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Het bord van bestuurders en commissarissen raakt 
steeds voller. Dat zie ik om mij heen in het dagelijks werk 
en het blijkt ook uit de resultaten van onze CEO Outlook 
2018. De trend van voorgaande jaren zet zich voort: 
 organisaties veranderen, maar hoe precies en in welk 
tempo? Die vragen houden bestuurders bezig. Wie de 
regie op alle veranderingen wil houden, moet beschik
ken over kennis en kunde op veel terreinen.  

Digitalisering is één van de onderwerpen waar bestuur
ders niet omheen kunnen. Nog niet zo lang geleden was 
IT vooral een hulpmiddel om je interne processen te ver
beteren. Tegenwoordig faciliteert technologie alles. Denk 
vooral ook aan cruciale zaken, zoals verbinding en inter
actie met klanten. Bestuurders en commissarissen 
 moeten leren dat ze technologie anders moeten gaan 
inzetten dan tot nu toe is gedaan, maar dan moet je de 
materie wel snappen. Hoogleraar Jo van Engelen vertelt 
in dit nummer waarom dat belangrijk is en hij geeft hand
vatten voor de eerste stappen. 

Energietransitie is een ander onderwerp dat vast op de agen
da’s staat. Een dilemma waar veel organisaties mee worstelen 
is: hoe komen we tegemoet aan de wereldwijde vraag van 
vandaag, maar houden we tegelijkertijd de wereld leefbaar 
voor generaties na ons? Als organisatie kun je niet in isole
ment je eigen koers bepalen. Allard Castelein laat zien hoe 
zijn Havenbedrijf Rotterdam samen met bedrijven uit de 
keten deze transitie vormgeeft.

Komende jaren krijgen 35.000 Nederlandse bedrijven 
dankzij Brexit voor het eerst te maken met douaneforma
liteiten. Zijn zij daar klaar voor? Veel experts – ook van 
KPMG – denken van niet. De boodschap is helder: prepare. 
In ons dossier Brexit leest u wat u kunt doen om uw 
 organisatie voor te bereiden op wat komen gaat. 

Raakt dat bord van bestuurders en commissarissen zo 
langzamerhand niet overvol? Niet als u de kennis opti
maal organiseert binnen het team; zorg ervoor dat u de 
juiste denkkracht aan tafel krijgt. Een nieuwe generatie, 
met frisse en soms onconventionele inzichten, treedt 
langzaam de bestuurskamers binnen. Eén van hen is 
 Talitha Muusse. Zij voert een interessant generatie
gesprek met Arjen Dorland. Samen concluderen zij: 
generaties moeten niet concurreren, maar elkaar aanvullen. 

Ik wens u een prettige zomer. En graag zien we u terug 
op één van onze bijeenkomsten dit najaar.

Rob Fijneman 
Lid raad van bestuur KPMG Nederland

‘Als ik bestuurders vraag naar de IT binnen  
hun bedrijf, dan zeggen ze vaak: “Daar hebben we 
een afdeling voor, die regelt dat.” IT is de olifant 
in de bestuurskamer. Het onderwerp waar we het 
niet graag over hebben, vooral omdat we het niet 

helemaal snappen. Maar bestuurders moeten juist 
zélf in actie komen als het gaat om digitalisering.’

Jo van Engelen,  
lees verder op pagina 31

Regie houden vergt  
kennis en kunde
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TEKST HILDE DUYX BEELD MILAN VERMEULENAAN DE START

Verdwaalde 
 boekhouder

E en verdwaalde boekhouder in soft
wareland. Zo afficheert Jeroen Volk 
zichzelf wel eens. Ooit opgevoed als 

Register Accountant, is hij nu alweer der
tien jaar online ondernemer. Altijd was  
hij bezig met ‘de saaie achterkant die 
 niemand leuk vindt’: facturering, voor
raadbeheer en bestellingen. Dat legde de 
basis voor InvoiceSharing, een innovatie
ve  startup die groeit als kool en winst
gevend is.
Waar het geld mee wordt verdiend? 
 Artificial Intelligence versnelt het fac
tuurproces van bedrijven. Slimme robots 
doen ingewikkelde algoritmes op zware 
servers. Facturen aan de ontvangende 
kant worden zo sneller geboekt, com
pliant gemaakt en gevalideerd. De bespa
ring kan enorm zijn: een boekhouder die 
zonder tools werkt, kan 6.000 facturen 
per jaar verwerken. Met scanapparatuur 
kun je dat nog verdubbelen. Met Invoice
Sharing zijn 100.000 facturen per jaar 
geen uitzondering.
Volhardendheid is nodig, weet Jeroen. 
Tijdens een startup bootcamp vond 
iedereen zijn verhaal prachtig, maar nie
mand geloofde dat het zou overleven. Dat 
maakte de adoptie lastig. Eigen financiële 
inbreng en een venture capital in 2014 
hielpen mee aan de groei. Maar het was 
vooral te danken aan de partnerships van 
grote bedrijven zoals KPMG die de dien
sten onder eigen naam of brand gingen 
verkopen. Met goede relaties en fijn
mazige netwerken kunnen deze organi
saties makkelijker binnenkomen bij 
bedrijven waar Jeroen – zo zegt hijzelf – 
niet verder komt dan de balie. Hij vindt 
het prijzenswaardig dat een club als 
Smart Tech Solutions zich sterk heeft 
gemaakt om zijn bedrijf binnenshuis  
bij KPMG op de kaart te zetten.

Jeroen Volk is CEO van InvoiceSharing, een 
bedrijf met 25 medewerkers, gevestigd in 
Rotterdam en Barcelona. Zijn bedrijf ontwikkelt 
software waarmee ondernemingen facturen 
elektronisch in hun boekhouding verwerken. 
De technologie koppelt boekhoudpakketten 
en facturatieplatformen. 
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Het Havenbedrijf Rotterdam kan 
sinds de klimaatconferentie  
van Parijs in 2015 een tandje bij
schakelen. En dat is mooi, vindt 
CEO Allard Castelein: ‘Kopenhagen 

ging in 2009 van start met hoge verwachtingen, 
maar werd in het algemeen toch als teleurstel
lend ervaren. Veel bedrijven en overheden 
 bleven passief op de ander wachten.’ De uitkom
sten van Parijs zijn veel concreter en er staan 
handtekeningen onder: 49 procent minder 
CO2uitstoot in 2030 dan in 1990, en een  
CO2 reductie van 95 procent in 2050. Bovendien 
heeft dit akkoord klimaatsceptici naar de achter
hoede geduwd. En dat Amerika afkeert van het 
verdrag? ‘Teleurstellend, maar het is belangrijker 
dat Amerikaanse bedrijven zich eraan committe
ren, want zij moeten het uiteindelijk doen. Bedrij
ven zijn er nu echt van overtuigd dat er iets moet 
gebeuren, ze hebben zich openlijk achter het 
akkoord geschaard. Ook de Amerikaanse bedrij
ven pakken hun verantwoordelijkheid.’

Je zult CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam niet  
horen zeggen dat de energietransitie eenvoudig is voor bestuurders, 

commissarissen en toezichthouders. ‘We hebben het over een nieuwe 
en complexe realiteit, die ontzettend hard werken vergt. Organisaties 

krijgen te maken met nieuwe waardeketens op terreinen die ze niet 
 kennen.’ Het loont om uit je comfortzone te komen, ziet hij om zich heen.

Dat besef heeft de deuren geopend voor Het 
Havenbedrijf. Het onderwerp resoneert, in 
 Casteleins woorden. Hij kwam de laatste jaren  
bij veel bedrijven aan tafel om over de energie
transitie te praten. ‘Eerst voerde ik dialogen met 
individuele bestuurders hier. Ook kreeg ik de 
kans om mijn pleidooi te houden op hoofdkan
toren elders in de wereld. Daarmee hielp ik de 
lokale managers hier in de haven dan weer een 
handje.’ Later bracht Het Havenbedrijf meerdere 
– vaak concurrerende – partijen met elkaar aan 
tafel. Een belangrijke stap, want energietransitie 
is niet iets dat je in je eentje voor elkaar krijgt:  
‘Je moet een coalition of the willing smeden.’ 
Het Havenbedrijf Rotterdam doet het anders dan 
andere wereldhavens. ‘Neem de CO2afvang. De 
ongeveer zeventien projecten die momenteel 
wereldwijd spelen op dat terrein gaan uit van  
het zogeheten punttotpunt oplossingen’, weet 
Castelein. ‘In dat concept regelt iedere fabriek 
zijn eigen afvang, vervoer en ondergrondse 
opslag in lege gasvelden.’ Het Rotterdamse 

ENERGIETRANSITIE IN DE HAVEN  
VAN ALLARD CASTELEIN

‘Het is nooit een kwestie 
van: tekent u maar  

op dat stippellijntje’
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Allard Castelein 
(1958) is sinds 
 januari 2014  
CEO bij Haven
bedrijf Rotterdam. 
Opgeleid tot medi
cus aan de Erasmus 
Universiteit maakte 
hij na zijn studie 
de overstap naar 
het bedrijfsleven 
en ging hij bij Shell 
werken. Daar nam 
hij in 2013 afscheid 
als VicePresident 
Environment. Hij is 
getrouwd en heeft 
twee kinderen. 
Castelein is onder 
andere lid raad  
van toezicht 
Isala klinieken, lid 
Algemeen Bestuur 
VNO-NCW en lid 
raad van commissa
rissen Renewi plc.

TEKST FRED HERMSEN BEELD FRANK RUITER

Havenbedrijf wil graag ontzorgen, de problema
tiek voor bedrijven zo klein mogelijk maken.  
Dat betekent dat ze hun afgevangen CO2 als  
het ware aan het hek kunnen afleveren, waarna 
het Havenbedrijf voor vervoer en opslag zorgt. 
‘Wij nemen dan ook het eigendom van de 
geëmitteerde moleculen over, zodat we echt een 
open systeem kunnen inrichten vanaf het 
moment dat bedrijven afstand doen van hun 
CO2’, benadrukt hij. Met dat open en ontzorgen
de systeem sluit Het Havenbedrijf aan op de 
 eenvoudige gedachte dat CO2transport en 
beheer nu eenmaal niet tot de core business 
behoren van de industriële bedrijven in de 
haven. Ook het alloceren van kapitaal hiervoor 
komt niet voor in de ranking van hun waarde 
genererende activiteiten.  ‘Kortom: de afvang is  
al complex genoeg; daar hebben de bedrijven 
hun handen vol aan.’ 

Over waardeketens heen denken
Castelein voegt toe: ‘Iets soortgelijks bieden we 
ook aan voor de afvang en het hergebruik van 
restwarmte. Ook dat kun je nooit als individueel 
bedrijf goed regelen. Dus creëren we ook hier 
coalitions of the willing van weer andere partijen 
die bereid zijn over hun eigen waarde ketens 
heen te denken.’ In die zin hebben duurzame 
ambities het Havenbedrijf Rotterdam zelf ook 
wezenlijk veranderd: ‘Ooit waren we een zuivere 
beheerder van de haven, inmiddels ontwikkelen 
we nieuwe businessmodellen om ervoor te zor
gen dat we de meest innovatieve en  duur zame 
haven ter wereld worden. Die nieuwe business
modellen ontwikkelen we voor ons zelf – de 
afvang en opslag van CO2 leidt bijvoorbeeld tot 
een nieuw bedrijf – maar we helpen ook onze 
klanten met hun gedachtenvorming over nieuwe 
modellen. Daarbij wordt ook de hulp ingeroepen 
van startups, onder meer door middel van het 
maritieme innovatieprogramma PortXL waarbij 
ze hun kennis kunnen presenteren aan en delen 
met investeerders.’

Geen gesneden koek
Het credo klink mooi: ‘Zie de energietransitie als 
een kans’, maar zo eenvoudig is dat nog niet, weet 
de presidentdirecteur. ‘Bedrijven krijgen door 
de energietransitie te maken met compleet 
 nieuwe economische, technische, juridische  
en politieke realiteiten. Ze stappen in nieuwe 
businessmodellen, creëren nieuwe waardeketens 
en nog niet bestaande juridische structuren en  

Zero-emission biertje
Hij ziet in de haven dat dit lukt, dat bedrijven  
al met succes een ommezwaai maken, zoals 
 Boskalis en familiebedrijf Van Oord, die de ener
gietransitie hebben omarmd en zich nu richten 
op offshore windparken. Gevraagd naar een con
creet voorbeeld van anders werken in de keten, 
noemt hij de plannen die het Havenbedrijf 
 Rotterdam samen met Heineken ontwikkelt: 
‘Stel je dit toekomstbeeld eens voor: Wij zorgen 
dat restwarmte naar de Heineken Brouwerij in 
Zoeterwoude gaat, via elektrisch aangedreven 
binnenvaartschepen laat Heineken het bier ver
volgens naar de Maasvlakte vervoeren, waar het 
wordt overgeladen op schepen die met biobrand
stof naar de andere kant van de wereld varen. 
Daar zijn dus meerdere partijen bij betrokken  
uit verschillende sectoren. En het mooie is dat 
Heineken op die manier een belangrijke stap  
zet op weg naar het schenken van het eerste 
zeroemission biertje ter wereld.’ Met het marke
tingvoordeel dat hij hier noemt, raakt hij de kern 
van zijn betoog. ‘Het gaat er uiteindelijk om dat 
bedrijven hun concurrentiepositie behouden of 
zelfs verbeteren. Wij willen nooit tegen organisa
ties zeggen: “Je moet het licht uit doen.” We kijken 
liever hoe we samen in oplossingen en nieuwe 
kansen kunnen denken, met behoud van concur
rentiekracht. Daar is het hele innovatie ecosys
teem van Havenbedrijf Rotterdam op gericht.’

In het DNA
Op de vraag hoe commissarissen en toezicht
houders de benodigde kennis kunnen borgen in 
hun board, moet hij even nadenken. ‘Ik zie daar
in verschillen. Je kunt die kennisontwikkeling 
bij een of enkele toezichthouders beleggen, of 
kiezen voor een integrale aanpak waarin ieder
een erover kan meepraten, binnen de board zelf, 
maar ook met de bestuurder. Mijn persoonlijke 
voorkeur zou uitgaan naar die laatste optie. Ik 
merk dat dat werkt in de raden waarin ik zelf 
actief ben. Je gebruikt dan de volle denkkracht. 
Toch gaat het er uiteindelijk vooral om hoe je  
dit nieuwe denken in het DNA van je organisatie 
krijgt. Het is zoals gezegd cruciaal voor de toe
komst van je bedrijf.’

Ultieme krachtsinspanning
Castelein erkent dat de opdracht fors is. ‘Als  
we de lijnen van het Akkoord van Parijs volgen, 
moeten we nu al technische innovaties toe
passen waarmee we direct winst boeken. 

‘ Het begint 
 allemaal met een 
onderzoekende 
houding’

 Tegelijkertijd onderzoeken bedrijven de 
systeem aanpassingen die nodig zijn na 2030, om 
de uiteindelijke doelstelling van CO2reductie 
van 95 procent in 2050 te halen Het is dus scha
ken op twee borden. Je ziet dat grote bedrijven 
dat proces wat makkelijker kunnen accommode
ren dan kleinere, en dat mondiale bedrijven  
ook weer een relatief voordeel hebben.’ Maar  
hoe dan ook vergt de transitie een ultieme 
krachtsinspanning en een voortdurende dialoog. 
‘Ik kom nog commissarissen en bestuurders 
tegen die er moeite mee hebben, en zeggen dat 
het te duur is en het gewoon niet kan. Ik begrijp 
dat tot op zekere hoogte ook wel. Het is nooit een 
kwestie van: tekent u maar op dat stippellijntje. 
Of ik tot slot nog een tip heb? Misschien dit: 
 probeer breder te gaan denken en jezelf open te 
stellen. Neem een onderzoekende houding aan. 
Daar begint het allemaal mee.’ 
 

 werken met nieuwe technologieën. Het vraagt 
om een andere manier van denken over de capa
citeitsinzet en investeringen, afgezet tegen nog 
onzekere verdienmodellen. De energietransitie 
is bovendien onderdeel van breder maatschap
pelijkverantwoord denken. Je neemt een nieuwe, 
bredere maatschappelijke positie in als bedrijf. 
Voor industriële bedrijven is de optelsom van al 
die aspecten bepaald geen gesneden koek.’ Zowel 
bestuurders als toezichthouders moeten in de 
woorden van Castelein dus verrekte hard werken 
om uit hun comfortzone te komen, om samen 
met andere bedrijven oplossingen te vinden  
die de traditionele patronen overstijgen en die 
tegelijkertijd een strategische fit met hun eigen 
business hebben. ‘Dat geldt niet alleen voor de 
energietransitie trouwens. Neem de circulaire 
economie; je kunt van afval nieuwe nuttige 
 chemicaliën maken. We onderzoeken de moge
lijkheden daartoe met AkzoNobel en andere 
partners. Voor betrokken bestuurders en com
missarissen betekent zo’n traject dat ze zich 
moeten verdiepen in wéér een nieuw complex 
vakgebied. Iets extra’s op hun bordje dus, maar 
wel van cruciaal belang voor hun eigen toekomst, 
en die van de wereld.’

Nieuwe dynamiek
Energietransitie levert een nieuwe dynamiek op 
tussen bestuurders en het toezicht: ‘Vaak zijn 
bestuurders verder in hun denken dan de com
missarissen, simpelweg doordat ze veel kennis 
kunnen ontlenen aan de deskundigheid in hun 
organisatie. Commissarissen moeten het vaak 
zelf zien bij te benen. Bestuurders moeten in dat 
geval dus goed hun ideeën over de bühne weten 
te brengen bij hun raad van commissarissen en 
die goed informeren. Dat geldt natuurlijk wel 
voor meer onderwerpen die diep kunnen ingrij
pen, zoals digitalisering.’ Aan de andere kant zijn 
bijvoorbeeld energietransitie en digitalisering 
vaak weer zo branchevreemd dat commissaris
sen op hun beurt ook positieve invloed kunnen 
uitoefenen op het bestuur. ‘Ze zijn van nature al 
wat breder georiënteerd –daar worden ze op 
geselecteerd – dan bestuurders, die hun focus 
scherp op hun eigen organisatie houden.  
Die brede blik van commissarissen kan, 
 gecombineerd met de nodige affiniteit met  
dit onderwerp, helpen om bestuurders over de 
traditionele grenzen te laten heen kijken. Al met 
al hebben bestuur en raad elkaar dus nodig.’ 
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ProductiviteitCommunicatie Mindfulness

TEKST MARCEL GANSEVOORT BEELD DALE EDWIN MURRAYLIFE HACKING

Bear is een van de beste apps om 
notities te maken. Het mooie is dat 
deze app ook op de Apple Watch  

te gebruiken is en u kunt het  
als takenlijst gebruiken. 

