wijnbergen. ‘Hij 
heeft steeds tijdelijke meevallers gebruikt om struc-
turele uitgaven te financieren. Denk aan het stelsel 
van belastinghervorming of aan de uitgaven voor 
zorg en onderwijs. Hetzelfde dreigt nu te gebeuren 
met de compensatie voor de hoge olieprijzen.’ Net 
als de opvolger van Bush, is ook de komende opvol-
ger van Zalm opgezadeld met een tijdbom. ‘Want 
ooit zullen we in Nederland structurele financiering 
moeten organiseren voor blijvende uitgaven.’

Door Jan Kloeze

J. Kloeze is freelance journalist (Telltales, Deventer)

Tabel 1.
Percentage van de 

bevolking dat afhan-

kelijk is van pensioen-

voorzieningen

vergrijzing: afhankelijkheidsratio

  1995  2050
Nederland 31  62
EU 37  72
Azië 9  27
Singapore 9  40

Bron: Sweder van Wijnbergen
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Met de huidige sterke concurrentie is eenvoudig-
weg kosten besparen niet langer voldoende: kosten 
moeten ‘strategisch gemanaged’ worden. Aan de 
basis van het denken in termen van strategisch  
kostenmanagement ligt het concept van de waar-
deketen (value chain): de onderneming als een sa-
menstel van afzonderlijke, strategisch relevante  
activiteiten. Shank en Govindarajan hebben het  
value chain-concept uitgewerkt tot het strategic 
cost management-paradigma.

definitie
Strategisch kostenmanagement is gedefinieerd als  
de toepassing van kostenmanagement gericht op  
het creëren en in stand houden van concurrentie-
voordelen, door op lange termijn kostenniveaus,  
kostenstructuren en kostenontwikkelingen van pro-

ducten, processen, capaciteiten, activiteiten, klanten 
en distributiekanalen vooraf te kwantificeren en te 
beïnvloeden. Strategisch kostenmanagement helpt 
strategieën formuleren en communiceren, treft tac-
tische maatregelen voor het implementeren van de-
ze strategieën, ontwikkelt en implementeert manage-
ment controls, om na te gaan in hoeverre strategische 
doelen zijn gerealiseerd.
Strategisch kostenmanagement verbetert gelijktijdig 
de strategische positie van een onderneming én ver-
mindert de kosten. Strategische kostenanalyse stelt het 
management in staat te bepalen waar in de bedrijfs-
voering de waarde voor de klant kan worden ver-
hoogd, dan wel de kosten kunnen worden verlaagd. 
In het analyseren en begrijpen van de kostenstructuur 
ligt vaak de sleutel tot een succesvolle strategie.

raamwerk
Strategisch kostenmanagement combineert drie  
activiteiten:
- waardeketenanalyse;
- strategische positioneringsanalyse;
- cost driver-analyse.

Hoe verbeter je als bedrijf je strategische positie zonder dat de 
kosten de pan uitrijzen? Een vraag die met traditionele kosten-
managementsystemen moeilijk te beantwoorden is. Strategisch 
kostenmanagement kan dit inzicht wel bieden.

betere positie, lagere kosten

strategisch 
kostenmanagement
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A. Waardeketenanalyse
De waardeketen van de onderneming wordt gevormd 
door alle waardecreërende activiteiten in de bedrijfs-
tak vanaf de grondstoffenleveranciers tot en met de 
eindconsument. De focus is dus extern: de eigen on-
derneming gezien in de context van de hele keten. 
De interne focus van het traditionele management 
accounting kijkt naar eigen inkoop, processen, func-
ties, producten en klanten; een toegevoegde waar-
deperspectief, gericht op maximalisatie van verkoop-
inkoop. Deze eigen waardeketen is alleen maar een 
schakel in een groter systeem, dat de waardeketens 
van alle leveranciers en afnemers omvat. Winstgevend-
heid kan niet alleen verbeterd worden door de eigen 
waardeketen te doorgronden, maar ook door inzicht 
in hoe de eigen activiteiten passen in de waardeke-
tens van leveranciers en klanten.

Inzicht in de gehele waardeketen, niet alleen in het 
gedeelte waarin de onderneming zelf opereert, is 
van essentieel belang. De eindconsument betaalt  
uiteindelijk de som van de winstmarges van alle 
schakels in de keten, die de kosten- of differentia-
tiepositie van de onderneming identificeren. Het 
‘waardeketenraamwerk’ is een methode om de keten 
op te splitsen in strategisch relevante activiteiten om 
het gedrag van kosten en de bronnen van differentia-
tie te begrijpen. De door elke fase gecreëerde econo-
mische waarde is te kwantificeren door per activiteit 
de kosten, opbrengsten en het geïnvesteerd vermo-
gen te identificeren. Het opstellen en gebruiken van 
een waardeketen omvat de volgende stappen:

nose van de cost drivers kan de onderneming blij-
vend concurrentievoordeel behalen door betere 
cost driverbeheersing dan de concurrenten. Men 
kan bijvoorbeeld de eigen waardeketen vergelij-
ken met die van belangrijke concurrenten, door 
systematisch kosten, opbrengsten en activage-
bruik per activiteit te analyseren. 

Een andere optie is het opnieuw configureren van  
de waardeketen. Voortdurende aandacht voor cost 
drivers is belangrijk, maar het opnieuw definiëren  
van de waardeketen als geheel kan belangrijker zijn. 
Een voorbeeld: in de traditionele waardeketen van  
de vleesverwerkende industrie worden dieren levend 
naar de slachthuizen vervoerd. Door de slachthuizen 
te verplaatsen naar gebieden met intensieve veeteelt, 
kan enorm op transportkosten worden bespaard; le-
vende dieren wegen immers meer dan verwerkt vlees.

Deze analyses vergen lastige rekensommen, zoals het 
berekenen van de waarde (opbrengsten) van halffabri-
katen, het isoleren van belangrijke cost drivers, het 
identificeren van relaties tussen activiteiten, het bere-
kenen van marges van de leveranciers en afnemers en 
het opstellen van kostenstructuren van de concurren-
ten. Maar zo levert de waardeketenanalyse heel an-
dere inzichten dan de meer conventionele DCF-analy-
ses, BCG-groei/marktaandeel matrices en dergelijke.

B. Strategische positioneringsanalyse 
Veel hangt af van de vraag hoe de onderneming ver-
kiest te concurreren: door middel van lage kosten 
(kostenleiderschap) of door superieure producten 
(productdifferentiatie). Kostenleiderschap kan wor-
den bereikt door schaaleffecten in de productie (eco-
nomies of scale), ervaringscurve-effecten, strakke 
kostenbeheersing (tight control), kostenminimalise-
ring binnen R&D, service, verkoopstaf, adverteren en 
dergelijke. Bij productdifferentiatie is het streven het 
creëren van iets dat de consument ervaart als uniek, 
superieure klantenservice, bijzondere productken-
merken en daardoor merkloyaliteit. Deze twee stra-
tegieën vereisen elk een eigen kostenanalyseper-
spectief. Tabel 1 geeft een samenvattend overzicht 
van de verschillen in benadering. In hoeverre een on-
derneming effectief kostenleiderschap of differenti-
atie kan ontwikkelen en behouden, hangt dus af van 
de mate waarin de onderneming ten opzichte van 
haar concurrenten haar eigen waardeketen weet te 
beheren en te besturen. 

grip op kosten  
als sleutel tot succes-
volle strategie

1.   Identificatie van de waardeketen. Het startpunt 
voor kostenanalyse is het definiëren van de strate-
gische activiteiten in de waardeketen van de be-
drijfstak. Elke waardeactiviteit kent kosten, gene-
reert opbrengsten en gebruikt activa in het  
voortbrengingsproces. Na identificatie dienen de 
operationele kosten, de opbrengsten en het geïn-
vesteerd vermogen aan afzonderlijke activiteiten 
te worden toegerekend. Zo kan men de rentabili-
teit van geïnvesteerd vermogen (ROA) voor elke 
waardeactiviteit berekenen.

2.   Diagnosticeren van cost drivers. In deze stap wor-
den de cost drivers geïdentificeerd, die de varia-
ties in kosten in elke waardeactiviteit verklaren.

3.   Ontwikkelen van blijvende concurrentievoorde-
len. Na identificatie van de waardeketen en diag-

inzicht in de hele keten: 
lastig rekenen maar betere 
cost driveranalyses
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C. Cost driver-analyse
Kosten worden veroorzaakt door vele factoren, die 
op complexe wijzen samenhangen. In traditioneel 
management accounting zijn de kosten meestal een 
functie van maar één cost driver: outputvolume, te-
rug te vinden in concepten als vaste kosten versus va-
riabele kosten, break-evenanalyse, dekkingsbijdrage, 
flexibele budgettering en dergelijke. Maar in strate-
gisch kostenmanagement is outputvolume alleen 
maar een deelaspect van het kostengedrag. Shank 
en Govindarajan onderscheiden twee categorieën 
cost drivers: structurele drivers en uitvoeringsdrivers.

Structurele drivers zijn gebaseerd op de strategische 
keuzes gemaakt voor de onderliggende economische 
structuur, die voor elke productgroep de kostenposi-
tie bepaalt. Het gaat hier om:
1.   schaaleffecten: omvang van productie, 

R&D,marketing;
2.   reikwijdte: mate van verticale integratie;
3.   ervaring: hoe vaak heeft de onderneming het al 

verricht (leercurve);
4.   technologie: welke procestechnologieën worden 

per fase gebruikt in de waardeketen;
5.   complexiteit: hoe breed is het product- en  

dienstenassortiment.

Uitvoeringsdrivers steunen op het vermogen van  
een onderneming om succesvol te opereren. Tot  
de uitvoeringsdrivers worden ten minste gerekend:
a)   participatie van de werknemers: betrokkenheid 

van werknemers bij voortdurende verbeteringen;
b)   total quality management (TQM): filosofie betref-

fende product- en proceskwaliteit;
c)   capaciteitbenutting: (gegeven de keuze van de 

schaal inzake de constructie van de fabriek);
d)   efficiëntie van de fabrieksindeling (lay-out); 
e)   productconfiguratie: is het ontwerp effectief;
f)   exploitatie van de banden met leveranciers en 

klanten per onderdeel van de waardeketen van 
de onderneming.

Aan het onderscheid in cost drivers liggen de volgen-
de ideeën ten grondslag:
-   de waardeketenanalyse is het bredere kader; het 

cost driver-concept is een manier om het kosten-
gedrag in elke waardeketenactiviteit te begrijpen;

-   verschillende waardeactiviteiten worden beïnvloed 
door verschillende cost drivers;

-   voor strategische analyse is volume niet de nuttig-
ste manier om kostengedrag te verklaren;

-   in strategische zin is het nuttiger de kostenpositie 
te verklaren in termen van structurele keuzes en 
uitvoeringsvaardigheden die de concurrentieposi-
tie van de onderneming bepalen;

-   niet alle strategische drivers zijn van gelijk belang, 
sommige zijn in ieder geval zeer belangrijk;

-   voor iedere cost driver bestaat een kostenanalyse-
raamwerk om de positionering van de onderne-
ming te bepalen.

beter bewust van strategie
Strategisch kostenmanagement is een belangrijke ont-
wikkeling in het kostendenken. Traditionele kosten-
managementsystemen zijn veelal minder geschikt om 
de kosten vanuit een strategisch oogpunt te bekijken; 
strategisch kostenmanagement past technieken en 
concepten van kostenmanagement zo toe, dat gelijk-
tijdig de strategische positie van de onderneming 
wordt verbeterd en de kosten worden verminderd.  
In de bijbehorende analyse worden strategische ele-
menten bewuster, expliciet en formeel toegepast.

Door Carel Dekker

Drs. H.C. Dekker is universitair hoofddocent Cost Management 

Systems van de postdoctorale opleiding tot controller aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam.

 
Rol van standaard kostprijs bij 
vaststellen van prestaties

Belang van concepten als flexibele 
budgettering voor productie cost control 

Belang van het halen van het budget 

Belang van analyse van marketingkosten 

Belang van kostprijs als input 
voor prijsstelling 

Belang van analyse van de kosten 
van concurrenten 

strategische nadruk

Tabel 1. 
Verschillen in kosten-

management veroor-

zaakt door verschil-

len in strategie

 productdifferentiatie kostenleiderschap 
 
 

niet erg belangrijk

 
bescheiden tot laag 

bescheiden tot laag 

kritiek voor succes 

 
laag 

 
laag 

 
 

zeer belangrijk

 
hoog tot zeer hoog 

hoog tot zeer hoog 

vaak niet op formele basis 

 
hoog 

 
hoog

Bron: Shank en Govindarajan, Strategic Cost Management, pag. 18
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Om de effecten van de Code Tabaksblat vast te stel-
len, hebben het tijdschrift Elan, het NCD en Con-
Quaestor een onderzoek afgerond:  ‘Wordt de Code 
Tabaksblat – ten aanzien van de bepalingen die gel-
den voor de Raad van Commissarissen – wel voldoen-
de nageleefd?’. 

De belangrijkste onderwerpen die binnen de bepa-
lingen voor Commissarissen (hoofdstuk III van de Co-
de Tabaksblat) zijn onderzocht: toezicht, deskundig-
heid, onafhankelijkheid, bezoldiging, aantal commis- 
sariaten.

In totaal zijn 129 jaarverslagen van beursgenoteerde 
ondernemingen getoetst.

onderzoekresultaten
Onder de beste presterende fondsen bevinden zich 
Aegon, Ahold, Akzo Nobel, ASML Holding, Buhrmann, 
DSM, Getronics en Heineken ASM International, BAM 
Groep, CSM en Fugro. Het zijn volgens het onderzoek 
vooral de AEX en AMX – genoteerde ondernemingen 
die de bepalingen naleven. Van de beursfondsen leven 
53 alle getoetste bepalingen na. Daaronder zijn negen-
tien AEX-fondsen en twaalf AMX-fondsen. 

Eén op de vijf ondernemingen heeft een commissaris 
met meer dan vijf commissariaten bij Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen en voldoet hier-
mee niet aan de Code die een maximum van vijf stelt. 
 

onderzoek naar effecten voor RvC en RvB

codes en 
commissarissen

onderzoek

Meer dan driekwart van de Raad van Commissarissen 
voldoet aan de bepaling over de onafhankelijkheid 
van de Raad van Commissarissen. Bijna een op de vijf 
ondernemingen wijkt af van de maximale zittingster-
mijn van commissarissen van twaalf jaar. 

Wat de beloning betreft, licht 95 procent de beloning 
van commissarissen toe, maar bij zeventien procent van 
de ondernemingen ontbreekt het reglement voor het 
bezit van en de handel in effecten en transacties van 
de commissaris. Daarnaast wijkt 47 procent van deze 
bepaling af. 

De resultaten van het onderzoek werden op 24 novem-
ber 2005 gepresenteerd in de Beurs van Berlage in Am-
sterdam. Onder leiding van Wessel Ganzevoort (Univer-
siteit van Amsterdam, Bestuurder Nederlands Instituut 
voor Corporate Governance) spraken Heske van Eyck 
van Heslinga (ConQuaestor), Harm Jan de Kluiver (Uni-
versiteit van Amsterdam, De Brauw, Westboek & Black-
stone) en Dolf van den Brink (Bijzonder Hoogleraar 
Universiteit van Nyenrode, diverse commissariaten) 
voor 70 president commissarissen en bestuursvoorzit-
ters over de uitkomsten van het onderzoek, over de 
verschillen in Corporate Governance opvattingen in Eu-
ropese landen en de toekomst van het commissariaat in 
Nederland. Ook sprak Aad Jacobs, die door zijn collega 
commissarissen werd uitgeroepen tot de meest gewaar-
deerde President Commissaris van het jaar 2004, over 
zijn successen en dilemma’s als president commissaris.

Alle onderzoeksrapporten en teksten zijn op te vragen 
bij lilian.meus@conquaestor.nl. tel. 030-2906111.

Door Heske van Eyck van Heslinga

Heske van Eyck van Heslinga MMC is lid van de directie van 

 ConQuaestor.

 

Bijna iedere onderneming heeft in haar jaarverslag wel een apart 
hoofdstuk over Corporate Governance – goed ondernemersbe-
stuur – staan. Ook is dit thema steeds vaker terug te vinden op de 
corporate websites van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. 
Deze zijn namelijk vanaf het boekjaar 2004 verplicht de Code Ta-
baksblat na te leven. Maar gebeurt dit ook en welke impact 
heeft dit op het bestuur?
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De discussie over corporate governance in Nederland 
is in gang gezet door de commissie-Peters, die in 1996 
werd ingesteld door de beurs en het bedrijfsleven. 
In 2003 heeft het ministerie van Financiën de com-
missie corporate governance gevraagd een nieuwe 
code voor goed bestuur op te stellen voor Neder-
landse beursgenoteerde ondernemingen. De Code 
Tabaksblat is in december 2003 offi cieel gepresen-
teerd. 

Waar governance in het bedrijfsleven gemeengoed 
is geworden, kan de non profi tsector niet achter-
blijven. Governance van non-profi torganisaties wijkt 
wel af van die van ondernemingen. Non-profi torga-
nisaties kennen immers geen aandeelhouders, zodat 
de vraag is aan wie hun bestuurders en toezichthou-
ders verantwoording afl eggen.