Voor het bewaren van korte notities, 
citaten van  klanten, takenlijstjes of 

 uitspraken is Google Keep een 
 goede app. Het is een minder 

 bekende dienst van Google, maar  
wel handig. Met de  herinneringen  

kan de app waarschuwen om  
een taak uit te voeren. 

Taken maken en delen met anderen? 
Dan is Wunderlist aan te bevelen, 

want de app is daar uitermate 
geschikt voor. Het is een eenvoudige 

maar overzichtelijke takendeler.  
De app is zowel op Android als  

Apple gratis te downloaden.

Bent u nog geabonneerd op de tradi
tionele kranten of tijdschriften, maar 

ontbreekt het aan tijd om alles te 
lezen? Blendle biedt uitkomst. Met 

deze app bladert u door alle artikelen 
die voor u interessant zijn. Alleen 
geselecteerde artikelen uit onder 
meer The Wall Street Journal of  

The New York Times zijn betaald.

Hangouts Chat is een relatief 
 nieuwe app van Google om samen
werken nog makkelijker te maken.  
U kunt efficiënt met het hele team 

communiceren en informatie delen. 
Dat geldt voor alle diensten  
van Google, waar het team  

gebruik van maakt. 

Elke dag een overvolle mailbox? Dan 
is Spark wellicht wat u zoekt. Deze 

inbox manager deelt alle categorieën 
in mapjes. U kunt ze afzonderlijk ope
nen of alles in één keer verwijderen. 

Spark onthoudt hoe u de emails 
leest en beantwoordt, zodat u alleen 

nog notificaties krijgt van emails 
waarvan de app denkt dat het 

belangrijk is voor u.

Overvolle agenda? Stress op het 
werk? Dan zijn er apps om het leven 

minder stressvol te maken. Zoals 
HappiMe, een app die u helpt bij het 
krijgen van een positievere mindset.  

Met tekst, video, audio en games 
zorgt de app dat u lekkerder in  

uw vel zit. De app heeft ook een 
 challenge van dertig dagen voor  

een gelukkiger leven.

Headspace is een app voor begin
ners van mindfulness. U doorloopt 
een meditatie van tien minuten en 
kunt er daarna weer de hele (werk)

dag tegenaan. U kunt uw vorderingen 
volgen en via het buddysysteem kunt 

u ervaringen met anderen delen.

Als meditatie niet zo uw ding is, kunt u 
uw leven minder stressvol maken met 

LifeCharge. Met deze app maakt u 
een lijstje van alle goede en slechte 
dingen die tijdens de dag gebeuren. 
Zo kunt u de positieve en negatieve 
dingen in uw leven monitoren en op 

een dagelijkse, wekelijkse en een 
maandelijkse basis rangschikken.Gebruik IT-middelen altijd conform de  

eisen die uw organisatie daaraan stelt.

TEKST FRANK VAN DEN HEUVEL BEELD ERIK BUISVERDER KIJKEN

Zweverig? Soit.
Al tijdens haar studie had psychologie de interesse  
van Margot Cooymans. Ze ziet het als een gekke hobby, 
toepasbaar binnen gezin, werk en boardroom.

‘Psychologie heeft – toen ik studeerde en nog steeds –  
mijn interesse. Ik lees erover, probeer te doorgronden wat 
 mensen denken en ben gefascineerd door de werking van 
het brein. Ik wil weten wat ze niet zeggen, maar wel denken 
en wat ze drijft. Hoe mensen worden wie ze zijn. 
Nu, in de boardroom als ik tijdens een vergadering van de 
Raad van Commissarissen de discussie volg, gebruik ik de 
psychologie ook. Door mensen te observeren, probeer ik  
te achterhalen wat ze echt bedoelen. Discussies kunnen 
stevig om de hete brei heendraaien, en wanneer we de ware 
motivaties niet meenemen, kan de besluitvorming minder 
zijn. Juist die argumenten en omstandigheden kunnen  
er toe leiden dat we later ergens op terug moeten komen. 
Natuurlijk, we houden rationeel toezicht, de feiten kennen 
is essentieel, en interesse voor psychologie kan zweverig 

overkomen. Soit. De feiten zonder de bedoelingen zijn 
quasirealiteit. Snappen hoe mensen in elkaar zitten, 
waarom ze dingen zeggen proberen te achterhalen  
en dat subtiel op tafel krijgen leidt tot beter toezicht,  
betere besluitvorming. 
De boeken over de werking van de hersenen, mijn jaren
lange abonnement op het wetenschappelijke magazine 
over psychologie: ze helpen mij allemaal in wat ik vandaag 
doe. Zoals iedereen in de vergadering het altijd heeft over 
het belang van de organisatie, maar onuitgesproken blijven 
de andere belangen. En die zijn er altijd. Dat geldt ook bij de 
kinderen. Ook bij hen wil ik doorgronden wat er echt in 
hun hoofd omgaat, waarom ze de dingen doen die ze doen, 
of iets niet aangeven. Gekke hobby, maar toepasbaar 
binnen gezin, werk en boardroom.’ 

Margot Cooymans is directeur van de Philips Foundation en 
 commissaris bij BTL Groep en bij woningcorporatie Vestia. 

Apps voor een efficiënter leven
Deze apps maken het leven makkelijker en leuker.  

U kunt ze downloaden via Google of in de App Store.
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TEKST LEONIE HAGE BEELD ARON VELLEKOOP LEÓNACTUEEL

Als het gaat om de General Data Protection 
Regulation (GDPR), is waakzaamheid van de 
RvC geboden. Dat stellen experts Krisje van 
der Poel, Stephan Idema en Johan van Duijn 
van KPMG. ‘Vink niet alleen een checklist af, 
maar zorg dat je als organisatie een duidelij
ke visie hebt op privacy. En zorg dat de hele 
organisatie die visie opvolgt.’ 

GDPR:  
risico’s  
én kansen

Nemen organisaties GDPR (of in het 
Nederlands AVG) serieus genoeg?
‘Getuige het aantal mails dat menigeen 
de afgelopen maanden en vooral op  
24 mei jongstleden kreeg met geüp
datete privacyvoorwaarden en hand
boeken privacy zou je denken van wel. 
Maar in veel gevallen is dat maar ten 
dele waar. De meeste grotere organisa
ties hebben uiteindelijk een GDPR 
project uitgevoerd, maar het aantal 
organisaties dat nu al echt duurzaam 
de vereisten vanuit de GDPR heeft 
ingericht is waarschijnlijk beperkt. Dit 
heeft vooral te maken met het verschil 
tussen eenmalig een actie uitvoeren 
om te voldoen aan de vereisten van de 
GDPR versus het inrichten en borgen 
van een permanent proces om te vol
doen aan die zelfde vereisten. GDPR is 
geen ‘papieren wet’. Een checklist 

afvinken is niet genoeg, het is zaak om 
heel goed na te denken over hoe je 
omgaat met gegevens van klanten. Je 
moet een visie op privacy ontwikkelen 
voor de specifieke omgeving van de 
organisatie en van daaruit een consis
tent proces inrichten en borgen.’

Moet iedere organisatie het braafste 
jongetje van de klas willen zijn, als 
het gaat om GDPR?
‘Formeel is het antwoord natuurlijk: 
het is wetgeving en daar moeten orga
nisaties aan voldoen. In het geval van 
de GDPR is de wetgeving al context
afhankelijk ingericht. Daarmee wordt 
dit een afweging die iedere organisatie 
zelf moet maken, vanuit de context 
welke persoonsgegevens exact in wel
ke mate worden verwerkt, tot in welke 
mate GDPR vereisten dienen te wor

den doorgevoerd. Denk daarbij aan de 
sensitiviteit van bepaalde persoonsge
gevens of de schaal waarop deze wor
den verwerkt. Daarnaast hangt dat ook 
af van de omvang van de organisatie, 
de branche en zoals gezegd de soort 
persoonsgegevens die worden ver
werkt. Een organisatie in de business to 
consumer markt heeft al snel een hoog 
risicoprofiel, waarvoor diverse 
GDPRvereisten relevant zijn om de 
persoonsgegevens te beschermen.
In de basis is het goed dat deze nieuwe 
wet er is. De vorige privacywet dateert 
al uit 1995, de tijd dat er nog vrijwel 
alleen fysiek contact was met klanten. 
Nu bijna alles digitaal gaat en daarmee 
het gebruik van data een vlucht neemt, 
is het goed dat mensen meer controle 
over hun eigen gegevens hebben. Daar 
voorziet deze wet in: organisaties 

Wilt u eens verder praten met 
KPMG? Neem contact op  
met een van de experts:  
vanderpoel.krisje@kpmg.nl;  
idema.stephan@kpmg.nl of  
vanduijn.johan@kpmg.nl 

MEER INFORMATIE? 

Wat is jullie belangrijkste advies  
aan de RvC?
‘Zoals gezegd kunnen de risico’s van het 
niet naleven van de wet best groot zijn. 
Natuurlijk zijn er de boetes, maar wat 
nog veel meer impact kan hebben, is 
reputatieschade. In het verleden is geble
ken dat de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) het openbaar maken van bevindin
gen van hun onderzoeken niet schuwt. 
Daarnaast is de media zeer alert op over
tredingen op de privacywetgeving.
Het belangrijkste advies voor een toe
zichthouder in de RvC is om door de 
eerste bubbel heen te prikken. Vóór  
25 mei zijn de activiteiten zoals gezegd 
erg gericht geweest op de voorkant en 
meestal het eenmalig in kaart brengen 
en op orde krijgen. Een belangrijke 
vervolgvraag is: hoe bestendig is dit? 
Daar gaat het om. Organisaties moe

ten goede beheersmaatregelen nemen 
waardoor zij ook de komende jaren 
voortdurend voldoen aan de eisen van 
GDPR en dit ook kunnen aantonen. 
Als commissaris wil je op de hoogte zijn 
van de risico’s op dit gebied en die moe
ten dus goed in kaart zijn gebracht. Dat 
kost tijd. Maar vraag je af wat het je 
waard is. Het is zoeken naar de balans 
tussen het afdekken van alle risico’s en 
de investering die gemoeid is met het 
mitigeren van die risico’s. Dit moet pro
portioneel zijn zoals ook bij alle andere 
gebieden van risicomanagement.’
 
Welke vragen moet een RvC-lid 
 stellen in het kader van de GDPR? 
‘Allereerst: zijn de GDPRinrichtings
keuzes gemaakt op basis van een dui
delijke risico inschatting en zijn deze 
keuzes goed vastgelegd? Daarnaast: 
zijn het opgestelde beleid, de procedu
res en de maatregelen ook daadwerke
lijk geïmplementeerd en hoe hebben 
we dat vastgesteld? En vervolgens: 
 welke restrisico’s bestaan er nog voor 
de organisatie en worden die risico’s 
bewust genomen?’

Welke kansen biedt GDPR?
‘Vooral organisaties in de B2C markt 
zouden zich kunnen onderscheiden 
met een visie op privacy. Daarmee 
positioneren zij zichzelf in de markt. 
Mensen zijn sneller geneigd meer 
 persoonsgegeven te verstrekken aan 
organisaties die zij vertrouwen. Is dat 
vertrouwen er eenmaal, dan is er de 
kans om klanten beter te leren kennen 
en misschien zijn ze wel bereid om 
nog meer gegevens te delen. Organisa
ties die dat goed doen, hebben met 
hun data goud in handen. Maar dan 
moeten die data wel voortdurend goed 
worden beschermd.’ 

moeten in klare taal uitleggen wat ze 
doen met de gegevens. Vervolgens is 
het zaak dat aan de achterkant waar te 
maken. Tussen de social media ‘bad 
boys’ en het braafste jongetje van de 
klas zit natuurlijk nog een heel spec
trum. Maar let wel: wie GDPR niet 
naleeft, loopt risico’s.’ 

‘Organisaties 
 kunnen zich onder
scheiden met een 
visie op privacy. 
Daarmee positio
neer je jezelf  
in de markt’
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Spijkerbroeken, baarden en  
goede koffie: met hun informele 
stijl en casual leiderschap stapt 
een nieuwe generatie de  
raden van toezicht binnen.  
Talitha Muusse, de jongste 
commissaris van Nederland,  
is er zelf een voorbeeld van.  
Ze gaat over het onderwerp  
in gesprek met ervaren 
 toezichthouder Arjen Dorland. 

RAAKVLAKKEN

De jonge 
commissaris 
komt er aan

TEKST SARAH LEERS BEELD VINCENT BOON
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Talitha Muusse: ‘De jonge commissaris staat 
voor de deur. Het is een beetje een rebelse bood
schap die we met Blikverruimers  naar buiten 
brengen. We zijn er niet op uit om de boardroom 
te bestormen, dat was meer de stijl van de jonge
ren in de jaren zestig. Millennials willen juist 
samen met de huidige generatie bestuurders 
onderzoeken hoe we elkaar kunnen aanvullen, 
in goede dialoog. Ik zie een grote mate van 
 interesse bij jongeren om op strategisch  
niveau mee te denken. Maar in de praktijk  
zijn er nog weinig jonge commissarissen die 
daadwerkelijk benoemd zijn.’ 

Boven de zestig
Arjen Dorland: ‘Ik zie dat ook, de jonge commis
saris komt er zeker aan. Om die tendens te begrij
pen moeten we even terug in de tijd. Tientallen 
jaren geleden was de rol van commissarissen nog 
vrij onbekend. “Ze” kwamen een aantal keer per 
jaar bij elkaar en het beeld was, vaak onterecht, 
dat ze dan een paar uurtjes met elkaar spraken, 
sigaren rookten, glas wijn erbij. Er waren gewoon 
nog niet zoveel toezichthouders. Tegenwoordig is 
commissaris een erkend beroep. Niet alleen in 
de financiële wereld, maar ook in de voedings
industrie, de zorg. Ook het aanbod aan opleidin
gen tot toezichthouder is toegenomen. Dat heeft 
de belangstelling mede doen groeien. ‘Diversiteit 
is een thema in de boardroom. Je wil een door
snede hebben van de bevolking, van de klanten 
van een bedrijf. Dat zijn natuurlijk niet alleen 
maar blanke mannen van boven de zestig, zoals 
ikzelf. Tegelijkertijd zie je dat de wetgeving aan
scherpt. De corporate governance code stelt steeds 
meer eisen aan de commissaris. Er is een span
ningsveld tussen de ervaring die volgens deze 
code wordt gevraagd en de ervaring die jongeren 
daadwerkelijk hebben.’ 

Pensioenfondsen
Talitha: ‘Wij willen onderzoeken wat de toe
gevoegde waarde is van jongeren in raden van 
 toezicht en ze equiperen met de kennis en vaar
digheden die hiervoor nodig zijn. Het gesprek 
erover vind ik belangrijker dan de vraag of er aan 
quota wordt voldaan. Voor raden is het belangrijk 
om kritisch naar zichzelf te kijken: welk perspec
tief missen we nog om goede besluiten te nemen, 
signaleren we voldoende de trends die in de toe
komst ons verdienmodel kunnen beïnvloeden, 
zitten we daarvoor met de juiste mensen aan tafel?’ 
Arjen: ‘Zeker in een bepaald type organisatie is 
het heel belangrijk dat de jongere generatie al 
vroeg meepraat. Ik weet dat pensioenfondsen 
 bijvoorbeeld bezig zijn met het aantrekken van 

jonge commissarissen. De beslissingen die nu 
genomen worden, hebben direct gevolgen voor 
het pensioen van de huidige generatie jongeren. 
Ook bedrijven die kort op de markt zitten, met 
trendgevoelige producten of diensten, moeten 
de stem van jongeren in hun raad vertegenwoor
digd hebben. Jongeren brengen verfrissing 
 binnen een boardroom. Ze hebben een andere 
manier van kijken, een andere aanpak. Ook hun 
internationale blik kan van toegevoegde waarde 
zijn. Jongeren zijn vaak al bereisder, hebben 
meer van de wereld gezien.’ 

Whizzkids
Talitha: ‘Als het over jongeren gaat, denken de 
meeste mensen meteen aan digitale skills. Niet 
iedere jongere is een digitale whizzkid, maar zij 
worden hoe dan ook gevormd door het digitale 
tijdperk waarin ze opgroeien. Het maakt dat ze 
een andere manier van moderniseren, van orga
niseren hebben. Tegelijkertijd betekent dat nog 
niet dat iedere Millennial een goede toezichthou
der is. Je moet vooral ook gevoel hebben voor de 
dynamiek in een raad, weten wat de formele rech
ten en plichten zijn, hoe de verhoudingen liggen.’ 
Arjen: ‘Als commissaris moet je het bestuur kun
nen bevragen, maar dan moet je wel weten waar 
je op moet letten. Want los van alle innovatieve 
dingen die je als jongere kunt brengen, is het ook 
gewoon een kwestie van cijfers en compliance. 
Daar moet je doorheen, het is soms helemaal 
niet spannend. Maar je hoeft niet alles zelf te 
kunnen. Elke raad maakt een collectief profiel, 
zoekt naar een goede samenstelling van experti
ses: juridisch, bedrijfseconomisch. Zelf ben ik 
ook voor mijn eerste commissariaat gevraagd 
vanwege mijn expertise op het gebied van ICT. 
Als je de ambitie hebt om commissaris te 
 worden, moet je je duidelijk profileren. Weet 
waar je kwaliteiten liggen.’

Keuzestress
Talitha: ‘Voor jongeren kan het moeilijk zijn om 
zich voor vier of zelfs acht jaar te committeren 

aan een commissariaat. Ze zijn nog bezig hun 
carrière op te bouwen, willen snel doorstromen 
en wisselen vaker van baan. Dat staat soms haaks 
op de verantwoordelijke, meer beschouwende rol 
die je als commissaris hebt. 
Arjen: ‘Je moet goed beseffen dat je als commis
saris niet meer aan het stuur zit. Je opereert op de 
achtergrond. Tenzij er slecht nieuws gebracht 
moet worden, dan treed je juist naar voren. Dat is 
geen makkelijke rol. Je bent de werkgever van  
het bestuur, de toezichthouder, maar ook de 
 sparringpartner van de raad van bestuur. Dat zijn 
drie verschillende petten, daar moet je onder
scheid in kunnen maken.
Talitha: ‘Op dat vlak heeft de oudere generatie 
een groot voordeel. Zij kunnen daadkrachtiger 
zijn, ze hebben een natuurlijke sensitiviteit om 
topdown beslissingen door te voeren. Onze 
generatie hanteert vooral bottomup methodes, 
wij houden van casual leiderschap, van informele 
omgangsvormen. Dat heeft voordelen, maar kan 
er ook toe leiden dat er te weinig sturing is.’ 
Arjen: ‘Dat klopt wel. Ik wil niet generaliseren, 
maar ik merk wel eens dat de jongere generatie 
soms last heeft van keuzestress. Als commissaris 
moet je vaak duidelijke keuzes kunnen maken 
en ik zie dat jongeren geneigd zijn de opties te 
lang open te houden. Je kunt het nu eenmaal  
niet iedereen naar de zin maken. Ik zie ook  
dat deze generatie een kortere span of attention 
heeft. Als iets niet meteen lukt, gaat al snel de 
energie er uit. Terwijl het in bedrijfsprocessen 
vaak juist nodig is om een langere adem te 
 hebben. Soms moet je baksteen voor baksteen 
een huis bouwen.’

Paardenstaartje
Arjen: ‘Het is belangrijk om in het contact met 
jongeren je vooroordelen aan de kant te zetten. 
Toen ik gesprekken voerde in Sillicon Valley en 
daar in pak en das verscheen, kwam de discussie 
anders op gang dan wanneer ik in spijkerbroek 
kwam opdraven. Ik zeg wel eens gekscherend dat 
ik me eigenlijk een paardenstaartje zou moeten 
aanmeten om in die omgeving op gelijk niveau 
te kunnen praten. 
Laatst was ik bij het innovatiecentrum van 
Essent, ik was redelijk formeel gekleed. Dan zie je 
ze denken: wat komt die commissaris hier doen? 
Maar binnen tien minuten hadden we een heel 
leuke discussie. De vooroordelen zijn toch 
behoorlijk sterk. Zij zaten daar tussen de planten, 
met groentekisten, baarden en goede koffie. Je 
moet van beide kanten over die brug komen. Ook 
jongeren moeten niet bang zijn om op een com
missaris af te stappen, desnoods met stropdas.’ 

Deuren open
Talitha: ‘De bereidheid om met jongeren in 
gesprek te komen, kan wat mij betreft nog wel 
verbeteren. Als wij advies vragen of willen mee
kijken met een raad van commissarissen, krijgen 
we regelmatig te horen dat het niet goed uitkomt. 
Dan zijn er net nieuwe leden toegetreden of is er 
net een andere strategische koers ingezet. Zo zijn 
er altijd wel redenen waarom er geen ruimte is 
om jongeren toe te laten. Wij willen het proces 
niet steeds verstoren, maar het zou geen kwaad 
kunnen de deuren iets meer open te zetten.
Daartoe zijn raden ook verplicht. De nieuwe code 
vraagt van commissarissen dat ze hun toegevoeg
de waarde op de lange termijn kunnen bepalen. 
Dat betekent dat ze zelfkritisch moeten zijn, 
nieuwsgierig naar hun eigen functioneren. Kun
nen we met de huidige samenstelling ook in de 
toekomst het bestuur ondersteunen en adviseren? 
Ontbreekt er kennis die voor het bedrijf relevant 
is? Misschien vraagt het om een cultuurwijziging 
om deze vragen te durven stellen. Ook daar kun
nen jongeren een rol bij spelen.’ 

Arjen Dorland 
(1955) is onlangs 
aangetreden als 
voorzitter van de 
raad van toezicht 
van het Haaglanden 
Medisch Centrum. 
Daarnaast is hij 
vicevoorzitter bij 
Essent en commis
saris bij ABN Amro. 
Bij Shell was hij 
verantwoordelijk 
voor de wereldwijde 
vernieuwing van de 
ITinfrastructuur, 
waarvoor hij in 
2009 verkozen 
werd tot CIO  
van het jaar.

Talitha Muusse 
(1991) was de 
jongste commissa
ris van Nederland 
toen ze op haar 22e 
toetrad tot de raad 
van toezicht bij 
MVO Nederland. Ze 
is medeoprichter 
van de Duurzame 
Jonge 100 (DJ100), 
initiatiefneemster 
van de Energieboot 
en lanceerde de 
stichting Blikverrui
mers: het eerste 
opleidingsprogram
ma in Nederland 
voor young 
professionals  
die toezichthouder 
of commissaris 
willen worden. 

Talitha Muusse 

‘Het is belangrijk  
om in het contact  

met jongeren  
je vooroordelen aan  

de kant te zetten’ 

‘De bereidheid  
om met jongeren  

in gesprek te komen, 
kan wat mij betreft  

nog wel verbeteren’
Arjen Dorland 

•  Doorzettingsvermogen.  
Je committeert je voor één 
 termijn. Dat is meestal vier jaar, 
liever zelfs acht jaar.

•  Je moet ervoor openstaan  
om dingen te leren die je 
 misschien niet zo interessant 
vindt, zoals financiële verant
woording, verslaglegging, com
pliance en risicomanagement.

•  Zelfreflectie. Hoe breng ik 
een boodschap over, hoe stel 
ik goede vragen? Je moet je 
gedrag en je communicatiestijl 
kunnen analyseren en kunnen 
aanpassen.

•  Profileer je met een duidelijk 
profiel. Dat kan specialistische 
kennis zijn of juist een brede 
ontwikkeling. Als het maar 
onderscheidend is en een 
 aanvulling op de andere 
 commissarissen. 

•  Nieuwsgierigheid en 
 geëngageerdheid. In deze  
rol moet je goed op de hoogte 
zijn van maatschappelijke 
 ontwikkelingen. Je hebt 
 verantwoordelijkheid voor  
het hele bedrijf en zijn rol in  
de samenleving. 

WAT MAAKT EEN (JONGE) COMMISSARIS SUCCESVOL?
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Een bestuurder over hoe het is  
om jong te zijn en commissaris

PROFIEL

Als iets heel erg moeilijk is, geniet hij 
er des te meer van. Peter van Grinsven 
loopt dan ook niet weg voor een uitda
ging. Dat blijkt uit zijn werk – hij bege
leidt startups en helpt bedrijven om 
innovatief te denken – maar ook uit 
zijn keuze om al jong commissaris te 
worden. Op zijn 31ste kwam hij in de 
RvC terecht van ’t Leids Universiteits 

Fonds. Een raad die zeker openstond 
voor diversiteit, met inmiddels een 
vrouwelijke voorzitter, maar toch met 
een hoge gemiddelde leeftijd. 
Hij voelde zich wat anders dan de rest. 
Dat zat hem in de manier waarop hij 
bestuurders en het managementteam 
benaderde. Informeel, losjes. En het 
zat ’m ook in het vooruitdenken. Hoe 
maken we ons klaar voor de eisen die 
de volgende generatie aan ons gaat 
stellen? En wat willen we bereiken? 
Peter ging dan ook vol energie aan de 
slag met het integreren van toen nog 
twee losse alumnifondsen. Een hele 
klus, waar eigenlijk niemand aan 

Vooruit
denkend

 wilde beginnen. Het vroeg veel door
zettingsvermogen. Hoe Peter het voor 
elkaar kreeg? Door de drive om echt  
te willen presteren en iets goeds neer 
te zetten. Een mooi voordeel van een 
jonge commissaris.

Peter van Grinsven (41) is CEO Nederland 
bij Startupbootcamp, Innoleaps en  
The Talent Institute. Hiervoor was hij 
 directeur strategie en bedrijfsontwikke
ling van de Koninklijke Schiphol Group 
en partner van managementconsultancy 
adviesbureau Boer & Croon. Hij is commis
saris bij NHTV Breda University en ‘t Leids 
Universiteits Fonds. 

TEKST FRANK VAN DEN HEUVEL BEELD ERIK BUIS

TEKST JOKE VAN ROOYEN EN LEONIE HAGE ILLUSTRATIES AAD GOUDAPPEL FOTOGRAFIE VINCENT BOON

Dankzij Brexit krijgen 35.000 bedrijven in Nederland voor het eerst 
te maken met handel buiten de EU. Dat heeft grote gevolgen voor de 
bedrijfsvoering. Toch zijn de meeste organisaties nog onvoldoende 

voorbereid. De boodschap is dan ook helder: prepare!

Brexit
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DOSSIER BREXIT

Het is 29 maart 2019. Vele chauffeurs 
stappen nietsvermoedend in hun 
vrachtwagen en rijden van Nederland 
naar Engeland of andersom. De vracht 
met vlees, of bloemen, planten, groen
ten is geladen, de diesel getankt. Op 
pad! Maar… ze komen die dag van een 
koude kermis thuis. Er is een monster
file ontstaan, omdat de douane, zowel 
in de Europese Unie (EU) als het Ver
enigd Koninkrijk (VK), vereist dat voor 
alle vrachtwagens de douaneformali
teiten zijn vervuld. Het ontbreken van 
de noodzakelijke infrastructuur leidt 
tot enorme vertragingen en het hele 
wegverkeer in ZuidEngeland en rond
om grote havenplaatsen in Frankrijk, 
België en Nederland loopt volledig 
vast. De schade loopt in de miljoenen, 
zo niet miljarden. De volgende dag is 
het probleem niet opgelost…

Brexit is een blijvertje
Is dit een overdreven scenario? Belas
tingexpert én Brexitdeskundige Leon 
Kanters, partner KPMG Meijburg & Co 
(met nevenfuncties bij VNO NCW en 
European Business), denkt van niet. 
‘Ik herinner me 1 juli 2015 toen de 
Franse havenarbeiders in Calais staak
ten. Binnen de kortste keren stond er 
een file van Londen tot Dover en kon 

niemand meer voor of achteruit.  
Het duurde 48 uur tot alles weer op 
gang was en de schadepost bedroeg  
€ 325 miljoen euro. Dit was slechts een 
eenmalige en tijdelijke gebeurtenis. 
Brexit is een blijvertje.’ 
Maar zover is het nog niet en de kans 
dat bovengenoemd doemscenario 
zich voordoet op 29 maart 2019 is 
onwaarschijnlijk, want in maart dit 
jaar spraken de EU en het VK een over
gangsperiode af tot en met 31 decem
ber 2020. In deze periode blijft het VK 
onderdeel van de interne markt en 
behouden EUburgers dezelfde rech
ten als nu. De overgangsperiode bete
kent dat er wat meer tijd is om aan de 
nieuwe (handels)relatie te werken. 
‘Maar dat betekent niet dat we onze 
kop weer in het zand kunnen steken. 
Tijd is nog steeds onze vijand. De 
Brexit-awareness moet omhoog’, waar
schuwt Kanters. Een doemdenker is 
hij niet, een realist en aanpakker wél. 
In een paar jaar tijd heeft hij zich 
 ontpopt tot Brexitdeskundige, evenals 
zijn collega Ricardo Tülkens, partner 
bij KPMG Advisory, beiden lid van het 
Brexitteam KPMG. 
Hun boodschap is helder: prepare.
Er zijn 35.000 bedrijven in Nederland 
die nog geen enkele ervaring hebben 
met douaneformaliteiten omdat ze 
alleen binnen de Europese Unie 
zakendoen. Ze zijn gewend aan vrij 

verkeer van goederen en personen. 
Deze bedrijven krijgen door Brexit 
mogelijk voor het eerst in hun bestaan 
te maken met douaneformaliteiten. 
Kanters: ‘Het fysiek binnenbrengen 
en uitgaan van goederen neemt als 
gevolg van Brexit toe met respectieve
lijk 32 procent en 137 procent. Dit 
 betekent dat 1,5 miljoen aangiften  
binnen brengen en ruim 5 miljoen aan
giften uitgaan extra verwerkt moeten 
worden. Ook de daadwerkelijke in en 
uitvoer van goederen neemt met res
pectievelijk 18 procent en 33 procent 
fors toe. Bovendien moeten 1,2 miljoen 
extra zendingen onder douaneverband 
worden vervoerd, een toename van  
30 procent.’
Niet alleen kleine bedrijven zijn 
onvoldoende voorbereid, zelfs som
mige grote multinationals zijn nog 
niet klaar voor Brexit, weet Kanters. 
‘Ik snap dat Nederlandse bedrijven en 
organisaties het lastig vinden grip te 
krijgen op Brexit. Ze denken – of 
hopen – misschien dat het zo’n vaart 
niet zal lopen, maar dan sluit je de 
ogen voor de realiteit. Ierland, Neder
land en België zijn de landen waar
voor de Brexit relatief gezien de 
meeste gevolgen zal hebben. Als jouw 
bedrijf flink importeert uit of expor
teert naar het VK, kun je er niet 
omheen. Maar ook als dat niet doet 
kun je nog steeds flink getroffen wor
den door Brexit , omdat elders in de 
supply chain dit wel aan de orde is.’
Ook de financiële sector wordt flink 
geraakt door Brexit. De afgelopen tijd 
is er veel aandacht geweest voor finan
ciële instellingen die door het ver
dwijnen van toegang tot de EU markt 
hun hoofdkantoor van Londen naar 
de EU willen verhuizen. Er speelt ech

ter veel meer dan het mogelijk ver
dwijnen van deze “passporting rights”. 
Direct na Brexit kan grote volatiliteit 
op de aandelen en obligatiemarkt 
ontstaan, wanneer er geen akkoord is. 
En meer indirect kunnen banken die 
leningen hebben verstrekt aan bedrij
ven die zeer afhankelijk zijn van han
del met UK, kwetsbaar worden. 
Op dit moment vervult de Londense 
City een zeer prominente rol in finan
ciële dienstverlening, bijvoorbeeld op 
de internationale derivatenmarkt. 
Nederlandse financiële instellingen 
gebruiken derivaten om renterisico af 
te dekken en de Brexit kan hier leiden 

ZO KUNT U ZICH  
VOORBEREIDEN: 6 TIPS
1.  Zet het onderwerp Brexit op de 

overleg agenda van de board;
2.  Denk er serieus over na: heeft uw 

bedrijf de benodigde kennis en 
 capaciteit in huis om de gevolgen  
in kaart te brengen?

3.  Stel een coördinator/functionaris aan 
binnen uw organisatie, al dan niet in 
combinatie met externe expertise; 

4.  Breng vanuit verschillende invalshoe
ken (Customs, Finance, HR, IT Supply 
Chain) in kaart wat de gevolgen zijn; 

5.  Inventariseer de zogenaamde  
no regrets en voer deze alvast uit; 

6.  Bereid u voor, doe aan scenario
planning, en breng in kaart wanneer 
welke stappen moeten worden gezet.

Het is één voor twaalf
Hoe vaak heeft u de afgelopen tijd aan Brexit gedacht? Vast niet vaak genoeg, 
denken Leon Kanters en Ricardo Tülkens van KPMG. Het Verenigd Koninkrijk 
is, na Duitsland, onze grootste handelspartner. Dus moet Brexit op de agenda, 
vinden ze. 

H

‘Voor Ierland, 
Nederland en  
België heeft  
Brexit relatief de 
meeste gevolgen’

tot geen of beperkte toegang of hogere 
kosten. Complicaties kunnen ook ont
staan met betrekking tot bestaande 
derivaten of verzekeringscontracten. 
De huidige contracten blijven geldig 
maar tussentijdse wijzigingen kunnen 
na Brexit niet meer gedaan worden 
omdat de vergunning ervoor ont
breekt. Het gevolg hiervan kan zijn dat 
op grote schaal nieuwe contracten 
moeten worden afgesloten.

Handelsbarrières 
Het lastige aan de Brexit is dat niet 
zeker is welke kant het opgaat: wordt 
het een harde of een zachte Brexit?  

De schade is het kleinst bij een zachte 
Brexit, waarbij de Britten in de interne 
markt en/of de douaneunie blijven. 
De schade is het grootste als er  
geen deal tot stand komt, een harde 
Brexit. Dan gaan de regels van Wereld
handels organisatie WHO weer gelden 
en dat betekent handelsbarrières en 
importtarieven. Een tussenweg is een 
Brexit waarbij een vrijhandelsover
eenkomst of associatieovereenkomst 
wordt gesloten.
Wat het werkelijk gaat worden, is 
onderdeel van een ingewikkelde, gro
tendeels politieke discussie. Tülkens: 
‘Individuele bedrijven hebben geen of 
nauwelijks invloed op dit politieke 
proces, maar waar je als bedrijf wél 
invloed op hebt, is het in kaart bren
gen van de impact van handelsproces
sen met het VK, om te zien waar de 
risico’s liggen en om te kijken of het 
loont te investeren in alternatieve 
markten. Als je je kop in het zand blijft 
steken, dan heb je straks het nakijken 
als je concurrent zich wél nu al voor
bereidt. Ga dus kansen en bedreigin
gen inventariseren, al dan niet met 
hulp van buitenaf. Kijk of je nieuwe 
mogelijkheden in het VK ziet of dat je 
juist op zoek moet gaan naar alterna
tieve (afzet)markten. Vergeet niet, een 
crisis als dit biedt ook kansen. Maar 
die moet je wel pakken!’ 
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WELKE KANSEN ZIJN ER 
VOOR NEDERLAND?
Behalve bedreigingen voor de 
 Nederlandse economie en het Neder
landse bedrijfsleven kan de Brexit 
ook kansen bieden aan individuele 
bedrijven in Nederland. 