 Begin 2002 is het rapport Het zorghandvest voor 
ziekenhuizen verschenen, waarin de ziekenhuizen 
zich nadrukkelijk willen presenteren als maatschap-
pelijke ondernemingen. Deze stellingname heeft tot 
gevolg dat men aangeeft maatschappelijke verant-
woording te willen afl eggen. Naar aanleiding van bo-
venstaande stellingname heeft de commissie Gover-
nance van het NVZ (Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen) tien gedragsregels vastgelegd waarop 
de sector aanspreekbaar is en wil zijn. Deze gedragsre-
gels bevatten onderwerpen als het functioneren van 
het bestuur, afl eggen van maatschappelijke verant-
woording en toezicht. Dit zijn de basisingrediënten 
van governance.

health care governance
Wat is nu precies governance? Er is niet echt een 
goede Nederlandse vertaling voor dit begrip. Het 
valt uiteen in drie componenten: bestuur, toezicht 
op bestuur en het afl eggen van verantwoording 
over het gevoerde beleid. Gezamenlijk leiden deze 
tot goed bestuur.

Health care governance, Kaderregeling AO/IC, bestuursverklaring 
en aansprakelijkheid: het zijn vandaag de thema’s in de gezond-
heidszorg. Wat betekenen ze voor de bestuurders in de zorg- 
sector? 

persoonlijke verantwoordelijkheid van bestuurders

toezicht in de zorg
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In juni 2005 hebben de brancheverenigingen in de 
zorg in een eigen Zorgbrede Governancecode een 
aantal normen geconcretiseerd of branchespecifie-
ker gemaakt. Deze code is zo specifiek en concreet 
dat deze toepasbaar is voor vrijwel alle branches  
binnen de gezondheidszorg waarin ook rekening  
is gehouden met de meest actuele governance in-
zichten. Deze code dient te worden opgevat als een 
samenbundeling van moderne en breed gedragen 
algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, 
toezicht en verantwoording. 
Health care governance kan in de praktijk op ver-
schillende manieren tot uiting komen: in de eerder 
genoemde gedragsregels waaraan ziekenhuizen  
zich willen verbinden, maar ook in een beleidsregel, 
vastgesteld door het CTG/ZAio (College Tarieven  
Gezondheidszorg, Zorgautoriteit i.o.). De meest ac-
tuele beleidsregel is de ‘Kaderregeling Administra-
tieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC 
(Diagnose Behandel Combinaties)-registratie en fac-
turering’ (hierna Kaderregeling AO/IC) op basis waar-
van de Raad van Bestuur een bestuursverklaring 
moet afleggen, dus verantwoording moet nemen.

Sinds 1 januari 2005 vindt bekostiging plaats op basis 
van de werkelijk geleverde prestaties volgens de inge-
voerde DBC-systematiek. Als gevolg van deze bekosti-
gingssystematiek is de zorgverzekeraar grotendeels 
afhankelijk van de administratieve vastlegging van 
de DBC’s van de zorgaanbieder. Om de betrouwbaar-
heid van het DBC-systeem te waarborgen en de con-
trolekosten van de zorgverzekeraars te minimalise-
ren, is de Kaderregeling AO/IC per 1 januari 2005 van 
kracht geworden.

kaderregeling AO/IC
In de Kaderregeling AO/IC is voorgeschreven aan 
welke minimale eisen de administratieve organisatie 
en interne controle van de zorgaanbieders moeten 
voldoen. Hierin is ook voorgeschreven dat de interne 
controleafdeling/functionaris zorgdraagt voor een 
rapportage aan het management over de opzet, het 
bestaan en de werking van de AO/IC. Op basis van 
deze rapportage wordt de Raad van Bestuur in staat 
gesteld een bestuursverklaring af te geven over de 
DBC-registratie en facturatie. Deze bestuursverkla-
ring dient door de Raad van Bestuur jaarlijks vóór  
15 januari van het daaropvolgende jaar te worden 
afgegeven.

De bestuursverklaring moet voldoen aan een stan-
daardtekst, zoals deze is voorgeschreven in de be-
leidsregel. Er zijn twee soorten verklaringen moge-
lijk: een bestuursverklaring die wel of niet voldoet 
aan de eisen van de kaderregeling. In beide gevallen 
verklaart het bestuur zich verantwoordelijk voor het 
opzetten en handhaven van een effectief systeem 
van interne beheersing ter verzekering van de be-
trouwbaarheid van de DBC-registratie en facturatie. 
Opvallend is dat het bestuur, door de verklaring te 

tekenen, zich persoonlijk verantwoordelijk stelt, dus 
niet namens het ziekenhuis. De vraag die hierbij ge-
steld kan worden, is wat hier de consequenties van 
kunnen zijn: wat houdt dit bijvoorbeeld in voor de 
juridische positie van de bestuurder en vallen even-
tuele aansprakelijkheden onder de dekking van de 
aansprakelijkheidsverzekering? 

interne beheersing
Ook wordt in beide verklaringen aandacht besteed 
aan het doel en de reikwijdte van het systeem van  
interne beheersing. Hierbij wordt ingegaan op het 
feit dat de interne beheersing is ontworpen om het 
bestuur, het CTG/ZAio en de Zorgverzekeraars een 
redelijke mate van zekerheid te bieden met betrek-
king tot een betrouwbare registratie en facturatie 
van DBC’s. Op deze manier kan het bestuur alleen  
op redelijke wijze constateren dat er aan alle eisen 
van de kaderregeling wordt voldaan. De vraag hier-
bij is vanzelfsprekend: wanneer is er sprake van re-
delijke mate van zekerheid?

persoonlijke verantwoordelijkheid van bestuurders

toezicht in de zorg

Raad van Bestuur moet  
jaarlijks bestuursverklaring  
afgeven over DBC-registratie  
en -facturatie

In de uiteindelijke bestuursverklaring verklaart het 
bestuur zich niet alleen verantwoordelijk, maar geeft 
hij ook aan dat hij zich heeft vergewist van de wer-
king van het systeem van interne beheersing. Op 
grond hiervan verklaart het bestuur (voor zover hij 
deze redelijkerwijze kan constateren) dat de interne 
beheersing gedurende het gehele kalenderjaar wel 
(verklaring 1) of niet (verklaring 2) heeft voldaan aan 
alle relevante eisen van de kaderregeling. De inter-
pretatie van de werking gedurende het gehele ka-
lenderjaar is niet eenvoudig. De effectiviteit van de 
interne beheersing kan namelijk gedurende de tijd 
verschillen vertonen door veranderingen in omstan-
digheden. Wanneer heeft de interne beheersing het 
gehele kalenderjaar gewerkt? Ook de belangrijkste 
vraag moet hier beantwoord worden: wanneer vol-
doet het ziekenhuis wel of niet aan alle relevante  
eisen?

Wanneer het bestuur verklaart niet te voldoen aan 
de eisen, moet worden uiteengezet aan welke mini-
male eisen het ziekenhuis niet voldoet. Hierbij bestaat 
de mogelijkheid aan te geven welke belangrijke wij-
zigingen zijn aangebracht of verbeteringen zijn ge-
realiseerd ten aanzien van interne beheersing, zoals 
het aanscherpen van een bepaalde procedure.
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voldoen aan eisen
Er zijn dus slechts twee mogelijke verklaringen. Wan-
neer kan het bestuur nu wel of niet een verklaring 
afgeven waarbij is voldaan aan de eisen zoals opge-
nomen in de kaderregeling?

-  algemene beschrijving interne controlefunctie 
(plaats in organisatie, gegevens van personele  
formatie, verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden);

-  risicoanalyse op basis van de bestaande AO/IC;
-  omschrijving van interne controlewerkzaamheden 

(wijze waarop steekproef wordt getrokken, welke 
aspecten worden gecontroleerd, hoe worden uit-
komsten geëvalueerd); 

-  wijze van vastlegging/documentatie;
-  planning;
- momenten van rapportage.

De controlewerkzaamheden zullen niet alleen zijn 
gericht op procedures en maatregelen, maar vooral 
ook op de betrokken ICT-systemen. Hieruit moet  
onder andere blijken of er juist gevalideerd en ge-
factureerd wordt. Om dit te kunnen doen, moeten 
de systemen voldoende transparant zijn voor de ac-
countant.