Bijvoorbeeld aan bedrijven die pro
ducten en diensten aanbieden die de 
EU momenteel uit het VK importeert. 
Een toename van de handelsbelem
meringen zal de Europese invoer uit 
het VK waarschijnlijk duurder maken 
na de Brexit. Dit kan de concurrentie
positie van Europese en Nederlandse 
bedrijven ten opzichte van hun Britse 
concurrenten aanzienlijk verbeteren. 
De kansen liggen voornamelijk in  
de zakelijke en financiële dienstver
lening en de industrie. Daarnaast is 
Nederland goed gepositioneerd om 
bedrijven van buiten de EU aan te trek
ken die nu het VK nog als toegangs
poort tot de EU gebruiken. Nederland 
is een goede kandidaat vanwege de 
goede bereikbaarheid (Rotterdam en 
Schiphol) en de internationale uitstra
ling (hoogopgeleide beroepsbevolking 
met talenkennis). Het lijstje bedrijven 
dat wil verhuizen wordt steeds  

WAT DOET DE OVERHEID?
Minister Kaag gaf in haar toespraak 
op 29 maart 2018 bij het NBCC  
Brexit Forum aan dat de overheid de 
volgende voorbereidende stappen 
heeft genomen:

1.  Lancering van een Brexit Impact Scan: 
in slechts een paar klikken kunt u zien 
hoe de Brexit uw bedrijf beïnvloedt in 
termen van risico’s en kansen.

2.  Introductie van Brexitvouchers. De 
overheid betaalt (tot 50 procent of 
2.500 euro) voor een consultant om u 

DE MEEST WAAR
SCHIJNLIJKE BREXIT
Op 23 juni 2016 stemde een meerder
heid van de Britten voor uittreding uit 
de EU. Vanaf dat moment startten de 
onderhandelingen tussen het VK en 
de EU en waren allerlei scenario’s  
nog mogelijk. 

Tijdens de uittredingsprocedure 
onderhandelen het VK en de EU over 
twee zaken. Allereerst de scheiding, 
waarbij overeenstemming moet 
komen over zaken als de financiële 
verplichtingen van de Britten, de 
grens tussen NoordIerland en Ierland 
(zie kader) en de rechten van de 
EUburgers die nu zijn gevestigd in het 
VK, en de rechten van Britten die nu 
in de EU wonen (zie kader). Daarnaast 
zullen het VK en de EU onderhande
len over de toekomstige handelsaf
spraken. De EU en het VK zullen eerst 
vergevorderde overeenstemming over 
de scheiding moeten bereiken, voor
dat de EU over de toekomstige relatie 
met de Britten zal spreken.
Het VK heeft in de Brexitonderhan
delingen wezenlijke uitgangspunten 
geformuleerd. Zij wensen: 
1.  niet langer onderdeel te zijn van  

de interne markt;
2.  niet langer onderdeel te zijn van  

de douaneunie;
3.  zich niet te onderwerpen aan het 

Hof van Justitie;
4.  niet bij te dragen aan het budget  

van de EU.
Op basis van deze Britse uitgangspun
ten lijkt het volgens Michel Barnier,  
de onderhandelaar namens de EU, 
waarschijnlijk dat het Canadese model, 
een uitgebreid vrijhandelsakkoord,  

Nederland en de Brexit
Nederland ondervindt samen met Ierland en België de  
meeste gevolgen van Brexit. Maar naast bedreigingen  
zijn er ook kansen.

te helpen de risico’s te beoordelen en 
alternatieve markten te verkennen.

2.  Aanzienlijke vergroting van het aantal 
mensen werkzaam bij de douane  
en de Nederlandse Voedsel en Waren
autoriteit.

De volledige toespraak van minister 
Kaag tijdens het NBVV Brexit Forum  
in Den Haag vindt u hier:  
https://www.rijksoverheid.nl/documen
ten/toespraken/2018/03/29/toespraak
vanministerkaagopnbccbrexitforum

BURGERRECHTEN
Op 1 maart stemde het Britse 
Hogerhuis nog vóór aanpassing 
van de Brexitplannen van premier 
Theresa May. De Lords besloten 
dat May de onderhandelingen  
met de EU alleen mag beginnen 
wanneer zij belooft de rechten van 
de EUburgers die momenteel in 
het VK wonen en de rechten van 
Britten die in andere lidstaten 
wonen te zullen beschermen.

IERSE GRENS
Een belangrijk knelpunt bij de 
onderhandelingen vormt de  
grens met Ierland. De Britten  
willen graag voorkomen dat 
NoordIerland onderdeel blijft van 
de douane unie. De Britse Premier 
Theresa May maakte zich hier 
begin maart nog kwaad over, 
omdat het in feite het Verenigd 
Koninkrijk zou verdelen. De EU wil 
dat juist wel, zodat de handel 
tussen Ierland en NoordIerland 
ongehinderd door kan gaan en er 
geen landgrens ontstaat. De 
onrusten in Noord Ierland staan 
nog te vers in ons geheugen 
gegrift. De Ierse kwestie zou 
zomaar de bananenschil bij de 
onderhandelingen kunnen zijn.

langer. De top3 steden in de wandel
gangen: Amsterdam, Frankfurt en 
Parijs. De top3 landen in het 
KPMGonderzoek Succeeding in 
uncharted waters:  Ierland (56 procent), 
Luxemburg (55 procent) en Nederland 
(44 procent). Een van de grootste 
Japanse financiële instellingen geeft 
de voorkeur aan Amsterdam. Het 
Europese hoofdkantoor zetelt op dit 
moment nog in Londen, maar de bank 
wil met een belangrijke afdeling uit 
het Verenigd Koninkrijk vertrekken. 
Gaat dat door, dan blijft een klein  
deel van de activiteiten in Londen 
achter, omdat ze niet meteen definitief 
afscheid willen nemen. Dat kan altijd 
later nog. 

Brexit: de stand  
van zaken
Waar staan de EU en het Verenigd Konink-
rijk in de onderhandelingen? En wat staat 
ons te wachten tot 31 december 2020 – de 
definitieve Brexitdatum? Een overzicht. 

de meeste kans van slagen heeft. 
 Wanneer dit de nieuwe werkelijkheid 
wordt, dan zijn we ver verwijderd van 
de huidige vanzelfsprekende manier 
van zaken doen. Met andere woorden: 
er gaat veel veranderen en het wordt er 
zeker niet gemakkelijker op. 

18  19 oktober 2018: EU top
Dit is het belangrijkste moment: 
het VK en de EU hopen alle kwes
ties te hebben gladgestreken ten 
tijde van de top zodat ze overeen
stemming kunnen bereiken over 
twee zaken. Ten eerste de uittre
dingswet, met daarin de juridische 
kaders voor uittreding. En daar
naast een politieke verklaring over 
het kader voor de toekomstige 
relatie, met daarin de ambities van 
het VK en de EU voor hun handels
relatie na de Brexit. 

Herfst 2018: Britse Lagerhuis
Het Britse Lagerhuis moet een deal 
accorderen voordat het VK de Euro
pese Unie verlaat. Het is onduidelijk 
of dat gebeurt voor de EUtop of 
erna. De hamvraag in deze fase: 
krijgt May voldoende parlementaire 
steun voor de Brexitdeal?

29 maart 2019:  
Het VK verlaat de EU
Twee jaar nadat May Artikel 50 in 
werking zette, verlaat het VK de EU. 
Dat houdt in dat er geen Britse 
leden meer zijn van het Europees 
Parlement en dat het VK geen 
 zeggenschap meer heeft aan de 
Brusselse onderhandelingstafels. 
Tijdens een transitiefase van twin
tig maanden blijft het VK gebon
den aan Europese regels en wordt 
handel gedreven alsof het VK nog 
lid is van de interne Europese 
markt en de douaneunie.  

31 december 2020:  
Einde transitieperiode
Als de EU en het VK zich houden 
aan de afgesproken transitieter
mijn, dan opereert het VK in 2021 
volledig zelfstandig en is er wel of 
geen (vrijhandels)akkoord geslo
ten. Het VK wil in 2021 een vrijhan
delsakkoord met de EU hebben, 
haar grootste handelspartner. Zo’n 
overeenkomst moet de economi
sche kosten die volgen uit het ver
lies van toegang tot de interne 
markt beperken. Verder wil het 
land handelsovereenkomsten heb
ben gesloten met andere landen. 

BELANGRIJKE 
 MOMENTEN

LEES VERDER OP  
KPMG.COM/NL/BREXIT 

Benieuwd naar andere scenario’s 
voor Brexit en een uitleg  

bij ‘de trap van Barnier’? Kijk op
kpmg.com/nl/brexit. Hier vindt  

u ook het rapport Waarom  
Amsterdam een interessant  
alternatief voor Londen is en  

meer interessante links.

JULI 2018 
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‘Brexit is een  
serieuze bedreiging’
Een gewaarschuwd mens telt voor twee, vindt Robbert Wapstra, managing 
 director van Edel Group, producent van hoogwaardige tapijten. En dus is hij al 
sinds vorige zomer bezig de gevolgen van Brexit voor zijn bedrijf te doorgronden. 
Hoe gaat hij te werk en welke adviezen heeft hij?

Hoe belangrijk is de Britse markt 
voor Edel?
‘Heel belangrijk! Maar liefst 45 pro
cent van onze omzet realiseren wij in 
GrootBrittannië. Vanuit Genemuiden 
bedienen wij klanten van over de hele 
wereld, maar onze tapijten zijn vooral 
geliefd bij de Britten, die erg gesteld 
zijn op comfort en behaaglijkheid 
 binnenshuis. Het is niet voor niets dat 
we daar een verkoopkantoor hebben. 
Als het om tapijten gaat, is GB voor de 
gehele Nederlandse tapijtbranche 
belangrijk: 35 procent van de omzet 
komt van de Britten. Nederland is na 
België de grootste exporteur van tapij
ten naar GB. Vanwege deze hoge Britse 
omzetcijfers vormt Brexit een serieuze 
bedreiging voor de winstgevendheid 
van onze Britse omzet en onze 
 branche. Daarom zetten we alles op 
alles om goed voorbereid te zijn.’

Hoe zien deze voorbereidingen er 
tot nu toe uit?
‘We zijn in de zomer van 2017 begon

nen met het in kaart brengen van de 
risico’s. Dat hebben we zelf opgepakt, 
zonder tussenkomst van derden, maar 
wél in nauwe samenwerking met loka
le overheid en de branchevereniging. 
Een groot compliment voor zowel  
de Nederlandse overheid als onze 
branchevereniging Modint. Die leve
ren uitstekend werk, waar ik veel aan 
heb. En daarmee kom ik gelijk op een 
eerste belangrijke tip voor bedrijven: 
zoek aansluiting en trek gezamenlijk 
op! Vraag lokale overheden wat ze 
kunnen doen voor jouw bedrijf. Pak 
het probleem op binnen de branche
vereniging. Ga desnoods te rade bij de 
concurrenten. Zij lopen tegen precies 
dezelfde zaken aan, waarom zou je 
ieder afzonderlijk het wiel uitvinden? 
Ik ga gemiddeld iedere twee weken 
naar seminars om op de hoogte te 
 blijven van de ontwikkelingen en om 
kennis te delen. ’

Wat is de impact van Brexit op  
uw bedrijf?
‘We importeren grondstoffen vanuit 
GB en moeten daar na Brexit mis
schien invoerrechten over betalen. 
Daarnaast dreigt het gevaar van 
 oplopende wachttijden: de Britse 
 douane is nog helemaal niet klaar 
voor Brexit. Dat kan leiden tot wacht
tijden, die bijvoorbeeld ook de haven 

in Rotterdam raken. Er kunnen ellen
lange files ontstaan, met risico’s voor 
levertijden. Maar ook de daling van de 
Britse pond heeft nu al effect op ons 
bedrijf. De pond is al met 15 procent 
gedaald en dat raakt alle exporteurs. 
En de Britse koopkracht is al aan het 
afnemen. Britse consumenten houden 
uit onzekerheid de hand op de knip en 
stellen, indien mogelijk, aankopen  
uit. Dat merken wij nu al in onze 
omzetcijfers. Daarom verhogen wij nu 
niet klakkeloos de verkoopprijs. Dat 
kan de consument doen besluiten nog 
minder te kopen.”

Welke maatregelen treft u om te 
voorkomen dat Brexit de bedrijfs-
voering in gevaar brengt?
‘In reactie op een mogelijk verdere 
koersdaling van het Britse pond, ver
kopen we al op voorhand ponden op 
termijn aan de bank. Dit kost ons wel 
wat koersverlies – calculated loss – maar 
dat prefereren we boven een mogelijk 
ongecontroleerde verdere koersdaling 
met veel grotere impact. Daarnaast 
hebben we, anticiperend op langere 
wachttijden bij de grens, de beschik
king over extra opslagruimte in 
 Engeland en daar veiligheidsvoorra
den eindproduct aangelegd. Want we 
willen beslist niet tornen aan onze 
snelle levertijden, die moeten gega

randeerd blijven. Tegelijkertijd 
 oriënteren we ons ook op alternatieve 
markten. Tenslotte zijn we voorzich
tiger met het verder investeren in 
onze Engelse activiteiten.’

Waarin schuilen op dit moment de 
grootste gevaren volgens u?
‘Het gebrek aan voorbereiding aan 
Britse zijde en de kwetsbare politieke 
situatie. Ik hoor via ons Britse verkoop
kantoor dat zij nauwelijks hulp en 
ondersteuning van hun overheid krij
gen. Dit in tegenstelling tot de Neder
landse overheid, die zich echt inspant 
om het Nederlandse bedrijfsleven voor 
te bereiden. Daarnaast is de politieke 
instabiliteit in GB een risico. De positie 
van May is niet zeker en er zitten nog 
steeds voorstanders van een harde 
Brexit in de regering. Staar je dus niet 
blind op de overgangs periode, want als 

Over Edel Group 
Edel Group is opgericht in 1918, toen nog 
onder de naam “Firma E de Lange & Zn, 
matten en biezenhandel”. Edel is producent 
van hoogwaardige tapijten sinds 1918. Ze zijn 
gegroeid van het handmatig produceren van 
biezenmatten tot de productie van synthe
tische en wollen tapijten. Inmiddels staan 
er op vier locaties in Genemuiden moderne 
fabrieken voor de productie van tapijt en 
kunstgras. Het hoofdkantoor en produc
tielocaties zijn gevestigd in Genemuiden, 
Overijssel. Van hieruit bedient Edel van over 
de hele wereld. Daarnaast is er een apart 
verkoopkantoor in Elland, UK. 

tips van 
ervarings
deskundige 
Robbert Wapstra
1.  Analyseer uw keten van 

begin tot eind;
2.  Trek zoveel mogelijk geza

menlijk op: zoek aansluiting 
bij (lokale) overheden, bran
cheverenigingen of des
noods concurrenten; 

3.  Maak gebruik van de 
knowhow en ervaring van 
de Kamer van Koophandel 
en de NBCC;

4.  Verhoog niet klakkeloos de 
prijzen als gevolg van extra 
importheffingen, want voor 
sommige artikelen bestaan 
in sommige distributiekana
len ook ‘psychologische 
prijsgrenzen’ waar je niet 
boven kunt gaan zitten (bijv. 
GBP 1,99 i.p.v. GBP 2,03).

5.  Houd rekening met calcu-
lated loss en verhoog niet 
klakkeloos de prijzen, want 
de consument is niet altijd 
bereid die te betalen; 

6.  Houd rekening met de 
dalende koers van het 
 Britse pond en maak 
afspraken met je bank;

7.  Ga op zoek naar alter
natieve markten;

8.  Ga op zoek naar alternatieve 
(grondstof)leveranciers;

9.  Neem een Brexitdisclaimer 
in uw prijslijst op (prijzen 
onder voorbehoud van de 
gevolgen van Brexit).

9

‘De Britse koop-
kracht is al aan  
het afnemen’

May onverhoopt zou moeten vertrek
ken en de harde Brexiteers hun zin 
doordrijven, dan hebben we straks 
ineens toch een harde Brexit. Afwach
ten is dus echt geen optie. In het belang 
van klanten, leveranciers en personeel: 
bereid u voor!’ 
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Toezichthouders moeten zich in hun taakuitvoering houden aan  
formele regels. Maar er is meer, weet Pauline Bieringa. ‘Eigenlijk gaat  

het om wat áchter die strakke regels speelt.’

‘Ik ga niet zeggen dat na de formele vergadering mijn rol 
pas begint, maar dergelijke momenten zijn wel belangrijk.  
Ik hanteer bij toezicht en bestuursfuncties altijd de stel regel: 
‘Koester de informele contacten met bestuurders’. Voor en 
na de vergadering. Het is helder dat toezichthouders zich 
aan de formele regels moeten houden in hun taakuitvoe
ring, maar er is meer. Wanneer we als raad van commissaris
sen de jaarstukken bespreken en de agenda doorlopen zit ik 
formeel in de wedstrijd. Dan speel ik mijn taak als toezicht
houder langs deze lijnen. Echter, naast de klassieke toezicht
rol, hebben we als raad ook de rol van adviseur, netwerker en 
klankbord voor de bestuurder. Hier werkt de strakke opstel
ling niet. En wanneer ben ik dan minder formeel? Dat is 
vaak wel duidelijk, omdat ik het doseer en laat blijken. Mis
schien speelt daar meer de menselijke kant. Als ik vanuit 
mijn bancaire ervaring de bestuurder adviseer over een pro
ject, dan zit ik niet langs de lijntjes van de formaliteiten te 
redeneren. Dan heb ik voor ogen waar het bedrijf naar toe 
wil, wat het DNA van de onderneming is, hoe de omgeving 

in elkaar zit en waar ruimte zit. Wet en regelgeving is dan te 
star en te generalistisch. Eigenlijk gaat het er om wat er ach
ter deze strakke regels speelt; meer de geest van de wet. Het 
waarom. Daarom probeer ik ook meer principle based dan 
rule based te acteren en op deze wijze op te treden als toe
zichthouder en te adviseren. Wanneer ik in de advies en 
klankbordrol, meer informeel en ook buiten de vergade
ring, spreek met de bestuurder, gaat het anders. Losser, maar 
nog steeds serieus. En het mooie is dat wanneer je je als 
commissaris zo opstelt dat je minder in een strakke rol zit, 
maar meer in gesprek bent, je ook wegblijft uit het klassieke 
vraagantwoordgebeuren. En dan durf ik ook nog te zeggen 
dat na en door deze informele contacten, de formele 
momenten ook meer ontspannen verlopen.’

‘KOESTER DE 
INFORMELE 
CONTACTEN’

- Pauline Bieringa -

Pauline Bieringa is directeur Public Finance bij BNG, lid raad  
van commissarissen bij Kasbank NV, voorzitter raad van 
 commissarissen LSP Life Sciences Fund NV en bestuurslid 
 Stichting Berenschot Beheer. 

DE GOUDEN REGEL
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DOSSIER BREXIT

Breed assortiment 
Wat doet KPMG om zijn klanten te helpen bij  
de voorbereiding op de Brexit? Een overzicht.

K PMG heeft een Brexit task
force in het leven geroepen, 
bestaande uit deskundigen 
vanuit heel KPMG. Zij heb

ben gezamenlijk een volledig overzicht 
over de gevolgen van Brexit bij diverse 
scenario’s. Ricardo Tülkens: ‘Wij mer
ken dat het bedrijfsleven behoefte 
heeft aan concrete inzichten. Niet 
alleen wat de consequenties nu echt 
zijn, maar ook wat er feitelijk moet 
gebeuren. Daarom brengen wij dat met 
onze klanten allemaal in kaart.’ 

Op kpmg.com.nl/brexit staat meer 
informatie over Brexit en wat KPMG 
voor uw organisatie kan betekenen.
U vindt hier onder meer de KPMG 
Brexit Navigator. Deze is ontworpen 
om bedrijven te helpen bij het bepalen 
van de belangrijkste beslismomenten 
in de komende twee jaar.
Ook vindt u er het rapport dat KPMG 
schreef op verzoek van de ministeries 
van Economische Zaken en Klimaat 
en Landbouw, Natuur en Visserij over 
de impact van nontarifaire handels
belemmeringen als gevolg van Brexit. 
KPMG organiseerde ook een Brexit-
event. Voor meer dan tweehonderd 
klanten en relaties werd een casus 
gedemonstreerd van een bedrijf dat 
voedingsmiddelen produceert en 
exporteert, vooral naar het VK. Daar 
opereert het bedrijf in een zeer con
currerende en veeleisende markt. De 
ingrediënten worden geïmporteerd 
vanuit allerlei landen, ook buiten de 
EU. Brexit zal  verregaande consequen
ties hebben voor dit bedrijf en in de 

casus worden deze uitgewerkt in 
diverse scenario’s. Deze scenario’s 
kunt u nalezen op de site. 
Ook heeft KPMG een tool ontwikkeld, 
de TIS Brexit Assessment, waarin KPMG 
op basis van bedrijfsdata (bijvoorbeeld 
intrastat) de effecten van Brexit simu
leert. Afhankelijk van de uitkomst  
kan vervolgens via focusinterviews 

verdere informatie worden verzameld 
over de business needs, zodat reke
ninghoudend met de sectoren Supply 
Chain, IT, Finance, Customs, HR en 
Tax inzicht ontstaat wat de gevolgen 
van Brexit voor de onderneming zijn 
en kunnen strategische bedrijfsdoelen 
geformuleerd worden.  

De redactie heeft voor dit dossier ook externe bronnen geraadpleegd, waaronder  
economie.rabobank.com, europadecentraal.nl , de Volkskrant en nbcc.co.uk. 

TEKST FRANK VAN DEN HEUVEL BEELD THINKSTOCK
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TEKST HILDE DUYX BEELD MARK HORNDE BOVENKAMER

Met spullen heeft Ronald niet zoveel. 
Thuis in Portugal, waar hij met zijn 
gezin woont, probeert hij het zoveel 
mogelijk minimalistisch te houden – 
hoewel dat met vier dochters wel een 
uitdaging is. Ook op het werk houdt 
hij het rustig om zich heen. Een laptop 
en een whiteboard om zijn ideeën op 
uit te tekenen zijn genoeg. 
Zijn baan is al druk zat, met de teams 
die hij leidt en de klantbezoeken die 

Uit de context
Helemaal bovenin, op de zestiende verdieping van 
het Shellkantoor in Rotterdam, heb je het mooiste 
uitzicht. Je kijkt uit over de skyline en de havens.  
Hier komt Ronald Doesburg graag. Een vaste 
 werkplek heeft hij niet, maar dat geeft niet. Hij haalt 
zijn inspiratie liever uit mensen.

hij aflegt. Gelukkig geven die mensen 
hem veel energie, benadrukt hij, 
 vooral wanneer hij ziet dat ze zich 
individueel ontwikkelen. 
Als hij even in alle rust aan iets wil 
werken, trekt Ronald zich terug in  
een meetingroom. Of hij neemt de lift 
naar boven, naar de zestiende dus. 
Dan wel het liefst met een collega of 
met klanten. Om dingen even uit de 
context te halen, én de koffie is hier 

beter dan beneden. ‘Heeft iemand een 
slechte dag? Dan zeg ik, kom, we gaan 
even naar boven of een eindje wande
len’, vertelt hij. ‘Ik geloof heilig in 
 leiderschap vanuit overtuiging en ver
binding. Een bedrijf is geen machine, 
we zijn allemaal mensen. De interactie 
met anderen betekent veel meer voor 
mij dan de omgeving waar ik zit. Hoe
wel dit uitzicht wel echt prachtig is.’ 

Ronald Doesburg is bij Shell als General 
Manager Base Chemicals verantwoordelijk 
voor het managen van vijf productlijnen op 
zes verschillende productlocaties. Eind 2017 
won hij de Young Captain Award. Uit het 
juryrapport: ‘Ronald voert intern het debat 
over de transitie naar een duurzame wereld. 
Zijn motto is simpel: de wereld beter achter
laten, voor zijn vier dochters en de mensheid 
in het algemeen. Ronald wordt gezien als 
een value based leader: iemand die meer in 
het vizier heeft dan kortetermijngewin.’



TEKST SARAH LEERS BEELD MONIQUE BRÖRING

ESSAY

Directeuren moeten zélf in actie komen als het gaat  
om digitalisering, vindt hoogleraar Jo van Engelen.  

Met een digitale transformatie maak je je organisatie 
toekomstbestendig, maar dat vraagt wel om  

een andere manier van besturen.

Vergeet de T begin bij de I
IT & DIGITALISERING
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NIEUWE REGELS

Tax controversy: wat te doen?
Belastinggeschillen komen steeds vaker voor. Zeker bij multinationals, die het risico  
lopen van verschillende kanten door fiscale autoriteiten ondervraagd te worden.  
En dan doe je het al snel fout, weet Aldo Mariani. 

B elastingontwijking is een hot issue. 
Steeds vaker verschijnen onder
nemingen negatief in het nieuws. 

Bekend voorbeeld is Starbucks, dat vol
gens de Europese Commissie miljoenen 
euro’s ongeoorloofde belastingvoordelen 
genoot in Nederland, zegt Aldo Mariani. 

Of je nu echt fout zit of niet, fiscale auto
riteiten willen geen risico’s lopen en pak
ken de controles tegenwoordig met harde 
hand aan. Ze werken steeds vaker samen 
met andere overheden, delen informatie, 
maar zijn tegelijkertijd ook elkaars con
currenten. ‘En daar zijn bedrijven die 
geen gekke dingen doen soms de dupe 
van’, zegt Mariani. ‘Je doet het namelijk al 
vrij snel fout. In het ene land zeggen ze dat 
je te weinig winst hebt aangegeven, terwijl 
je die winst in het andere land al hebt 
 aangegeven. Dan heb je zo een dubbele 
heffing aan je broek.’

Specialistenwerk
Hoe voorkom je dat? En waar moet je op 
letten als commissaris? Ten eerste, vergaar 
kennis van de fiscale problematiek, advi
seert Mariani. ‘Weet hoe het werkt in de 
landen waar je met je bedrijf opereert. Ken 
de regels. Zorg er ook voor dat je de waarde
keten van je eigen bedrijf goed kent en ver
gelijk die met de belastingstructuur. Lastig? 
Zeker, maar je kunt de hulp inschakelen 
van experts. Het is tenslotte specialisten
werk. Als jouw bestuurder zegt dat het alle
maal wel goed zit, vraag dan altijd door.’
Want dat het goed mis kan gaan, ziet 

 Mariani regelmatig in de praktijk. Omdat 
zaken vaak in de publiciteit komen, zoe
ken ondernemingen de snelste weg naar 
een oplossing. En dan zijn tact en diploma
tie vaak minstens zo belangrijk als het voe
ren van een ingewikkelde juridische strijd. 
Dát allemaal voor zijn is de boodschap.

Dat is dus een tip voor commissarissen: 
‘Zet op de agenda ‘hoe controversy-proof zijn 
wij? Analyseer de feitelijke gang van zaken 
binnen het bedrijf en vergelijk die met hoe 
de winst wordt aangegeven en verdeeld 
over de landen. Schakel hulp in waar nodig. 
Niet alleen je geld, maar ook je reputatie is 
in het geding, en het is zonde als onbewus
te fouten tot grote schade leiden.’

Aldo Mariani is partner International Tax  
bij KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs  
en advocaat. Zijn specialismen zijn bedrijfs
herstructurering, fusies en overnames, 
 internationale belastingplanning, management 
van fiscaal risico en belastinggeschillen.

‘Het is zonde  
als onbewuste 
 fouten tot grote 
schade leiden’ 

TEKST HILDE DUYX BEELD KPMG MEIJBURG & CO
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‘A ls ik bestuurders vraag naar de IT 
binnen hun bedrijf, dan zeggen ze 
vaak: “Daar hebben we een afde
ling voor, die regelt dat.” IT is de 
olifant in de bestuurskamer. Het 
onderwerp waar we het niet graag 
over hebben, vooral omdat we het 

niet helemaal snappen.
Organisaties zorgen goed voor hun geld. Er zijn auditors, 
accountants, een financiële administratie. De raad van 
bestuur is volledig op de hoogte van wat daar gebeurt. Ook 
voor de medewerkers wordt meestal goed gezorgd, dat doet 
onder meer de afdeling HR. Maar als ik vraag wie er in de 
bestuurskamer verantwoordelijk is voor informatie, dan 
blijft het vaak stil. We zijn niet gewend om over informatie 
na te denken. Wie wil digitaliseren focust al snel op de T, 
maar het gaat om de I. Het is de hoogste tijd om daarmee 
aan de slag te gaan. 

Continu aanpassen
Een aantal ITontwikkelingen zorgt voor verandering,  
ook in Nederland. Ten eerste verandert de IT zelf. Zo’n 
 dertig jaar geleden was IT een groot mainframe waar we van 
alles in gooiden. Degene die software als SQL (Standard 
Query Language) het best beheerste, mocht in dat main
frame duiken om daar de benodigde informatie uit te 
halen. IT had een geheugenfunctie en dat was het. Daarna 
leerde IT om processen te ondersteunen, de opkomst van 
omgevingen als SAP en Oracle. Tegenwoordig kan IT beslis
singsondersteunend werken. We hebben er geen notie van 
hoe onze iPhone werkt, maar kunnen hem op elk moment, 
waar dan ook, gebruiken om informatie te krijgen die onze 
keuzes ondersteunt. 
Een andere ontwikkeling ligt op het vlak van de bedrijfs
voering. We hebben onze organisaties veelal ingericht op 
de gedachte dat plannen werkelijkheid worden zoals ze 
bedoeld zijn. Dat is managementgedrag uit de jaren zestig. 
Vroeger maakte je plannen voor vijf of tien jaar. Tegen die 
tijd kocht je een nieuwe machine en maakte je daarmee een 
nieuw product voor de volgende vijf jaar. Tegenwoordig 
ontvouwen plannen zich nauwelijks meer zoals ze bedoeld 
zijn. De veranderingen in de wereld om ons heen volgen 
elkaar veel sneller op, we moeten onze bedrijfsvoering 
 continu aanpassen. 
We willen een samenleving die duurzaam is, toekomst
bestendig. De natuurlijke bronnen zijn beperkt, er is een 
bovengrens aan het gebruik van natuurlijke bronnen. Als we 
onze toekomst bewust willen beïnvloeden, dan moeten we 
focussen op natuurlijke én sociale duurzaamheid: het delen 
en hergebruiken van producten en diensten, zodat de kos
ten voor gebruik steeds lager worden. Dan kan een samen
leving ontstaan die gebaseerd is op overvloed, in plaats van 
schaarste. IT kan daar in belangrijke mate aan bijdragen 
omdat informatie in beginsel oneindig deelbaar is.
Ten slotte moet ook onze managementstijl veranderen. We 
moeten proberen om onze drang naar control een beetje los 
te laten. We hebben nog steeds de overtuiging dat intensie
vere control de kans op succes vergroot, maar dat is niet waar. 

dan kan dat maar op één plek. Dat geldt ook voor het wijzi
gen van regels. Verandert de wetgeving? Geen probleem, je 
past het op één plek aan en alle applicaties zijn bijgewerkt. 
Nieuw btwtarief? Als je de btwregel separaat hebt staan en 
alle applicaties roepen die regel aan, hoef je alleen maar 
een getal te veranderen. Dat is drie minuten werk.
Een geslaagd voorbeeld van deze moderne manier van 
organiseren zie je in Estland. Volgens velen heeft Estland 
de best ontwikkelde  ITinfrastructuur van de wereld. Alle 
informatie die de overheid gebruikt mag maar op één plek 
staan. Bedrijven en particulieren moeten en kunnen deze 
informatie alleen op deze plek halen en brengen. Zo heb
ben de Esten één kaart waarmee ze kunnen bankieren, zich 
identificeren en reizen met het openbaar vervoer. Alle 
communicatie met de overheid gaat via het internet. Ook 
stemmen kan gewoon thuis achter de computer, Esten hoe
ven niet meer naar het stemlokaal. Met de data protection 
act loopt het land bovendien ver voor op andere Europese 
landen op het gebied van de privacywetgeving.

Het probleem begrijpen
Als je deze ITprincipes snapt, dan ben je als bestuurder al 
een heel eind. Toch is er nog geen enkel groot en langer 
bestaand bedrijf dat de digitale transformatie al helemaal 
heeft doorgevoerd. Nieuwe bedrijven zoals Google en 
 Facebook hebben nog steeds een grote voorsprong. Er zijn 
al belangrijke resultaten geboekt, maar op een blauwdruk 

Digitale  
transformatie  
is het loslaten 
van strikte  
strategische 
 doelstellingen

voor een volledige digitale transformatie zullen we nog 
even moeten wachten. 
Wil je digitaal transformeren, dan moet je eerst het pro
bleem begrijpen. In de gemiddelde boardroom kijken de 
directeuren tamelijk wazig als we het hebben over informa
tietechnologie. Maar als ik vraag wat ze voor hun bedrijfs
voering nodig hebben in 2025, dan worden ze enthousiast 
en komen de ideeën snel ter tafel. Vooruitkijken dwingt ze 
om na te denken over hun strategische intentie. Als die 
 helder is, kan er een informatiestrategie worden bepaald: 
welke informatie wil je in de toekomst hebben, bewerken 
en gebruiken? Vervolgens is het inrichten van de techno
logie een relatief makkelijke taak. 
Het gaat er dus om dat je als bestuurder voor ogen hebt hoe 
je binnen jouw organisatie met informatie wil omgaan. Bij 
de digitale transformatie is dat je startpunt. Het ligt veel 
dichterbij je business dan je denkt.’ 

In een wereld die sterk verandert, helpt het niet om de teu
gels steeds strakker aan te trekken. Toch blijven we dat doen.
Niemand kan deze veranderingen ontkennen. We merken 
allemaal dat het vaker regent, dat het vaker warm is. We 
zien allemaal dat mensen vaker hun schoenen kopen op 
internet en minder vaak een fysieke winkel bezoeken. Als 
je als ondernemer niet nú verandert, doe je over tien jaar 
niet meer mee.

Fietsend naar je doel
Maar hoe maak je nu je organisatie toekomstbestendig? Hoe 
begin je met die digitale transformatie? Zoals ik al aangaf, is 
de eerste stap het loslaten van te strikte strategische doelen. 
Bepaal je strategische intentie en zorg ervoor dat je voldoen
de wendbaar en onderscheidend blijft. Als je op de fiets zit, 
heb je wel de richting voor ogen, maar laat je je precieze rou
te bepalen door de obstakels die je onderweg tegenkomt. Je 
fietst niet dwars door een regenplas, maar er omheen. 
Veel organisaties hebben een verzuilde inrichting. Ze heb
ben businessunits met elk hun eigen IThuishouding. De 
IT–afdeling maakt een vertaalslag van wat dat deel van de 
organisatie verwacht. Mijn advies: maak de ITafdeling niet 
in haar eentje verantwoordelijk voor de IT, maar beleg die 
ook bij de business. Je geeft dan het ITvraagstuk aan de men
sen die er daadwerkelijk mee moeten werken. Zij weten pre
cies welke informatie ze op welke manier willen gebruiken. 
Ook bij het ontwikkelen of inkopen van technologie moet 
je onderzoekend en flexibel te werk gaan. Je streeft naar 
techniek met een hoge normalisatiegraad. Dat wil zeggen 
dat je applicaties organiseert in kleine en overzichtelijke 
onderdelen en daar naar believen in kunt ‘winkelen’. Denk 
aan de applicaties op je telefoon. Die staan overzichtelijk 
naast elkaar, zodat je ze makkelijk kunt wisselen. Je zet er 
een nieuwe bij, gooit een oude weg. Techniek krijgt zo een 
hoog modulair karakter. 