Uit het geheel van de uitgevoerde controlewerkzaam-
heden zal moeten blijken of de AO/IC zo is ingericht 
dat met een betrouwbaarheid van 95 procent kan 
worden gesteld dat niet meer dan één procent van 
het totale jaarlijkse factuurbedrag onjuist is gefactu-
reerd. Bij een positieve uitkomst zal het bestuur een 
bestuursverklaring tekenen waarbij wordt voldaan 
aan de minimale eisen van AO/IC.

bestuurder is persoonlijk  
verantwoordelijk, niet namens 
de zorginstelling

Voordat antwoord op bovenstaande vragen kan 
worden gegeven, zal het bestuur de opzet, bestaan 
en werking van het registratie- en facturatieproces 
rondom DBC’s inzichtelijk moeten maken. Hierbij  
zal het bestuur, zoals vermeld, steunen op de rappor-
tage van een interne controleafdeling/functionaris 
die onafhankelijk van de uitvoerende en registreren-
de functie opereert.

De werkzaamheden die leiden tot de genoemde rap-
portage dienen te worden uitgevoerd volgens een 
van tevoren opgesteld intern controleprogramma. 
Dit programma moet in overleg met de accountant 
tot stand komen en bestaat minimaal uit de volgen-
de onderdelen:

Op 5 oktober 2005 heeft ConQuaestor Gezond-
heidszorg een MasterClass georganiseerd over het 
thema Health Care Governance en dit toegespitst 
op het al dan niet afgeven van de bestuursverkla-
ring door Raden van Bestuur van zorginstellingen. 
Deze MasterClass had tot doel een discussie over 
dit onderwerp met verschillende partijen en van-
uit verschillende oogpunten te bewerkstelligen.

Aanwezig waren leden van de Raad van Bestuur 
en de Raad van Toezicht van verschillende instel-
lingen uit zowel Cure- als Care-sector, financieel 
managers en andere geïnteresseerden. De dag-
voorzitter, drs. Peter Tiebout MMC, leidde de dis-
cussies en prikkelde tot het stellen van vragen.
Willemien Bischot van Van Doorne startte de avond 
met een verhelderend betoog over de juridische 
aspecten van de bestuursverklaring. Hierbij ging 
zij in op de vormen van bestuurdersaansprake-
lijkheid en de normen die daarbij gelden. Af-
zonderlijk besprak zij de rol van de toezichthou-
der. Specifiek ging zij in op de Kaderregeling 
AO/IC en de bijbehorende bestuursverklaring, 

waarbij ze eindigde met de gevolgen en risico’s 
van het tekenen van deze verklaring.
André Loogman RA van PricewaterhouseCoopers 
gaf inzicht in de Kaderregeling AO/IC vanuit het 
gezichtspunt van de accountant. Voornamelijk 
ging hij in op het controleprotocol, de interne 
controlefunctie, de actuele stand van zaken en  
de punten die op dit moment aandacht verdienen 
bij de zorginstellingen. 
Tot slot gaf Roel Steenbergen, voorzitter van de 
Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis Utrecht, 
zijn visie vanuit de praktijk. 

Handouts van deze MasterClass zijn op aanvraag 
te verkrijgen bij het secretariaat van ConQuaestor 
Gezondheidszorg, mw. Soerodimedjo, 015-8901521. 
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u 
contact opnemen met drs. Anne-Marie Jasper, 
Business Manager Gezondheidszorg,  
annemarie.jasper@conquaestor.nl  
of via het bovenstaande telefoonnummer.

MasterClass ‘Toezicht in de zorg, een gezonde zaak?’
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Drs. Eric Melse MBA

column

Oranje. Nee, niet het Nederlands elftal. Wel 
de kleur waarop het stoplicht springt dat 
voor u staat. Uw ogen draaien van links naar 
rechts. Razendsnel beoordeelt u de situatie. 
Geen enkel risico op een aanrijding? Staat 
de toezichthouder om de hoek naar u te 
kijken? Kunt u even de regels buigen zonder 
dat dit met een berisping of bekeuring wordt 
bestraft?  Nee? Plankgas! Of neemt u geen 
enkel risico en mindert u vaart om de sprong 
naar rood rustig af te wachten met draaiende 
motor? Het wordt immers zo dadelijk toch 
ook weer groen.

Consultants en leveranciers van informatie-
systemen maken graag gebruik van op het 
autorijden gebaseerde beeldspraak om u te 
overtuigen van de gebruikersvriendelijkheid 
van de informatietechnologie die men aan 
u wil verkopen. Ze noemen dit dan Business 
Intelligence of Business Performance Manage-
ment systemen. Het idee is om de complexe 
werkelijkheid van uw bedrijf samen te vatten 
in (simpele?) verkeersregels. Rapportages en 
beeldschermen worden gevuld met fraaie 
grafi eken en signalen, zoals een digitaal stop-
licht, om u in één oogopslag inzicht te geven 
in de toestand van uw onderneming. Het is 
een mooi verhaal maar ik hecht hieraan wei-
nig waarde.

De vraag is of het managen van een bedrijf 
net zo eenvoudig is als het besturen van een 
auto. De enige reden om een parallel te 
trekken tussen autorijden en management 
is naar mijn mening het gegeven dat elke 
bestuurder moet anticiperen op onverwach-
te gebeurtenissen. Het besturen van een 
bedrijf en een auto is dus in de kern een 
kwestie van vaardigheid. Helaas levert geen 
enkel advies of softwarepakket dat als een 
pasklare oplossing – u zult het in de praktijk 
moeten leren.

Eric Melse is directeur van de Centrale Automatiserings-

Groep en werkt aan een promotieonderzoek over 

momentum accounting onder supervisie van prof. 

dr. A.M.M. Blommaert en prof. dr. E. Vaassen RA, 

Accounting & Information Management (AIM).
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tekenen of niet tekenen? 
Voordat de bestuurder de bestuursverklaring tekent, 
is het zaak dat hij/zij voor zichzelf de volgende vra-
gen over aansprakelijkheid en zekerheid kan beant-
woorden:

1. Wordt er voldaan aan de eisen?
2. Wat is de status van de interne beheersing?
3.  Wat zijn de consequenties van de persoonlijke 

verantwoordelijkheid? 

Met het eerste DBC-jaar dat in rap tempo het einde 
nadert, is verbeterd inzicht geboden. Inzicht in de 
eerste twee aspecten kan het bestuur zelf verwerven; 
het antwoord op het derde punt ligt buiten de in-
vloedssfeer van het bestuur. Dat zal de tekenbereid-
heid beslist beïnvloeden.

Door Eric Flach, Irene Vroon en Mireille Haesakkers 

E. Flach Bs BE en I. Vroon zijn Sr. fi nance specialist. 

M. Haesakkers is Manager Finance. Allen zijn werkzaam bij 

de Branche-groep Gezondheidszorg van ConQuaestor.
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Het jaar 2004 stond voor Intergas Energie in het  
teken van de liberalisering van de kleinverbruikers-
markt en het uitzetten van een strategie voor de 
toekomst. In 2005 is het bedrijf gesplitst in drie zelf-
standig opererende organisaties. Belangrijkste doel-
stelling voor netbeheer: zet een organisatie neer  
die de primaire taken van een netbeheerder – asset 
management en de ondersteuning van de gelibera-
liseerde markt – kan uitvoeren. Ad Interim Directeur 
Nicolaï: ‘Het gaat uiteindelijk om een effectieve be-
nutting van onze infrastructuur. Capaciteit, levering, 
veiligheid en milieu wegen we af tegen huidige en 
toekomstige kosten‘. 
Nicolaï: ‘Intergas was natuurlijk al veel eerder –  
in 2003 – gestart met een programma ter voorberei-
ding op de veranderingen.  Belangrijkste vragen die 
toen werden gesteld: ‘Wat is onze strategie voor de 
toekomst?’; ‘Hoe gaan we ons positioneren in de 
markt?’ en: ‘Past onze huidige organisatie nog wel 
bij dit toekomstbeeld?’. Deze vragen hebben geleid 
tot de beslissing om Intergas te herstructureren‘.  
Inmiddels opereren Leveringsbedrijf (verkoop en  

levering van gas en elektriciteit), Infrabedrijf (aanleg 
en onderhoud van het netwerk) en Netwerkbedrijf 
(bezit en beheer) zelfstandig onder één holding,  
Intergas Holding B.V. De aandelen zijn in handen  
van 22 Brabantse gemeenten en N.V. Nederlandse 
Gasunie. Medio 2005 is het Leveringsbedrijf verkocht 
aan het Deense energiebedrijf DONG.

de Nederlandse liberaliseringsdrang
Nicolaï ziet meerdere trends in de energiemarkt: 
‘Eerder waren de fusies tussen energiebedrijven het 
nieuws, nu gaat het om interne splitsing van dien-
sten. De structuur van de energiemarkt verandert 
natuurlijk als gevolg van de liberalisering. Daarnaast 
legt de overheid de splitsing op tussen het niet-com-
merciële netbeheer en de commerciële productie en 
levering van energie. De sector worstelt bovendien 
met de omvorming van nutsbedrijf naar marktge-
richte organisatie. Ook is er nog de variatie in prij-
zen: Intergas heeft in België ook klanten, waardoor 
wij een goed inzicht hebben in de verschillen tussen 
België en Nederland. De Nederlandse regering dwingt 
energiebedrijven te werken met zogenoemde gere-
guleerde tarieven (zie kader). 