Data en regels scheiden 
Aan de technische kant is de eerste voorwaarde dat er een 
goede infrastructuur ligt. Zorg voor een platform dat voor 
iedereen vindbaar en werkbaar is. Laat verschillende appli
caties gebruikmaken van dezelfde data én dezelfde regels. 
Binnen een organisatie bijvoorbeeld werken de salarisad
ministratie en de communicatieafdeling allebei met het 
adressenbestand van het personeel. Als je bij de salaris
administratie een adreswijziging doorvoert, wil je dat die 
wijziging ook verwerkt wordt bij de afdeling communicatie. 
Je moet data maar één keer hoeven aanpassen. Dat vraagt 
om een basisvoorziening waarin je data kunt wijzigen 
 zonder dat je de regels van de applicatie zelf verandert. 
Vergelijk het met het opbergen van je kleding thuis. Je hebt 
een garderobekast op de slaapkamer, maar ook jassen aan 
de kapstok in de hal en outdoorkleding in de schuur. Je 
hebt je eigen systeem, dat voor jou volstrekt logisch is. Maar 
zodra iemand anders in jouw huis iets probeert te vinden, 
merk je dat dit systeem niet voor iedereen vanzelfsprekend 
is. In de moderne IT streven we ernaar om zowel data als 
regels uit alle applicaties goed gesorteerd, elk op één eigen 
plek, in het systeem onder te brengen. Wil je data wijzigen, 

Jo van Engelen is bestuurder, in het verleden onder andere bij 
APG en ANWB. Momenteel bekleedt hij meerdere commissariaten. 
Daarnaast is hij hoogleraar Bedrijfskunde en Duurzaamheid  
in Groningen en Delft. Hij studeerde Natuur en Wiskunde aan  
de Technische Universiteit van Eindhoven en Bedrijfskunde aan  
de Universiteit van Twente. Hij schreef een proefschrift over 
 informatietechnologie en marketing. 

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het boekje De Verwezen-
lijking, geschreven door Jo van Engelen en Hans van Bommel.
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De beloften van zogenaamde smart cities zijn groot. In Amsterdam is de Amsterdam 
Innovation ArenA opgezet, een innovatie omgeving waar met externe partners samen 
wordt gewerkt om vernieuwende concepten te implementeren

Data verbinden 
voor een  
slimme stad

H et doel van de Amster
dam Innovation ArenA 
is helder: bezoekers van 
de Johan Cruijff ArenA 
moeten de best denk

bare beleving ervaren, maar óók de 
omgeving van Amsterdam moet 
 profiteren van deze faciliteiten. 
Om dat doel te bereiken zijn data, en 
dan vooral het verbinden ervan, cruci
aal. KPMG bouwde als één van de part
ners van de Amsterdam Innovation 
ArenA mee aan een technisch en orga
nisatorisch platform waarbinnen dit 
mogelijk is. Binnen dat platform is 
privacy en betrouwbaarheid van groot 
belang; partijen hebben alleen toegang 
tot analyses op gegevens voor een spe
cifiek doel. Het platform faciliteert het 
op een veilige en betrouwbare manier 
uitwisselen van eigen en externe data, 
zich daarbij uiteraard houdend aan de 
Nederlandse en Europese wetgeving op 
het gebied van privacy. Deze vorm van 
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PREVIEW

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde zittingstermijn van een  bestuurder  
1347 dagen is. In deze serie spreekt KPMG met bestuurders uit het Nederland-

se  bedrijfsleven over de weg naar de top en het  leven in en rond de boardroom. 
 Interviews, podcasts en tips vindt u op raad.kpmg.nl, hier alvast een sneak preview.

INEKE KOOISTRA
De 1347 dagen van

Ga voor de volledige 
 aflevering naar  

raad.kpmg.nl/1347dagen

Tip van Ineke voor 
jonge bestuurders

Het gaat niet om jou
‘Als je succesvol als bedrijf wilt zijn, 
moet je beseffen dat het niet om jou 
gaat. Het maakt niet uit of je bestuur
der, directeur of manager bent. Als 
je beseft dat je anderen nodig hebt 
om gezamenlijk tot een succes te 
komen, wordt het veel leuker.’Over het hebben van een RvC

‘We hadden een raad van commissa
rissen, maar volgens mij werkt het 
niet als je alle mannen en vrouwen 
één keer in de zoveel tijd samen aan 
tafel zet. Dan wordt er veel gesproken, 
zijn er veel meningen en wil iedereen 
ergens wat van vinden. Zonder dat je 
er echt verstand van hebt. Dan kom je 
niet tot een goede besluitvorming. Ik 
heb ook te maken met drie oprichters 
en zij weten heel goed wat ze met 

hun bedrijf willen. De visie tussen hen 
en mij is heel helder. Natuurlijk moet je 
niet arrogant zijn en denken dat je met 
z’n vieren genoeg weet. Wij zorgen  
er allemaal voor dat we mensen raad
plegen. We hebben geen raad van 
commissarissen en ik hoop ook niet 
dat die er komt. Dit werkt het aller
beste. We houden de snelheid erin en 
je zorgt ervoor dat je de mensen op 
het juiste moment aan je bindt.’

Over Ineke
Ineke Kooistra geeft in deze aflevering 
van 1347 dagen een inkijkje in haar 
leven als CEO van YoungCapital.  
Haar weg naar de top begon bij USG 
People en later Adecco. Kooistra 
maakte bij het laatstgenoemde furore 

met een specialistisch label voor 
directiesecretaresses in de Neder
landse uitzendmarkt. Niet veel later 
werd ze directeur specialties van 
Adecco Nederland, om twee jaar later 
aan de slag te gaan bij YoungCapital.

TEKST LEONIE HAGE BEELD ISTOCKINNOVATIE

data uitwis selen – denk bijvoorbeeld 
aan het delen van camerabeelden, 
GPSgegevens of nummer borden – is 
essentieel om samen te kunnen  werken 
met alle externe partijen en partners. 

Ontwikkeling van een gebied
Wat kunnen andere organisaties leren 
van de Johan Cruijff ArenA? Ten eer
ste: Wat de Johan Cruijff ArenA doet, 
vergt lef. Je zet de deuren open en laat 
allerlei partijen meedenken. Een risi
co? Misschien, maar als je daar goede 
afspraken over maakt dan leidt het tot 
mooie resultaten.
Daarnaast heeft de Johan Cruijff 
 ArenA ontzettend goed nagedacht 
over welke rol het stadion kan spelen 
in de omgeving. Het stadion is veel 
meer dan de thuisbasis van Ajax en 
neemt verantwoordelijkheid voor 
 veiligheid, duurzaamheid en leef
baarheid in het stadsdeel ZuidOost. 
Typisch onderwerpen van een Smart 

Zie op de volgende pagina  
hoe de Johan Cruijff  
ArenA innoveert

City, waar de Amsterdam  Innovation 
Arena ook op is gebaseerd. Hiermee 
vervult de Johan Cruijff  ArenA een rol 
die verder gaat dan alleen evenemen
ten organiseren. 
De organisatie levert een bijdrage aan 
de ontwikkeling van een gebied, is een 
schoolvoorbeeld voor andere smart 
cities en ondersteunt de gemeente 
Amsterdam bij de ontwikkeling van 
een leefbare stad. Een mooi voorbeeld 
is de recente megabatterij waarmee  
de Johan Cruijff ArenA als het ware 
energieleverancier van de directe 
omgeving wordt. En daarmee bewijst 
de Johan Cruijff ArenA zich wederom 
als een multifunctioneel platform, 
zoals zij ooit midden jaren negentig 
ook is opgericht. 
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De Johan Cruijff ArenA wil in 2020 het meest  
innovatieve stadion wereldwijd zijn. Kortgezegd 
moet het voor bezoekers veiliger, makkelijker en 

comfortabeler worden om de Johan Cruijff ArenA 
te bezoeken. Een greep uit de innovaties.

Proeftuin voor innovaties 1. VAN HOL NAAR BOL
De omlopen van de eerste en tweede 
ring worden verbreed waardoor het 
 stadion niet meer hol is, maar bol. Het 
bijzondere van deze grootschalige 
 verbouwing is niet dat de extra ruimte 
wordt gebruikt voor extra stoelen, maar 
deze juist voor extra faciliteiten voor 
bezoekers. Deze moeten bijdragen aan 
de best denkbare beleving.

2. OPTIMALE MOBILITEIT
Het kan zomaar zijn dat er 75.000 men
sen tegelijk de Johan Cruijff ArenA 
bezoeken. Wat is dan de ideale route 
naar het stadion, waar is nog parkeer
plek? Een app, genaamd de mobility 
 portal, zorgt voor een gepersonaliseerde 
route naar het stadion en weer terug 
naar huis, inclusief gereserveerde 
 parkeerplek. 

3. VEILIGHEID
Intensieve samenwerking met hulp en 
veiligheidsdiensten moet meer mogelijk
heden bieden om opstoppingen te voor
komen, maar ook om andere incidenten 
tegen te gaan. Zo zouden GPSgegevens 
kunnen worden gedeeld, bij onopvallend 
gedrag kan de bezoeker beloond wor
den, bijvoorbeeld door minder veilig
heidschecks. Hiervoor is onder andere 
het Operational Mobility Center opgezet 
om tijdens evenementen deze risico’s 
gezamenlijk te monitoren en in te grijpen. 

KPMG Innovation Advisory 
helpt klanten met het 
 opzetten van innovatie
programma’s binnen de 
 organisatie. Denk aan het 
organiseren van  innovatie,  
het inzetten van blockchain 
technologie,  nieuwe vormen 
van payments ontwikkelen en 

4. DUURZAAMHEID  
Eind juni 2018 had de Johan Cruijff ArenA 
een wereldprimeur: het grootste energie
opslagsysteem met tweedehands batterij
en in een multifunctioneel gebouw. De 
door eigen zonnecellen opgewekte ener
gie wordt opgeslagen in tweedehands 
Nissan LEAF batterijen. De batterij helpt 
het energienet te ontlasten op piek
momenten, bijvoorbeeld tijdens concer
ten. Maar kan ook gebruikt worden voor 
noodstroom als in een aangrenzend 
gebied een stroomstoring ontstaat. 

BEELD PPHP

KPMG INNOVATION 
ADVISORY

inzetten, het crowdsourcen 
van ideeën en het realiseren 
van innovatieve ideeën. 
 Innovation Advisory gelooft 
dat elke organisatie kan inno
veren door het  creëren van 
de juiste bedrijfscultuur & 
organisatiecompetenties,  
het crowdsourcen van ideeën 

en snel experimenteren  
met nieuwe technologieën, 
bijvoorbeeld samen met 
 startups.  

Meer weten?  
Neem contact op met  
Wilco Leenslag:  
leenslag.wilco@kpmg.nl.
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WAKKER BLIJVEN TEKST HILDE DUYX BEELD IVO VAN IJZENDOORN

Cybercrime,  
data en vertrouwen 
Meten is weten, ook in de dagelijkse praktijk van de 
 boardroom. RAAD zet een selectie van bevindingen  
uit de jongste onderzoeken op een rij.

VERTROUWEN IN DATA

WERELDWIJDE FUSIES

WAARDE VOETBALCLUBS

Hoeveel vertrouwen hebben bestuur
ders wereldwijd in de wijze waarop 
dataanalyse wordt ingezet? Uit het 
onderzoek Guardians of Trust door 
KPMG International Data & Analytics 
blijkt dat:

Hoe ziet de wereldwijde dealmarkt er  
in 2018 uit? Wat zijn de trends? De  
M&A  Predictor van KPMG laat zien dat 
we een robuust jaar van wereldwijde 
fusies en overnames kunnen verwach
ten, waarbij het aantal transacties en  
de capaciteit hiervoor naar verwachting 
zullen toenemen. 

Familiebedrijven hebben wereldwijd te 
maken met grote verschillen in belas
tingheffing wanneer de onderneming 
bij nalatenschap of pensionering  
wordt overgedragen aan de volgende 
generatie. Dit blijkt uit onderzoek van 
KPMG (Global Family business tax 
monitor) naar de fiscale gevolgen van 
de overdracht van een familiebedrijf  
in ruim zestig landen.
Ook de vrijstellingen waarvoor familie

bedrijven in aanmerking kunnen komen 
verschillen aanzienlijk per land. Het 
gevolg hiervan is dat aandeelhouders 
in familiebedrijven in een aantal landen 
niet of nauwelijks fiscaal worden aan
geslagen bij overdracht, terwijl in ande
re landen de aanslag in de miljoenen 
euro’s kan lopen. 
 
Meer informatie? Bekijk de publicatie 
op raad.kpmg.nl/publicaties

ESG NIET ALTIJD
PRIORITEIT

CEO OUTLOOK 2018
Slechts 40% van de  Nederlandse 
CEO’s vindt dat zijn of haar organisatie 
goed is beschermd tegen cybercrimi
naliteit. Dat blijkt uit de jaarlijkse  
CEO Outlook van KPMG, een onder
zoek onder 1.300 CEO’s in elf landen. 
Een op de drie bestuursvoorzitters 
beschouwt de bescherming van klant
gegevens als een van de belangrijkste, 
persoonlijke verantwoordelijkheden 

om ook op de lange termijn groei van 
het aantal klanten te kunnen realiseren. 
Uit het onderzoek blijkt verder dat 
CEO’s nieuwe technologie vooral 
tactisch inzetten en in veel mindere 
mate strategisch. 

Meer informatie? Lees de CEO 
 Outlook via raad.kpmg.nl/publicaties

FISCALE GEVOLGEN OVERDRACHT FAMILIEBEDRIJF

Bij de overdracht door pensionering van een familiebedrijf met een waarde van 
10 miljoen euro varieert de belastingheffing van 0 tot ruim 3,5 miljoen euro.  
De belasting in euro’s na vrijstelling:

Meer informatie? Lees het onderzoek 
op raad.kpmg.nl/publicaties

Manchester United FC is van alle 
 Europese topclubs het meeste geld 
waard. Dit blijkt uit de analyse van  
KPMG (The European Elite) naar de 
ondernemingswaarde van de 32 
belangrijkste voetbalclubs van Europa. 
Tweede op de ranglijst is Real Madrid, 

gevolgd door FC Barcelona en  
FC Bayern.  Gezamenlijk zijn de clubs  
€ 32,5 miljard waard, een stijging van 
9% ten opzichte van vorig seizoen. 

Meer informatie? Lees het rapport  
op raad.kpmg.nl/publicaties

0%

5%

10%

20%

15%

25%

Nederland, Brazilië 
Verenigde Staten, 
Turkije, Thailand

< € 1 miljoen
Australië, Japan, 
Venezuela, Canada

€ 1-3 miljoen
ZuidAfrika

> € 3 miljoen

Ruim 90% zich zorgen maakt om  
de gevolgen van het gebruik van 
dataanalyses voor de reputatie 

van de onderneming.

Nog niet alle bedrijven en CEO’s zijn even 
snel in het aanpakken van ESGkwesties 
(Environment, Social, Governance), en 
het strategische belang van ESG varieert 
sterk van bedrijf tot bedrijf. Dit blijkt uit de 
survey ESG, Risk and Return, uitgevoerd 
door KPMG’s Audit Committee Institute 
onder bestuurders en leidinggevenden. 

Meer informatie? Lees de CEO 
 Outlook via raad.kpmg.nl/publicaties

Iets minder dan 25% zei dat 
hun bedrijf ESG in hoge mate 

heeft geïntegreerd in haar 
kernbedrijfsprocessen.

Niet meer dan
35% veel ver trouwen 

heeft in de wijze 
waarop dataanalyse 
binnen de organisatie 

wordt ingezet. 

90%

35%

17%

5%
Terwijl de voor

spelde capaciteit 
in dezelfde periode 
met 17% zal stijgen.

Voor het komende jaar 
zal de voorspelde 

wereld wijde interesse 
in fusies en over names 

met 5% toenemen.

52 % zei dat de 
ver wachtingen 

van klanten, 
werknemers en 
andere belang

rijke belang heb
benden de focus 
op ESG bepaalt. 

Slechts 47% is 
van mening 

dat aandacht 
voor ESG de 

bedrijfs resultaten 
verbetert. 
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80%
van de CEO’s geeft aan dat 
een gedegen strategie om 

cyber criminaliteit te 
 voor komen essentieel is  

om vertrouwen van de 
verschil lende stakeholders 

te blijven houden.

Bijna 60% van de 
CEO’s geeft aan in het verleden 

veel geld te hebben verloren 
door investeringen  in verkeer

de, opkomende  
technologieën.

80% van de 
CEO’s geeft aan 

minder 
vertrouwen te 

hebben in predic
tive analytics 

(data analyse) om 
besluit vorming op 

te baseren dan  
in het gebruik  

van historische 
 gegevens.

2. Real Madrid

 € 2,9 miljard

1. Manchester United

 € 3,2 miljard
3. FC Barcelona

€ 2,7 miljard 4. Bayern München

€ 2,5 miljard
29: AFC Ajax

€ 283 miljoen

© 2018 KPMG N.V., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
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TEKST FRED HERMSEN BEELD PETER DE KROM

Niet denken dat je alles zelf wel kunt. Die gedachte ligt ten grondslag  
aan de samenwerking van AkzoNobel Specialty Chemicals met startups. 

Onder leiding van Rinske van Heiningen (AkzoNobel Specialty Chemicals) 
en Ank van Wylick (KPMG) trekt het chemieconcern wereldwijd  

startups aan. En dat gaat gepaard met een cultuuromslag.

‘Liever echt contact dan 
de zoveelste pitch’ 

MET IMAGINE CHEMISTRY TREKT AKZONOBEL  
SPECIALTY CHEMICALS WERELDWIJD STARTUPS AAN

D rie jaar geleden vatte 
Chief Technology Officer 
Peter Nieuwenhuizen 
het plan op om op een 
duurzamer manier om te 

gaan met het brede R&Dportfolio van 
AkzoNobel. Doel: sustainability leader 
zijn in de chemische industrie. Wat 
begon als zijn notie om daarbij ‘meer 
met startups te doen’, kreeg al snel de 
vorm van een wereldwijde challenge. 
Hij gaf programmamanager Rinske 
van Heiningen de opdracht om start
ups met duurzame oplossingen te 
betrekken bij AkzoNobel. Al snel met 
Ank van Wylick, partner bij KPMG,  
als medetrekker binnen het team. 
Imagine Chemistry was geboren en 
bestaat nu al twee jaar.