De liberalisering in Nederland wordt volgens Nicolaï 
te lokaal aangepakt: ‘Daardoor komt de sector in  
de problemen omdat wij simpelweg te weinig ver-
dienen per aansluiting in vergelijking met de buiten-

Lex Nicolaï over de herstructurering van Intergas Netbeheer

splitsen  
in plaats 
van fuseren

De energiesector verandert. Waren we net gewend aan de  
fusies, nu is het tijd voor de splitsing van diensten. De liberali-
sering dwingt nutsbedrijven te transformeren naar economisch 
gezonde ondernemingen. Het Brabantse Intergas Energie en doch-
ter Intergas Netbeheer hebben de reorganisatie achter de rug.
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landse concurrentie. Nederland wil voorop lopen 
door te liberaliseren, maar we moeten dat wel in  
Europese context doen anders verliezen we de slag. 
Die Europese discussie is veel belangrijker dan de  
liberalisering en de splitsing van transport en leve-
ring in Nederland‘. 

meer grip, minder kosten
Van de visie naar de praktijk: voor Intergas was  
het een logische stap om het bedrijf op te splitsen. 
Nicolaï: ‘We hebben het dienstenpakket gestandaar-
diseerd waardoor een kostenbesparing is gereali-
seerd op de onderhouds- en reconstructiekosten.  
Dit pakket vormde de basis van de dienstverlenings-
overeenkomst, die we per 1 januari 2006 met het  

Infrabedrijf hebben. We opereren dus zelfstandig, 
maar hebben via een bonus-malusregeling wel bin-
dende prestatieafspraken met elkaar. Door slimmer 
te organiseren hebben we beter grip op de kosten. 
We zijn begonnen met de implementatie van een 
ERP-pakket. Als eerste hebben we de kern aange-
pakt: het klantsysteem, de facturering en de boek-
houding. We hebben bewust gekozen voor zo veel 
mogelijk standaardsoftware; we zijn te klein om ons 
maatwerk te kunnen veroorloven‘, aldus Nicolaï.

successen in plaats van fouten
Intergas Netbeheer is inmiddels een slagvaardig net-
werkbeheerbedrijf. Intergas-medewerkers moesten 
zich in relatief korte tijd flexibeler gaan opstellen. 

Lex Nicolaï over de herstructurering van Intergas Netbeheer

Lex Nicolaï: ‘De ver-

antwoordelijkheid 

voor processen en 

budgetten ligt nu 

echt bij het operatio-

nele management.’
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Nieuwsgierigheid werd een gewenste kwaliteit.  
Omdat het totale aantal fte’s drastisch omlaag 
moest, is in overleg met de vakbonden een Sociaal 
Statuut opgesteld. Alle ‘boventallige’ medewerkers 
kregen een begeleidingstraject van ten minste twee 
jaar aangeboden en 55+’ers mochten vervroegd met 
pensioen. 

 

Voor de mensen die blijven, verandert er veel. Velen 
hebben een nieuwe baan met zowel inhoudelijk  
andere taken als een rol als teamlid. Nu wordt veel 
meer eigen initiatief verwacht. Managers waren in  
de oude situatie gewend dat de directie de budgetten 
opstelde. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor een 
proces en het budget echt bij het operationele ma-
nagement. Daardoor wordt gekeken naar gezamenlij-
ke successen, niet naar individuele fouten. Vakkennis 
kun je aanleren, maar teamwork is een stuk lastiger. 
'Er staat nu een echt goed team‘, vertelt Nicolaï.  

toekomst
‘In alle bescheidenheid, maar in onze herstructure-
ring zijn we ten opzichte van Essent en Nuon wel een 
stapje verder. Dat is ook wel wat eenvoudiger bij een 
kleinere organisatie als de onze. De grote bedrijven 
zullen hun tijd – tot 2008 – hard nodig hebben.  
Maar als ze dat eenmaal op orde hebben, gaan voor 
hen de schaalvoordelen tellen. Wij een stapje, zij de 
zevenmijlslaarzen. Zo werkt ’t nou eenmaal in deze 
markt‘. 

trends energiemarkt

liberalisering
Sinds 1 juli 2004 kunnen consumenten en klein-
zakelijke verbruikers zelf kiezen voor een energie-
leverancier. Grote bedrijven konden dat al eerder. 
Inzet van deze liberalisering waren een hogere 
klanttevredenheid, eerlijkere concurrentie en  
lagere kosten. Inmiddels is de concurrentie fors 
toegenomen en zijn er nieuwe spelers in de 
markt. De nutsbedrijven moeten hun organisaties 
omvormen naar ondernemingen die opereren  
op basis van bedrijfseconomische principes, naar 
markt- en klantgericht denken.

eigendomssplitsing per 2008
Het Ministerie van Economische Zaken wil dat 
energiebedrijven uiterlijk 1 januari 2008 een eigen-
domssplitsing hebben doorgevoerd tussen de 
commerciële activiteiten (productie en levering) 
en het netbeheer (aanleg en onderhoud). Doel is 
de onafhanklijkheid van de netbeheerder te 
waarborgen.
Voor de levering van elektriciteit en gas betaalt de 
klant een leveringstarief. De energiebedrijven be-
palen zelf dat leveringstarief. Dit bestaat uit twee 
delen: inkoop/ productiekosten en de kosten voor 
de bedrijfsvoering plus een winstmarge. Het derde 
deel – het transporttarief – wordt vastgesteld door 
de Dienst uitvoering en toezicht Energie (Dte). Zij 
ziet er ook op toe dat de netbeheerders de juiste 
tarieven voor dit transport in rekening brengen. 
Deze drie onderdelen zullen per 2008 gesplitst 
moeten zijn, waarbij de overheid een grote in-
vloed op de prijzen van het transport behoudt, 
ook in een geliberaliseerde markt. 
Bronnen: Jaarverslag 2004 Intergas Energie N.V; www.kiesenergie.nl

Intergas Netbeheer B.V.

Intergas Netbeheer te Oosterhout is de beheerder 
van het aardgastransport en distributienet van In-
tergas Energie. Het bedrijf is op 22 december 2000 
opgericht als 100 procent-dochteronderneming 
van Intergas Energie en beheert circa 3100 km  
leiding, 550 reduceerstations en 142.000 aanslui-
tingen. Het verzorgingsgebied strekt zich uit van 
West- tot Midden Brabant. Daarnaast heeft Inter-
gas Netbeheer circa 900 klanten in België (Baarle-
Hertog).

Intergas Energie kende in 2004 een netto-omzet 
van ruim 140 miljoen euro.

Bronnen: Jaarverslag 2004 Intergas Energie N.V.; www.intergas.nl en 

www.intergasnetbeheer.nl

betere grip op kosten door 
slimmer te organiseren

Fo
to

: 
M

ar
k 

H
o

rn



JANUARI/FEBRUARI 2006  f.inc  19    

risk management

In veel financiële instellingen is actief Operati-
oneel Risico Management (ORM) nog geen van-
zelfsprekendheid. De impuls die uitgaat van 
geleden verliezen, veroorzaakt door operatio-
nele risico’s, leeft maar kort. Rapportages als 
instrument om het operationele risico te be-
heersen, verworden tot documenten om aan 
de wet- en regelgeving te voldoen. De effecten 
daarvan zijn zichtbaar voor de oplettende ana-
list: het volgende incident ligt op de loer. 

Dat incident zal, achteraf gezien, ondubbelzinnige 
gelijkenis vertonen met eerdere operationele risico’s. 
Met goede instrumenten kunnen we echter leren 
van voorgaande gebeurtenissen op het terrein van 
operationele risico’s. De vraag is: willen we daarin  
investeren, of gaan we er vanuit dat ‘het ons niet  
zal overkomen?’ 

operationeel risico
Een operationeel risico kan gedefinieerd worden  
als het risico op verliezen die voortkomen uit inade-
quate of falende interne processen, mensen, syste-
men of externe gebeurtenissen. In 1995 was het on-
geautoriseerd handelen van een bankmedewerker 
op de beursvloer een belangrijke oorzaak van de on-
dergang van de Barings Bank. Dit was onder andere 
mogelijk doordat er onvoldoende controle op func-
tiescheiding bestond en het management niet goed 
begreep wat er in Singapore gebeurde. Men zou dus 
verwachten dat banken lering hebben getrokken uit 
dit debacle. Uit gepubliceerde verliezen blijkt echter 
in het algemeen dat onvoldoende is geleerd van het 
verleden (zie tabel 1). In 2003 leed SMI management 
een verlies van $ 1,5 miljoen. De oorzaak van dit ver-
lies was opvallend gewoon: een secretaresse frau-
deerde met cheques. Tijdens het onderzoek kwam 

risicomanagement bij financiële instellingen

‘ons overkomt dat niet’
De inval van de  

Italiaanse fiscale  

recherche bij de  

Bank of America  

tijdens het Parmalat-

schandaal in 2003.
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aan het licht dat de slechte scheiding van functies 
en bevoegdheden vragen om moeilijkheden was. 
Deze gebeurtenissen staan niet op zichzelf, ze ko-
men voor met enige regelmaat in zowel grote als 

kleine organisaties. Echter met de komst van onder 
andere Basel II zijn het met name de fi nanciële in-
stellingen die zich bewust zijn van het belang van 
ORM.

Jaar Organisatie Sector Verliezen ($)

2004  ING Group Financieel tien procent van de totale nettowinst 
2003 SMI management IT 1,5 miljoen (fraude met cheques)
2002 Allied Irish Bank Financieel 750 miljoen (ongeautoriseerd handelen)
 DBS bank Financieel 750 miljoen (ongeautoriseerd handelen) 
 WorldCom IT 7,6 miljard (opgeblazen winsten en verborgen verliezen)
 Bank of America Financieel 12,6 miljoen (onwettige transacties/fraude)
2001 Enron Energie 250 miljard
 Asia Pacifi c Breweries Levensmiddelen 116 miljoen (banken bedriegen/fraude)
2000 SembLog Logistiek 18,5 miljoen (valse rekeningen, valse boekhouding)
1995 Barings Bank Financieel 1,4 miljard (onbevoegde handel)
1994 Metallgesellschaft Financieel 1,5 miljard op oliefutures

Tabel 1
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onvoldoende 
controle is vragen 
om moeilijkheden

van zaken hebben, goed kunnen samenwerken en 
bestaande patronen ter discussie kunnen stellen. 
Wie iets wil managen, moet er verstand van hebben.

Doen 
Er is een systematische aanpak nodig om te kunnen 
kapitaliseren op nieuwe kansen in de markt en om 
een geslaagde integratie te bewerkstelligen. De aan-
pak moet voldoen aan vier belangrijke ontwerpricht-
lijnen waarbij het uitgangspunt is dat de aanpak een 
voldoende, betrouwbare, robuuste en accurate in-
schatting geeft van de operationele risico’s en te ne-
men beheersmaatregelen. 
1.  De aanpak moet voldoen aan de heersende wet- 

en regelgeving en standaarden. 
2.  De aanpak moet gebaseerd zijn op procedurele 

rationaliteit: besluitvormers (managers) moeten 
hun beslissingen immers zo rationeel mogelijk 
kunnen maken. Dit kan alleen als er een scherp 
gedefi nieerd ORM-proces is waaraan verschillen-
de partijen zich kunnen committeren. 

3.  De aanpak moet een ‘shared’ view over de resul-
taten waarborgen zodat beheersmaatregelen ef-
fectief geïmplementeerd kunnen worden. Hier-
voor is draagkracht nodig van medewerkers in de 
organisatie. 

4.  De aanpak moet fl exibel inzetbaar en praktisch 
toepasbaar zijn.

Literatuur

- Ale, B. (2003), Ons Overkomt Dat Niet
-  Grinsven, J.H.M., Janssen, M., Houtzager, M. 

(2005), Operationeel Risico Management als 
Shared Business Process: Integrale view of een 
papieren tijger?

-  Grinsven, J.H.M., Improving Operational Risk 
Management

Door Jürgen van Grinsven, Ben Ale en Marc Leipoldt

Drs. ing. Jürgen van Grinsven is projectmanager in de Branche-

groep Banken bij ConQuaestor & senior onderzoeker bij de 

sectie Veiligheidskunde van de Faculteit Techniek, Bestuur en 

Management (TBM) van de Technische Universiteit Delft (TUD).  

 Prof. Dr. Ben Ale is programmamanager onderzoek bij het 

NIBRA & hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding bij de 

sectie Veiligheidskunde van de Faculteit TBM van de TUD. 

Marc Leipoldt is Vice President van ABN AMRO bank bij de 

af deling Group Risk management / Risk Advisory Services in 

Amsterdam.

    de positie van Operationeel 
Risico Management

ORM behelst de identifi catie en beheersing van ope-
rationele risico’s in een organisatie en haar context 
(Grinsven, Janssen, Houtzager; 2005). Aan het eind 
van de jaren negentig richtten vele fi nanciële instel-
lingen zich steeds meer op ORM. Dit werd bevorderd 
door catastrofes, zoals Barings maar werd voorname-
lijk gestimuleerd door wet- en regelgeving zoals het 
nieuwe Basel II-akkoord. Wanneer fi nanciële instel-
lingen besluiten dat actief managen van ORM in de 
bedrijfsvoering gewenst is, moet men zich afvragen 
hoe dat dan het beste gedaan kan worden. Hierbij 
moet rekening worden gehouden met zowel positie-
ve als negatieve effecten. Immers: al te vaak worden 
de doelstellingen niet behaald, bestaat er afbreuk-
risico of is er eenvoudigweg sprake van geldverspil-
ling aan oneigenlijke projecten. Het actieve manage-
ment van operationeel risico kan om verschillende 
redenen falen: verliezen worden niet gereduceerd 
waardoor de kosten hoger kunnen uitvallen of bespa-
ringen door synergie lager dan verwacht zijn, bij-
voorbeeld door hoge afstemmingskosten. Ook kan 
de (interne) dienstverlening tegenvallen: de transitie 
naar de nieuwe situatie kan niet goed verlopen of 
het budget is te laag om echt effect te hebben. 

Om ORM goed te laten functioneren, moet van te-
voren goed worden nagedacht over het gewenste 
resultaat. Er moeten bewuste keuzes worden ge-
maakt. Enerzijds moet de inrichting en besturing van 
ORM aan heel specifi eke eisen voldoen (wet- en regel-
geving) en anderzijds kan deze besturing leiden tot 
een verschuiving van de interne machtsbalans. Helaas 
bestaat daarnaast tevens vaak de neiging om bepaal-
de informatie over operationele risico’s, dus ook over 
de potentiële verliezen niet al te expliciet te maken. 
Dit zadelt de risicomanager op met het probleem: 
hoe maak ik de gevolgen van goed ORM duidelijk? 
Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden in:

Zien 
Te veel worden verantwoordelijkheden afgedaan 
als de schuld van het collectief waardoor dus nie-
mand blaam treft. In de meeste gevallen is er echter 
maar één verantwoordelijke. Degene die verant-
woordelijk is, zou daarom weer verantwoordelijk ge-
houden moeten worden voor de genomen beslis-
sing. Wie bevoegd is, is verantwoordelijk. 
Bewustwording en naleving zijn dan sleutelwoor-
den.

Weten 
Het moet duidelijk zijn wat ORM precies inhoudt: 
welke processen en systemen worden gebruikt en 
welke systemen worden door welke medewerkers 
wanneer gebruikt, en welke beheersmaatregelen 
zijn daarvoor aanwezig? De medewerkers belast 
met integratie van ORM moeten daarvoor kennis 



De nieuwe Solvency II-richtlijnen houden meer reke-
ning met de werkelijke risico´s die een verzekeraar 
loopt in zijn bedrijfsvoering. Om deze solvabiliteit 
van verzekeraars vast te stellen, is er een driepijler-
model geïntroduceerd. 

In pijler 1 staat het berekenen van de minimale sol-
vabiliteitsvereisten centraal. Hierbij worden alle 

kwantificeerbare risico’s die de verzekeraar loopt 
(zie kader), meegewogen in de berekening van de 
solvabiliteit. 
Bij de berekening van de kapitaalvereiste heeft de 
verzekeraar de keuze om gebruik te maken van  
een binnen Solvency II ontwikkeld rekenmodel (het 
gestandaardiseerde model) of een eigen ontwikkeld 
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credit management

Solvency II  
vraagt 
om 
credit 
management

Brussel werkt hard aan de Solvency II-richtlijnen voor solvabiliteits-
berekening. De nieuwe Europese regels moeten Solvency I – sinds 
1 januari 2004 geldend voor verzekeraars – vervangen. Solvency II 
zal de solvabiliteitsberekening van zowel schade-, levens- en zorg-
verzekeraars in Nederland beïnvloeden. Dit is weer van invloed op 
de premiestelling of de waardering van de verzekeringsportefeuille. 
Credit management kan hier een belangrijke rol in spelen.