Imagine Chemistry
‘De tijd dat startups komen opdraven 
voor iedere pitch die zich voordoet, is 
voorbij’, zegt Rinske. ‘Dat ze daarbij 
vijftigduizend euro in de wacht kun
nen slepen? “So what”, zeggen ze dan. 
Ondernemers die in de chemie start
ups opzetten, zijn vaak gepromoveer
de, zeer gepassioneerde mensen die 

willen dat er echt iets met hun gedach
tengoed gebeurt. Het wantrouwen 
bestaat bovendien dat ze worden opge
kocht om toekomstige concurrentie uit 
te schakelen, en dat hun mooie plannen 
vervolgens diep in een la verdwijnen. 
Bovendien hebben ze vaak een zekere 
weerzin tegen grote corporates, met de 
angst dat er veel gedoe ontstaat rondom 
intellectueel eigendomsrecht.’ Ank 
 concludeert: ‘Het gaat er om dat je een 
gelijkwaardige, oprechte relatie met ze 
opbouwt, al vanaf het moment dat ze 
met hun idee bij je aankloppen.’

Industrieel water
Voordat het zover is, zorgt het concern 
dat die ideeën ook goed aansluiten  
op vragen die in de business leven. 
Binnen AkzoNobel vragen Rinske en 
Ank in augustus en september aan 
business unitdirecteuren wat zij 
beschouwen als hun grootste busi
nessuitdagingen. Voorbeeld? Rinske: 
‘Hoe komen we op een verantwoorde 
manier af van industrieel water? Hoe 
verkleinen we de impact van plastic 
op oceanen?’ Vervolgens buigen de 
R&D’ers van de verschillende business 

units zich over de detaillering van de 
uitvraag. Criteria die ze hanteren: de 
oplossing moet bijdragen aan onze 
duurzaamheidsdoelen, waarde creëren 
voor onze klanten en moet onze licence 
to operate vergroten. ‘Als wij bijvoor
beeld snel een oplossing verzinnen 
voor de verwerking van industrieel 
water, vergroot dat tegelijkertijd onze 
kansen in China’, Aldus Rinske. Ze 
 concludeert: ‘Alleen als de business er 
echt baat bij heeft zullen ze investeren, 
anders niet. Dit is een kritische succes
factor in de hele aanpak.’

Toewijding
‘Wij vinden evenwichtige communi
catie vanuit respect voor beide partij
en heel belangrijk’, benadrukt Ank.  
En dat heeft effect. ‘Vorig jaar kregen 
we tweehonderd inzendingen, dit  
jaar honderdvijftig. Een uitstekend 
resultaat; zeker omdat we nu één 
 challenge minder hadden’, concludeert 
Rinske. Zodra een startup een inzen
ding heeft ingediend, begint de samen
werking met AkzoNobel. Achter iedere 
challenge zit een team van zes tot acht 
getrainde AkzoNobelexperts die Rinske van Heiningen (links) en Ank van Wylick
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 online met de indiener in gesprek 
gaan om het idee beter te begrijpen en 
verder te verbeteren. ‘Al vanaf het 
begin laten we de startups merken dat 
we ze zeer serieus nemen’, zegt Ank. 
‘Tegelijkertijd biedt dat contact ons de 
kans om de partijen te leren kennen, 
hun aanbod te begrijpen, toetsen en 
mogelijk gezamenlijk aan te scherpen.’ 
De begeleiding van de inzenders ligt in 
handen van daarvoor getrainde R&D’ers. 
Ze krijgen bijvoorbeeld geleerd hoe ze 
constructief kunnen modereren op het 
innovatieplatform waar alle ideeën op 
binnenkomen. We helpen ze de inter
actie open en stimulerend in te richten. 
Iedere inzending krijgt uiteindelijk een 
dedicated team toegewezen. 

Op democratische leest geschoeid
Imagine Chemistry is gebaseerd op 
een open innovatietool dat KPMG/
Innovation Factory heeft ontwikkeld. 
De tool – die onder meer uit een digi
taal platform bestaat – borgt transpa
rante samenwerking om innovatie tot 
stand te brengen en te laten werken. Dit 
hele proces is zichtbaar voor alle 1.800 
deelnemers op het online platform. 
Dus het tegenovergesteld van een black 
box of de brievenbusaanpak die je nog 
vaak tegenkomt, aldus Rinske.
‘De openheid die daarmee gepaard 
gaat, vergt wel een omslag voor tradi
tioneel ingestelde R&D’ers’, is de erva
ring van Rinske. ‘Het proces is op 
democratische leest geschoeid. Je 
werkt samen, dient verbeteringen in, 
stelt vragen aan elkaar en aan de start
ups, laat zien waar je het mee eens en 
oneens bent. En na een anonieme stem
ming over cruciale keuzes die je gedu
rende zo’n aanvraag maakt, is de 
stemverhouding direct zichtbaar bin
nen een team. Nogal open en direct dus. 
De nieuwe generatie R&D’ers krijgt 
meer ruimte in dit transparante proces 
in vergelijking met het traditionele pro
ces, dat sterk op ervaring en hiërarchie 
gestoeld is. Mensen die normaal gespro
ken wat stiller zijn – bang om fouten te 
maken misschien – zijn echt tot bloei 
gekomen. Een aantal van hen is inmid
dels zelfs teamleider geworden.’

Koudwatervrees is verdwenen
Ook binnen andere geledingen van 
het bedrijf moesten sommigen wen

nen aan de open aanpak. Ieder team 
houdt contact met de indieners, en 
daarbij wordt informatie uitgewisseld. 
‘Hoever kun je daarin gaan?’, vroegen 
Intellectual Property laywers zich af.  
Je laat dan immers al snel iets los over 
eigen vertrouwelijke informatie –  trade 
secrets – zo klonk de waarschuwing. 
Rinske: ‘Ik heb echter altijd gezegd: je 
kunt heel goed uit de voeten met 
informatie die toch al openbaar is. En 
als je verder de diepte in wilt met de 
eigenaar van een startup, dan kun  
je altijd vooraf met je teamleider 
afstemmen hoever je precies kunt 

Finance, Marketing & Sales tot Legal 
en R&D – om te kijken in welke samen
werkingen de meeste waarde zit voor 
beide partijen. Rinske: ‘Die gezamen
lijke eindsprint is echt fantastisch. 
Alle beslissers in één keer bij elkaar 
die direct hun enthousiasme en 
bedenkingen met elkaar kunnen 
delen en die dus ook ter plekke kun
nen beslissen of ze al dan niet willen 
“investeren”. Normaal duurt zo’n 
 periode minstens een jaar en gaat die 
gepaard met veel onduidelijkheid en 
onzekerheid voor een startup. Door 
onze aanpak brengen we dit terug naar 

drie dagen.’ Ank: ‘Vaak zie je dat star
tups die een samenwerking met een 
corporate willen aangaan veel verschil
lende en langdurige meetings moeten 
voeren. Allerlei disciplines kijken er 
dan achter elkaar naar, verwijzen door 
en wachten op elkaar. Dat leidt tot 
 trage besluitvorming. AkzoNobel doet 
dit anders. In het samenwerkingsevent 
komen alle disciplines bij elkaar om 
samen te werken en te besluiten. Dat 
leidt uiteindelijk ook tot een kortere 
time to market van de implementatie 
van innovaties.’

Opkopen is geen doel
Van de twintig finalisten kregen er 
vorig jaar tien een prijs. Het totaal aan
tal prijzen was niet vooraf vastgesteld. 
Als er meer goede samenwerkingen 
mogelijk zijn, dan zijn er ook meer 
prijzen. De prijs wordt bovendien op 
maat toegekend. Rinske: ‘Voor de ene 
startup gaat het om labsupport, met 
de andere gaan we een joint develop-
ment agreement aan – vorig jaar is dat 
drie keer gebeurd, en dit jaar zelfs vier 
keer. Een derde startup krijgt hulp bij 
het opstellen van een business plan.’ 
En opkopen? ‘Dat is nooit het doel op 

zichzelf. Waarom zou je een goed idee 
kopen als je het ook kunt inkopen of 
een joint venture kunt aangaan? Of iets 
onder licentie kunt laten maken? Star
tups vinden die flexibiliteit ook fijner; 
ze hebben liever een goeie launching 
customer.’

Bijvangst
Naast de finalisten en de samen
werkingen die AkzoNobel aangaat met 
de verschillende startups, levert de 
aanpak van Imagine Chemistry twee 
belangrijke bijvangsten op. ‘Bij de eer
ste twee edities hebben we geconclu
deerd dat we tachtig procent van de 
inzenders niet kenden’, zegt Rinske. 
‘Tussen deze deelnemers zat ook het 
overgrote deel van onze finalisten. We 
scannen met onze aanpak dus jaarlijks 
wereldwijd de markt en dat geeft ons 
meer zekerheid dat we nieuwe techno
logieën en ontwikkelingen op de voet 
volgen en niet missen.’ Ank vult aan: 
‘Daarnaast leggen we een prachtige 
“tuin” aan. Hierin kunnen alle start
ups die wel interessant zijn, maar nog 
niet ver genoeg ontwikkeld zijn, of die 
nog niet voldoende aansluiten op wat 
we zoeken, verder groeien en zich ont
wikkelen. Met zo’n tachtig startups 
onderhouden we op die manier con
tact. Ideeën die nu nog geen steun krij
gen, kunnen daar op termijn best voor 
in aanmerking komen als ze verder 
worden uitgewerkt. Ook hier geldt dat 
het goed is om open met elkaar in 
gesprek te blijven. We onderhouden 
dus een tuin met planten uit de hele 
wereld, en willen hiervoor een goede 
tuinman zijn. Vroeger of later kan dit 
tot mooie samenwerkingen leiden.’ 

Rinske van Heiningen is Program  Manager 
Innovation bij AkzoNobel en verantwoor
delijk voor de wereldwijde AkzoNobel 
 Chemicals Startup Challenge. Ze heeft 
 ruime (internationale) ervaring op het 
gebied van strategische marketing en com
municatie (profit en nonprofit), multistake
holder & change management, het bouwen 
en verbeteren van teams en netwerken.

Ank van Wylick is Partner Innovation 
Advisory, FinTech lead bij KPMG Nederland. 
Vanuit deze functie brengt zij klantorgani
saties in de financiële sector in contact met 
FinTech startups om zo innovatie en tech
nologische implementatie te versnellen.

gaan. Dat moet je ook doen als je zelf 
bezig bent met de ontwikkeling van 
een technologie die lijkt op die van 
een indiener. Of als je samen werkt 
aan de uitwerking van een aanvanke
lijk wat vaag omschreven idee. Vaak is 
het dan nodig om “onderweg” formeel 
iets vast te leggen over intellectuele 
eigendomsrechten. Dat is in ieders 
belang.’ Ank: ‘Gelukkig is die koud
watervrees in de organisatie  inmiddels 
verdwenen. Sterker nog, de laatste keer 
ontstond er zelfs een merkbare  interne 
competitie onder business managers 
om hun ideeën aan te dragen voor een 
uitvraag. Iedereen ziet nu in dat je in 
deze tijd geen gesloten citadel meer 
kunt zijn, en dat je echt samen moet 
optrekken om kansrijke technologieën 
van startups en kennisinstellingen 
naar binnen te halen.’

Korte time to market
De kennismakingsperiode tussen 
AkzoNobel en de startups mondt uit 
in een collaborative event waarin twin
tig finalisten intensief samenwerken 
met AkzoNobel. AkzoNobel vliegt dan 
75 experts en beslissers uit diverse dis
ciplines uit de hele wereld in – van 

‘De gezamenlijke 
eindsprint  
is fantastisch’ 
Rinske van Heiningen

‘Je kunt geen  
gesloten citadel 
meer zijn’ 
Ank van Wylick
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VERDER LEZEN
Prof. dr. Sander Klous is hoogleraar  
Big Data Ecosystems for Business and 
Society aan de Universiteit van Amster
dam (UvA). Hij doet onderzoek naar de 
manier waarop bedrijfs leven en samen
leving maximaal kunnen  profiteren van 
inzichten die kunnen worden verschaft 
met behulp van dataanalyse. In zijn 
 laatste boek Vertrouwen in de slimme 
samenleving, geeft Klous samen met Nart Wielaard antwoord 
op de vraag: hoe kunnen we grip houden op onze steeds 
complexer wordende wereld? Data en algoritmes helpen  
bij het slimmer en efficiënter maken van ons leven. Maar het 
maakt de wereld ook complex; kunnen we data en de organi
saties die ze beheren wel vertrouwen? En hoe zorgen we voor 
goed toezicht op die slimme samenleving?

EVENTS TEKST HILDE DUYX BEELD ARON VELLEKOOP LEÓN

Altijd op de hoogte blijven van 
de belangrijkste lessen en de 
jongste inzichten van andere 

commissarissen, toezichthouders 
en bestuurders?  

Volg RAAD ook op  
raad.kpmg.nl

Trusted data 

Najaars bijeenkomst

Wat? Rondetafelsessie ‘Trusted data en  
Artificial Intelligence; de rol van de commissaris  
en toezichthouder’
Voor wie? Commissarissen en toezichthouders van 
niet-beursgenoteerde ondernemingen
Sprekers: Wilco Leenslag, senior manager KPMG 
 Innovation Advisory en Sander Klous, hoogleraar  
Big Data Ecosystems for Business and Society  
aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en  
partner bij KPMG.

Wat? CEO Rondetafelbijeenkomst 
 Circulaire Economie 
Voor wie? CEO’s & Executive Board Mem-
bers van gevestigde en scale-up bedrijven 
(maximaal twintig deelnemers)
Wanneer? Maandag 3 september van 
16:30 tot 21:00 uur bij KPMG in Amstelveen.
Sprekers: Ronald Doesburg, General 
 manager bij Shell Chemicals Europe  
en Young Captain Award-winnaar, en  
Dimitri de Vreeze, Managing Board 
 Member bij Royal DSM.

Nederland heeft de ambitie om in 2050 
een volledig circulaire economie te heb
ben. De eerste stappen worden gezet, 
maar om de doelstellingen van volledige 
circulariteit in 2050 en voor de helft 
 circulair in 2030 te behalen, reiken we 
graag het RAADplatform aan om inzich
ten te verwerven om leiderschap te ver
sterken en om te kunnen versnellen. Het 
RAADplatform bestaat uit een groep van 
topbestuurders, ondernemers, academici 
en nieuwe generatie leiders, die met 
elkaar en afzonderlijk impact hebben of 
kunnen maken binnen het thema. Aan de 
hand van een dialoog en met behulp van 
diverse invalshoeken aangereikt door de 
sprekers komen deelnemers tot inzichten 
die tot concrete acties leiden.

Meer weten of aanmelden?  
Mail ons: raad@kpmg.nl

Het is een hot topic: trusted data en de gevolgen  
van Artificial Intelligence op de onderneming. 
Maar wat is trusted data precies? En wat betekent 

 Artificial Intelligence voor de rol van de toezichthouder? 
Welke impact hebben big data en artificial intelligence op 
de organisatie waaraan de toezichthouder of commissaris 
verbonden is? 
Hierover gingen vijftien commissarissen en toezicht
houders in een interactieve en bewust kleinschalige 
ronde tafel in gesprek. Dit keer tussen de kunstwerken van 
Karel Appel en Corneille in het Cobra Museum in Amstel
veen. Wilco Leenslag ging tijdens zijn presentatie in op 
big data en gaf een terugblik op de afgelopen drie jaar. 
Sander Klous keek juist drie jaar vooruit. Dat leverde een 
geanimeerd gesprek op over de wet en regelgeving, 
dilemma’s én ethische vraagstukken. 

Voor toezichthouder Pieter Jöbsis was het thema de 
reden om de sessie bij te wonen. ‘Het spreekt natuurlijk 
tot de verbeelding, maar ik was vooral benieuwd naar de 
risico’s en kansen van big data’, zegt hij. ‘Ik ben toezicht

KPMG organiseert regelmatig rondetafelsessies voor  
commissarissen, bestuurders of toezichthouders.  
Hier een korte terugblik op een lentesessie in juni.

houder bij een metaalbedrijf (J. van Walraven Holding), 
dus op het eerste gezicht hebben wij er niet veel mee te 
maken. Maar daar kun je je dus flink in vergissen. Ook wij 
moeten het meenemen in onze strategievorming en ons 
risicomanagement. Na deze sessie ga ik zeker bekijken 
welke kansen er voor ons liggen op dit gebied en wat de 
concurrentie doet.’
Ook bij Anky Atzema staat het onderwerp hoog op  
de agenda. ‘Dat stond het sowieso al, want ik werk als 
 toezichthouder bij twee zorginstellingen, waaronder 
Amstelring, waar we te maken hebben met veel patiënten
gegevens’, zegt ze. ‘Maar zo’n sessie maakt weer even extra 
alert. En los van het onderwerp is het voor mij heel prettig 
om ook eens in contact te komen met collega’s uit andere 
sectoren. En die waren goed vertegenwoordigd. Hierdoor 
kom je tot nieuwe inzichten en merk je dat we allemaal 
tegen dezelfde soort problemen aanlopen, maar daar 
soms ook verschillende visies op hebben. Dat leidt tot 
mooie discussies.’
Vooral dat laatste is volgens discussieleider Kim Lammer
tink van KPMG een belangrijk doel van de sessies:  
‘We willen natuurlijk niet alleen maar inhoud zenden, 
maar juist de commissaris of toezichthouder het woord 
geven en de geesten slijpen. We willen dat de deelnemers 
elkaar aan het denken zetten en er de volgende dag  
ook iets mee gaan doen. Juist door de verscheidenheid 
aan commissarissen en toezichthouders ontstaan interes
sante nieuwe ontmoetingen.’ 
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Ook handig om te weten…
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TEKST LEONIE HAGE BEELD ARON VELLEKOOP LEÓNACTUEEL

Als het gaat om de General Data Protection 
Regulation (GDPR), is waakzaamheid van de 
RvC geboden. Dat stellen experts Krisje van 
der Poel, Stephan Idema en Johan van Duijn 
van KPMG. ‘Vink niet alleen een checklist af, 
maar zorg dat je als organisatie een duidelij
ke visie hebt op privacy. En zorg dat de hele 
organisatie die visie opvolgt.’ 