Pijler 1
Vaststelling minimale kapitaalvereisten

Risico’s die worden gelopen, meerekenen in de kapitaalvereisten

Pijler 2
Toezicht op 

beheersingsstructuur

Pijler 3
Communicatie naar markt 

en belanghebbenden

Processen afstemmen 
op risico’s

(Financiële) 
verslaggeving

Marktrisico: 
Risico’s samenhangend met fluctuaties in  
beurskoersen en/of rentevoet. 

Kredietrisico: 
Het risico dat de tegenpartij of de bank van de  
tegenpartij niet aan haar contractuele verplich-
tingen kan voldoen.

Liquiditeitsrisico: 
Het risico dat men over onvoldoende middelen 
beschikt om aan de directe verplichtingen te  
voldoen.

Verzekeringsrisico: 
Het risico op onvoldoende solvabiliteit door  
abnormale negatieve voorvallen.

Concentratierisico: 
Het risico dat een te groot deel van het vermogen 
bij één debiteur geconcentreerd blijkt te zijn.

Operationeel risico: 
Het risico dat een verlies ontstaat als gevolg van 
niet afdoende of falende interne processen, men-
selijk gedrag en systemen of als gevolg van exter-
ne gebeurtenissen.

risicodefinities

Solvabiliteit 

gebaseerd op drie-

pijlerstructuur.



model (het interne model). Maakt de verzekeraar 
gebruik van het interne model, dan moet deze ge-
valideerd worden door de toezichthouder. Welke  
eisen er aan de verzekeraars worden gesteld bij  
gebruik van het gestandaardiseerde model, is op  
dit moment nog niet duidelijk. 

Indien een risico niet te kwantificeren is, dan wordt 
deze opgenomen in pijler 2. In deze pijler wordt ge-
keken in hoeverre de processen binnen de organisa-
tie in overeenstemming zijn met de risico’s die de  
verzekeraar loopt. De verzekeraar moet de toezicht-
houder aan kunnen tonen dat dankzij goede beheer-
sing van bedrijfsprocessen de kans op schade als  
gevolg van falende bedrijfprocessen wordt geredu-
ceerd.

In pijler 3 ligt de focus op de communicatie naar de 
markt, de aandeelhouders en de verzekeringsnemers. 
Hierbij speelt de internationale trend van transparan-
tie en inzichtelijkheid in de financiële verslaglegging 
en jaarverslagen bij de verzekeraars een belangrijke 
rol. De manier van verslaglegging zal moeten plaats-
vinden zoals is overeengekomen in het IAIS (Interna-
tional Association of Insurance Supervisors) en IASB 
(International Accounting Standards Board). In de 
verslaglegging aan de markt, de aandeelhouders  
en de verzekeringsnemers moet duidelijk worden 
gemaakt dat de risico’s die de organisatie loopt, 
goed worden beheerst en er sprake is van een goed 
bestuur van de onderneming. 

solvency II vraag om actie
Solvency II vraagt van verzekeraars dat zij hun orga-
nisatie risicogeoriënteerd inrichten. Veel verzeke-
raars starten projecten op om hun organisatie Sol-
vency II-compliant te maken. Uit recent onderzoek 
onder 25 grote verzekeringsmaatschappijen in Ne-
derland naar de mate waarin zij zich bezig houden 
met Solvency II (uitgevoerd door ConQuaestor) is ge-
bleken dat de credit manager niet wordt genoemd als 
belanghebbende bij de invoering van risicogeoriën-
teerd management. Dit is opmerkelijk, aangezien 
het credit management verschillende financiële 
risicoaspecten raakt. Indien de solvabiliteitsmarge 
door middel van adequaat credit management kan 
worden verlaagd, heeft dit een positieve invloed op  
de kostenpost voor solvabiliteit en daarmee op de 
premieontwikkeling en de uiteindelijke concurren-
tiepositie van de verzekeraar. 

rol credit manager
De credit manager kan op twee manieren zijn bij-
drage leveren aan het verlagen van de solvabiliteits-
vereiste. Ten eerste is het van belang te waarborgen 
dat de risico’s van debiteurenbeheerprocessen aan-
toonbaar worden beheerst en dat de processen zijn 
afgestemd op de risico’s. De credit manager kan in 
dit kader de relevante processen kritisch beoordelen 

op risico’s. Indien risico’s aanwezig zijn, kan hij de 
benodigde maatregelen vaststellen en implemente-
ren. Het volgende stappenplan helpt dit succesvol 
aan te pakken: 
De tweede weg die de credit manager kan bewande-
len om de solvabiliteitsmarge te verkleinen, is via het 
aanscherpen van de normen in het debiteuren- en 
het incassoproces en het opnieuw rubriceren van de 
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credit management  
verlaagt solvabiliteits-
vereiste

Zes stappen om risico’s te beheersen:
1.  Identificeer de credit management- 
 processen
2.   Analyseer deze processen op aanwezig-

heid van risico’s
3.   Beoordeel de processen op aanwezigheid 

van maatregelen die risico’s beheersen
4.  Optimaliseer de beheersmaatregelen
5.  Implementeer de beheersmaatregelen
6.   Evalueer de maatregelen periodiek en stel 

deze eventueel bij

risicobeheersing

debiteurenvoorziening. Door een strakker beleid te 
voeren ten aanzien van de normen in deze bedrijfs-
processen verkrijgt men uiteindelijk meer grip en 
zicht op de debiteuren en het debiteurensaldo. Zo 
wordt het mogelijk tijdig maatregelen te nemen om 
tot eventuele incassomaatregelen over te gaan en 
het risico op het niet kunnen incasseren van de uit-
staande premies verkleinen. Het incassoresultaat zal 
hierdoor worden verhoogd. Dit heeft tot gevolg dat 
de toevoeging aan de debiteurenvoorziening kan 
worden gereduceerd, waardoor een verlaging van 
de solvabiliteitsvereiste wordt bewerkstelligd.

Credit management kan aldus op twee manieren 
een bijdrage leveren aan verlaging van de solvabili-
teitsvereiste. De inzet van beide leidt tot een  ver-
sterking van de concurrentiepositie van de verzeke-
raar. 

Door Guido Anninga, Philip van Waning en Anja Mulder-Noote-

boom

G. Anninga, P. van Waning en A. Mulder-Nooteboom zijn con-

sultants binnen de branchegroep verzekeraars van ConQuaetor. 
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Business Process Management
Door: Heliview
Organisaties zijn hiërarchisch ingericht, 
met soms confl icterende afdelingen en 
doelen. In de tweedaagse training Busi-
ness Process Management van Heliview 
leert u hoe uw bedrijfsdoelstellingen 
worden vertaald naar prestatie-indica-
toren in processen. Door te sturen op 
processen in plaats van afdelingen gaat 
uw organisatie effectiever opereren.
www.heliview.nl
Prijs: 1.495 euro

Maurice Buijzen is benoemd 
tot CFO van Aon Nederland. 
In deze functie maakt hij deel 
uit van de directie en is hij ver-
antwoordelijk voor de fi nan-
ciële organisatie en besturing.

Het directiecomité van Fortis 
Bank wordt uitgebreid met de 
Canadees Alain Deschênes (Chief 
Information Offi cer Fortis) en 
de Belg Luc Henrard (Chief Risk 
Offi cer Fortis). De Raad van Be-
stuur wordt uitgebreid met Lode 
Beckers als onafhankelijk be-
stuurder. Hij is tevens benoemd 
als lid van het auditcomité.

DCE Consultants maakt de 
benoeming bekend van Koos 
Haaksma en Erwin Reyes. Bei-
den als directielid van het Ne-
derlandse managementteam. 
Zij waren al in dienst van DCE.

Bij ConQuaestor is Nicolaas 
Weeda in dienst getreden als 
manager Kennismanagement 
en Opleidingen. Hij was hoofd 
FEM Connect bij de Hogeschool 
Utrecht.

Jan Tabak verruilt zijn functie bij 
de maatschap voor accountants 
van Nicolai, Lourens & Tabak 
voor een directiefunctie bij Ree-
leezee, aanbieder van online 
boekhoudprogrammatuur.

Minister Zalm heeft Jaap Win-
ter benoemd tot lid van de 
Raad van Toezicht van de Auto-
riteit Financiële Markten (AFM)

Onno Jacobs is benoemd als 
fi nancieel directeur bij voetbal-
vereniging Feyenoord. Jacobs 
wordt daarmee de opvolger 
van Jan Willem van Dop, die 
naar FC Utrecht vertrok. Hier-
voor was hij divisiedirecteur 
Finance & IT van CSM/PURAC. 

Aldo Veenstra en Boudewijn 
Schreinemacher versterken 

sinds kort de directie van ADP 
Nederland. Veenstra is verant-
woordelijk voor de afdeling 
Overheid, Non-profi t & Zorg. 
Hij is afkomstig van Raet. 
Schreinemacher – voorheen 
Coca Cola Enterprises Neder-
land – is onder meer eind-
verantwoordelijk voor de 
fi nanciële afdeling van ADP.

FBS Bankiers te Amsterdam heeft 
Jos de Wit aangesteld tot statu-
tair directeur. Hij is afkomstig van 
Banque Artesia Nederland.

Willem Middelburg is benoemd 
tot fi nancieel directeur van OVG 
projectontwikkeling. Zijn vorige 
baan was die van CFO binnen 
SNT.

PricewaterhouseCoopers Belas-
tingadviseurs heeft Edwin van 
Kasteren aangesteld als director 
omzetbelasting in de Financial 
Services Group in Amsterdam. 
Hiervoor was hij werkzaam bij 
Clifford Chance.

Walther Schapendonk treedt in 
dienst bij AZL als directeur Ver-
mogensbeheer, aandachtsge-
bied Strategie en Risicobeheer.

Geert-Jan Noordermeer promo-
veerde van controller bij Avebe 
naar fi nancieel directeur bij 
hetzelfde bedrijf.

ABN AMRO Bank heeft Hugh 
Scott-Barret benoemd tot CFO. 
Hiervoor was hij operationeel 
directeur, ook bij ABN AMRO 
Bank.

Mutaties in fi nanciële 
func ties?
Stuur uw (pers)bericht aan:
Redactie f.inc, ConQuaestor, 
Claude Debussylaan 18
1082 MD  Amsterdam 
info@Finc-magazine.nl

Initiatief en organisatie

In samenwerking met

www.heliview.nl/training

Meet de prestaties 
van uw organisatie

Sponsoren

14 & 15 december 2005 
8 & 9 februari 2006

Figi Zeist

drs. René Bode, Senior Consultant Adviesgroep 
Process Management ConQuaestor

drs. Marc Schijff, Manager Adviesgroep Process Management
ConQuaestor

GRATIS BOEK BIJ DEELNAME
AO en Kwaliteit: een integrale aanpak 

geschreven door Marc Schijff 
(uw masterclassleider), Bosman, Kamermans

Geen lijvig 
handboek maar 

procesverbetering

Business Process          
Management (BPM)

Van procesvastlegging naar procesverbetering

Intensieve tweedaagse Masterclass

Effectief procesmanagement op basis van een beproefd model:

• Trends en ontwikkelingen op het vakgebied BPM

• Procesverbetering op basis van het Operational Process 
Excellence Model

• Stappenplan voor snel resultaat 

• Oefening op basis van een praktijkcase

• Praktische tips en trucs, alle do's en don'ts

Managing beyond control
Auteurs: Fred Lachotzki, 
Robert Noteboom 
De CEO heeft een model nodig om te 
delegeren en te decentraliseren zodat 
hij de focus kan verleggen van gestruc-
tureerde controle naar gestuurde inter-
actie. Dat vereist een permanente corpo-
rate dialogue tussen de CEO en de key 
managers. Zo’n dialoog kan structureel 
en consistent worden gevoerd met een 
voor dit doel ontworpen communicatie-
infrastructuur: het ‘Executive Dialogue 
Centre’. 
Scriptum, ISBN 9055944408
Prijs: 24,95 euro

Een grote organisatie wordt het beste geleid door de afstemming tus-
sen strategie en uitvoering te meten en te managen. Geen enkel aantal
werkbezoeken of motivatie-sessies kan echter ooit voldoende zijn om
ervoor te zorgen dat de strategie tot diep in de organisatie wordt ge-
communiceerd, begrepen, aanvaard en uitgevoerd. De ceo heeft een
model nodig waarmee hij kan delegeren en decentraliseren. De focus
van het management moet worden verlegd van gestructureerde con-
trole naar gestuurde interactie.

Deze verschuiving in focus wordt bereikt door te managen met stra-
tegisch ‘pull’ en operationele ‘push’. Het vereist een permanente (en
vaak onmiddellijke) corporate dialogue tussen de ceo en managers op
sleutelposities. De auteurs van Managing Beyond Control hebben in de
praktijk geleerd dat zo’n dialoog alleen structureel en consistent kan
worden gevoerd met een voor dit doel ontworpen communicatie-
infrastructuur. Dit is het ‘Executive Dialogue Centre’, een internet-
portal specifiek ontworpen als virtueel ceo-kantoor om de interactie
tussen de ceo en zijn of haar belangrijkste mensen mogelijk te maken.

Door een Executive Dialogue Centre te introduceren, stelt de ceo
zich op in het hart van de bedrijfsvoering en houdt hij tegelijkertijd greep
op de agenda van de onderneming. Het gaat hier ook om de ultieme
keuze voor een managementstijl van strategisch ‘pull’ en operationele
‘push’. Door een goed afgebakende bedrijfsarena te ontwikkelen waar-
in mensen kunnen participeren en in verantwoordelijke vrijheid kunnen
opbloeien, kan de ceo de strategische afstemming meten en managen.
Het resultaat is een organisatie die de verwachtingen van haar klanten
en stakeholders steeds opnieuw weet te overtreffen.

www.scriptum.nl

,!7IJ0F5-jeeeai!isbn 90 5594 440 8

Dit boek geeft feilloos aan waar het
werkelijk om draait in hedendaags
leiderschap: gestructureerde continue
dialoog rondom strategie-implementatie
creëert duidelijkheid, betrokkenheid en
vertrouwen, en stimuleert het talent en
enthousiasme in de organisatie.
– Rob Polet, president & ceo Gucci

Dit boek vertelt een buitengewoon ver-
haal. Met behulp van internet een door-
lopende dialoog beginnen tussen de CEO en
de medewerkers? Dat is volstrekt nieuw.
Vóór de digitale revolutie was het ook niet
mogelijk. En voor topmanagers met een
commandomentaliteit is het nog steeds
onmogelijk. Maar in een tijd waarin
transparantie opeens zo belangrijk is
geworden voor het prestatievermogen,
zullen de leiders die de moed hebben om
hun bedrijven aan te sturen met instru-
menten als deze, waarschijnlijk ont-
dekken dat de resultaten hun openheid
rechtvaardigen.
– John A. Deighton, hoogleraar

Harvard Business School

Ik vind Managing Beyond Control
fascinerend omdat het zo goed beschrijft
wat naar mijn mening vandaag de dag
absoluut noodzakelijk is bij het managen
van een grote, complexe organisatie die
mondiaal opereert. Dit gaat over de fun-
damenteel andere manier waarop de CEO

naar zijn rol moet gaan kijken. Het zal
ook veel discussie losmaken, zowel in de
directiekamers als onder academici.
– Ben Verwaayen, ceo

British Telecom

Over de auteurs
Fred Lachotzki heeft dertig jaar
ervaring als manager, president en
commissaris in Europa, de Verenigde
Staten en het Verre Oosten. Hij do-
ceert sinds vele jaren strategievorming
en -uitvoering als hoogleraar Business
Policy aan de Universiteit Nyenrode.
Hij was en is in binnen- en buitenland
lid van de board bij diverse onderne-
mingen, zowel in een uitvoerende als
in een toezichthoudende rol.

Robert Noteboom is onafhankelijk
strategy consultant en was eerder
Associate Director Customer Value
Management bij PriceWaterhouse-
Coopers. Hij is ook lector in strategie-
vorming voor e-business aan de
Universiteit Nyenrode.

Beide auteurs zijn betrokken geweest
bij initiatieven om mondiaal opereren-
de ondernemingen te helpen bij het
verbeteren van hun strategische
afstemming via een digitale ‘portal’.
MeyerMonitor, een management-
adviesbureau gericht op het verbete-
ren van organisatorische effectiviteit,
heeft sinds de oprichting in 1998 de
modellen en methoden die in dit boek
worden besproken, toegepast in aller-
lei projecten bij tal van grote multi-
nationale ondernemingen en daarbij
een rijke gegevensbasis opgebouwd.

Fred Lachotzki & Robert Noteboom

Managing
Beyond De weg naar

strategie-Control implementatie
‘De auteurs proberen terecht de discussie 
over management weer terug te brengen naar 
waar het hoort, namelijk de kwesties van 
bereik en effectiviteit.’

— Morris Tabaksblat
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