GDPR:  
risico’s  
én kansen

Nemen organisaties GDPR (of in het 
Nederlands AVG) serieus genoeg?
‘Getuige het aantal mails dat menigeen 
de afgelopen maanden en vooral op  
24 mei jongstleden kreeg met geüp
datete privacyvoorwaarden en hand
boeken privacy zou je denken van wel. 
Maar in veel gevallen is dat maar ten 
dele waar. De meeste grotere organisa
ties hebben uiteindelijk een GDPR 
project uitgevoerd, maar het aantal 
organisaties dat nu al echt duurzaam 
de vereisten vanuit de GDPR heeft 
ingericht is waarschijnlijk beperkt. Dit 
heeft vooral te maken met het verschil 
tussen eenmalig een actie uitvoeren 
om te voldoen aan de vereisten van de 
GDPR versus het inrichten en borgen 
van een permanent proces om te vol
doen aan die zelfde vereisten. GDPR is 
geen ‘papieren wet’. Een checklist 

afvinken is niet genoeg, het is zaak om 
heel goed na te denken over hoe je 
omgaat met gegevens van klanten. Je 
moet een visie op privacy ontwikkelen 
voor de specifieke omgeving van de 
organisatie en van daaruit een consis
tent proces inrichten en borgen.’

Moet iedere organisatie het braafste 
jongetje van de klas willen zijn, als 
het gaat om GDPR?
‘Formeel is het antwoord natuurlijk: 
het is wetgeving en daar moeten orga
nisaties aan voldoen. In het geval van 
de GDPR is de wetgeving al context
afhankelijk ingericht. Daarmee wordt 
dit een afweging die iedere organisatie 
zelf moet maken, vanuit de context 
welke persoonsgegevens exact in wel
ke mate worden verwerkt, tot in welke 
mate GDPR vereisten dienen te wor

den doorgevoerd. Denk daarbij aan de 
sensitiviteit van bepaalde persoonsge
gevens of de schaal waarop deze wor
den verwerkt. Daarnaast hangt dat ook 
af van de omvang van de organisatie, 
de branche en zoals gezegd de soort 
persoonsgegevens die worden ver
werkt. Een organisatie in de business to 
consumer markt heeft al snel een hoog 
risicoprofiel, waarvoor diverse 
GDPRvereisten relevant zijn om de 
persoonsgegevens te beschermen.
In de basis is het goed dat deze nieuwe 
wet er is. De vorige privacywet dateert 
al uit 1995, de tijd dat er nog vrijwel 
alleen fysiek contact was met klanten. 
Nu bijna alles digitaal gaat en daarmee 
het gebruik van data een vlucht neemt, 
is het goed dat mensen meer controle 
over hun eigen gegevens hebben. Daar 
voorziet deze wet in: organisaties 

Wilt u eens verder praten met 
KPMG? Neem contact op  
met een van de experts:  
vanderpoel.krisje@kpmg.nl;  
idema.stephan@kpmg.nl of  
vanduijn.johan@kpmg.nl 

MEER INFORMATIE? 

Wat is jullie belangrijkste advies  
aan de RvC?
‘Zoals gezegd kunnen de risico’s van het 
niet naleven van de wet best groot zijn. 
Natuurlijk zijn er de boetes, maar wat 
nog veel meer impact kan hebben, is 
reputatieschade. In het verleden is geble
ken dat de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) het openbaar maken van bevindin
gen van hun onderzoeken niet schuwt. 
Daarnaast is de media zeer alert op over
tredingen op de privacywetgeving.
Het belangrijkste advies voor een toe
zichthouder in de RvC is om door de 
eerste bubbel heen te prikken. Vóór  
25 mei zijn de activiteiten zoals gezegd 
erg gericht geweest op de voorkant en 
meestal het eenmalig in kaart brengen 
en op orde krijgen. Een belangrijke 
vervolgvraag is: hoe bestendig is dit? 
Daar gaat het om. Organisaties moe

ten goede beheersmaatregelen nemen 
waardoor zij ook de komende jaren 
voortdurend voldoen aan de eisen van 
GDPR en dit ook kunnen aantonen. 
Als commissaris wil je op de hoogte zijn 
van de risico’s op dit gebied en die moe
ten dus goed in kaart zijn gebracht. Dat 
kost tijd. Maar vraag je af wat het je 
waard is. Het is zoeken naar de balans 
tussen het afdekken van alle risico’s en 
de investering die gemoeid is met het 
mitigeren van die risico’s. Dit moet pro
portioneel zijn zoals ook bij alle andere 
gebieden van risicomanagement.’
 
Welke vragen moet een RvC-lid 
 stellen in het kader van de GDPR? 
‘Allereerst: zijn de GDPRinrichtings
keuzes gemaakt op basis van een dui
delijke risico inschatting en zijn deze 
keuzes goed vastgelegd? Daarnaast: 
zijn het opgestelde beleid, de procedu
res en de maatregelen ook daadwerke
lijk geïmplementeerd en hoe hebben 
we dat vastgesteld? En vervolgens: 
 welke restrisico’s bestaan er nog voor 
de organisatie en worden die risico’s 
bewust genomen?’

Welke kansen biedt GDPR?
‘Vooral organisaties in de B2C markt 
zouden zich kunnen onderscheiden 
met een visie op privacy. Daarmee 
positioneren zij zichzelf in de markt. 
Mensen zijn sneller geneigd meer 
 persoonsgegeven te verstrekken aan 
organisaties die zij vertrouwen. Is dat 
vertrouwen er eenmaal, dan is er de 
kans om klanten beter te leren kennen 
en misschien zijn ze wel bereid om 
nog meer gegevens te delen. Organisa
ties die dat goed doen, hebben met 
hun data goud in handen. Maar dan 
moeten die data wel voortdurend goed 
worden beschermd.’ 

moeten in klare taal uitleggen wat ze 
doen met de gegevens. Vervolgens is 
het zaak dat aan de achterkant waar te 
maken. Tussen de social media ‘bad 
boys’ en het braafste jongetje van de 
klas zit natuurlijk nog een heel spec
trum. Maar let wel: wie GDPR niet 
naleeft, loopt risico’s.’ 

‘Organisaties 
 kunnen zich onder
scheiden met een 
visie op privacy. 
Daarmee positio
neer je jezelf  
in de markt’
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Het Havenbedrijf Rotterdam kan 
sinds de klimaatconferentie  
van Parijs in 2015 een tandje bij
schakelen. En dat is mooi, vindt 
CEO Allard Castelein: ‘Kopenhagen 

ging in 2009 van start met hoge verwachtingen, 
maar werd in het algemeen toch als teleurstel
lend ervaren. Veel bedrijven en overheden 
 bleven passief op de ander wachten.’ De uitkom
sten van Parijs zijn veel concreter en er staan 
handtekeningen onder: 49 procent minder 
CO2uitstoot in 2030 dan in 1990, en een  
CO2 reductie van 95 procent in 2050. Bovendien 
heeft dit akkoord klimaatsceptici naar de achter
hoede geduwd. En dat Amerika afkeert van het 
verdrag? ‘Teleurstellend, maar het is belangrijker 
dat Amerikaanse bedrijven zich eraan committe
ren, want zij moeten het uiteindelijk doen. Bedrij
ven zijn er nu echt van overtuigd dat er iets moet 
gebeuren, ze hebben zich openlijk achter het 
akkoord geschaard. Ook de Amerikaanse bedrij
ven pakken hun verantwoordelijkheid.’

Je zult CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam niet  
horen zeggen dat de energietransitie eenvoudig is voor bestuurders, 

commissarissen en toezichthouders. ‘We hebben het over een nieuwe 
en complexe realiteit, die ontzettend hard werken vergt. Organisaties 

krijgen te maken met nieuwe waardeketens op terreinen die ze niet 
 kennen.’ Het loont om uit je comfortzone te komen, ziet hij om zich heen.

Dat besef heeft de deuren geopend voor Het 
Havenbedrijf. Het onderwerp resoneert, in 
 Casteleins woorden. Hij kwam de laatste jaren  
bij veel bedrijven aan tafel om over de energie
transitie te praten. ‘Eerst voerde ik dialogen met 
individuele bestuurders hier. Ook kreeg ik de 
kans om mijn pleidooi te houden op hoofdkan
toren elders in de wereld. Daarmee hielp ik de 
lokale managers hier in de haven dan weer een 
handje.’ Later bracht Het Havenbedrijf meerdere 
– vaak concurrerende – partijen met elkaar aan 
tafel. Een belangrijke stap, want energietransitie 
is niet iets dat je in je eentje voor elkaar krijgt:  
‘Je moet een coalition of the willing smeden.’ 
Het Havenbedrijf Rotterdam doet het anders dan 
andere wereldhavens. ‘Neem de CO2afvang. De 
ongeveer zeventien projecten die momenteel 
wereldwijd spelen op dat terrein gaan uit van  
het zogeheten punttotpunt oplossingen’, weet 
Castelein. ‘In dat concept regelt iedere fabriek 
zijn eigen afvang, vervoer en ondergrondse 
opslag in lege gasvelden.’ Het Rotterdamse 

ENERGIETRANSITIE IN DE HAVEN  
VAN ALLARD CASTELEIN

‘Het is nooit een kwestie 
van: tekent u maar  

op dat stippellijntje’
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Spijkerbroeken, baarden en  
goede koffie: met hun informele 
stijl en casual leiderschap stapt 
een nieuwe generatie de  
raden van toezicht binnen.  
Talitha Muusse, de jongste 
commissaris van Nederland,  
is er zelf een voorbeeld van.  
Ze gaat over het onderwerp  
in gesprek met ervaren 
 toezichthouder Arjen Dorland. 

RAAKVLAKKEN

De jonge 
commissaris 
komt er aan

TEKST SARAH LEERS BEELD VINCENT BOON

TEKST SARAH LEERS BEELD MONIQUE BRÖRING

ESSAY

Directeuren moeten zélf in actie komen als het gaat  
om digitalisering, vindt hoogleraar Jo van Engelen.  

Met een digitale transformatie maak je je organisatie 
toekomstbestendig, maar dat vraagt wel om  

een andere manier van besturen.

Vergeet de T begin bij de I
IT & DIGITALISERING
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NIEUWE REGELS

Tax controversy: wat te doen?
Belastinggeschillen komen steeds vaker voor. Zeker bij multinationals, die het risico  
lopen van verschillende kanten door fiscale autoriteiten ondervraagd te worden.  
En dan doe je het al snel fout, weet Aldo Mariani. 

B elastingontwijking is een hot issue. 
Steeds vaker verschijnen onder
nemingen negatief in het nieuws. 

Bekend voorbeeld is Starbucks, dat vol
gens de Europese Commissie miljoenen 
euro’s ongeoorloofde belastingvoordelen 
genoot in Nederland, zegt Aldo Mariani. 

Of je nu echt fout zit of niet, fiscale auto
riteiten willen geen risico’s lopen en pak
ken de controles tegenwoordig met harde 
hand aan. Ze werken steeds vaker samen 
met andere overheden, delen informatie, 
maar zijn tegelijkertijd ook elkaars con
currenten. ‘En daar zijn bedrijven die 
geen gekke dingen doen soms de dupe 
van’, zegt Mariani. ‘Je doet het namelijk al 
vrij snel fout. In het ene land zeggen ze dat 
je te weinig winst hebt aangegeven, terwijl 
je die winst in het andere land al hebt 
 aangegeven. Dan heb je zo een dubbele 
heffing aan je broek.’

Specialistenwerk
Hoe voorkom je dat? En waar moet je op 
letten als commissaris? Ten eerste, vergaar 
kennis van de fiscale problematiek, advi
seert Mariani. ‘Weet hoe het werkt in de 
landen waar je met je bedrijf opereert. Ken 
de regels. Zorg er ook voor dat je de waarde
keten van je eigen bedrijf goed kent en ver
gelijk die met de belastingstructuur. Lastig? 
Zeker, maar je kunt de hulp inschakelen 
van experts. Het is tenslotte specialisten
werk. Als jouw bestuurder zegt dat het alle
maal wel goed zit, vraag dan altijd door.’
Want dat het goed mis kan gaan, ziet 

 Mariani regelmatig in de praktijk. Omdat 
zaken vaak in de publiciteit komen, zoe
ken ondernemingen de snelste weg naar 
een oplossing. En dan zijn tact en diploma
tie vaak minstens zo belangrijk als het voe
ren van een ingewikkelde juridische strijd. 
Dát allemaal voor zijn is de boodschap.

Dat is dus een tip voor commissarissen: 
‘Zet op de agenda ‘hoe controversy-proof zijn 
wij? Analyseer de feitelijke gang van zaken 
binnen het bedrijf en vergelijk die met hoe 
de winst wordt aangegeven en verdeeld 
over de landen. Schakel hulp in waar nodig. 
Niet alleen je geld, maar ook je reputatie is 
in het geding, en het is zonde als onbewus
te fouten tot grote schade leiden.’

Aldo Mariani is partner International Tax  
bij KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs  
en advocaat. Zijn specialismen zijn bedrijfs
herstructurering, fusies en overnames, 
 internationale belastingplanning, management 
van fiscaal risico en belastinggeschillen.

‘Het is zonde  
als onbewuste 
 fouten tot grote 
schade leiden’ 

TEKST HILDE DUYX BEELD KPMG MEIJBURG & CO
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TEKST FRED HERMSEN BEELD PETER DE KROM

Niet denken dat je alles zelf wel kunt. Die gedachte ligt ten grondslag  
aan de samenwerking van AkzoNobel Specialty Chemicals met startups. 

Onder leiding van Rinske van Heiningen (AkzoNobel Specialty Chemicals) 
en Ank van Wylick (KPMG) trekt het chemieconcern wereldwijd  

startups aan. En dat gaat gepaard met een cultuuromslag.

‘Liever echt contact dan 
de zoveelste pitch’ 

MET IMAGINE CHEMISTRY TREKT AKZONOBEL  
SPECIALTY CHEMICALS WERELDWIJD STARTUPS AAN

D rie jaar geleden vatte 
Chief Technology Officer 
Peter Nieuwenhuizen 
het plan op om op een 
duurzamer manier om te 

gaan met het brede R&Dportfolio van 
AkzoNobel. Doel: sustainability leader 
zijn in de chemische industrie. Wat 
begon als zijn notie om daarbij ‘meer 
met startups te doen’, kreeg al snel de 
vorm van een wereldwijde challenge. 
Hij gaf programmamanager Rinske 
van Heiningen de opdracht om start
ups met duurzame oplossingen te 
betrekken bij AkzoNobel. Al snel met 
Ank van Wylick, partner bij KPMG,  
als medetrekker binnen het team. 
Imagine Chemistry was geboren en 
bestaat nu al twee jaar.

Imagine Chemistry
‘De tijd dat startups komen opdraven 
voor iedere pitch die zich voordoet, is 
voorbij’, zegt Rinske. ‘Dat ze daarbij 
vijftigduizend euro in de wacht kun
nen slepen? “So what”, zeggen ze dan. 
Ondernemers die in de chemie start
ups opzetten, zijn vaak gepromoveer
de, zeer gepassioneerde mensen die 

willen dat er echt iets met hun gedach
tengoed gebeurt. Het wantrouwen 
bestaat bovendien dat ze worden opge
kocht om toekomstige concurrentie uit 
te schakelen, en dat hun mooie plannen 
vervolgens diep in een la verdwijnen. 
Bovendien hebben ze vaak een zekere 
weerzin tegen grote corporates, met de 
angst dat er veel gedoe ontstaat rondom 
intellectueel eigendomsrecht.’ Ank 
 concludeert: ‘Het gaat er om dat je een 
gelijkwaardige, oprechte relatie met ze 
opbouwt, al vanaf het moment dat ze 
met hun idee bij je aankloppen.’

Industrieel water
Voordat het zover is, zorgt het concern 
dat die ideeën ook goed aansluiten  
op vragen die in de business leven. 
Binnen AkzoNobel vragen Rinske en 
Ank in augustus en september aan 
business unitdirecteuren wat zij 
beschouwen als hun grootste busi
nessuitdagingen. Voorbeeld? Rinske: 
‘Hoe komen we op een verantwoorde 
manier af van industrieel water? Hoe 
verkleinen we de impact van plastic 
op oceanen?’ Vervolgens buigen de 
R&D’ers van de verschillende business 

units zich over de detaillering van de 
uitvraag. Criteria die ze hanteren: de 
oplossing moet bijdragen aan onze 
duurzaamheidsdoelen, waarde creëren 
voor onze klanten en moet onze licence 
to operate vergroten. ‘Als wij bijvoor
beeld snel een oplossing verzinnen 
voor de verwerking van industrieel 
water, vergroot dat tegelijkertijd onze 
kansen in China’, Aldus Rinske. Ze 
 concludeert: ‘Alleen als de business er 
echt baat bij heeft zullen ze investeren, 
anders niet. Dit is een kritische succes
factor in de hele aanpak.’

Toewijding
‘Wij vinden evenwichtige communi
catie vanuit respect voor beide partij
en heel belangrijk’, benadrukt Ank.  
En dat heeft effect. ‘Vorig jaar kregen 
we tweehonderd inzendingen, dit  
jaar honderdvijftig. Een uitstekend 
resultaat; zeker omdat we nu één 
 challenge minder hadden’, concludeert 
Rinske. Zodra een startup een inzen
ding heeft ingediend, begint de samen
werking met AkzoNobel. Achter iedere 
challenge zit een team van zes tot acht 
getrainde AkzoNobelexperts die Rinske van Heiningen (links) en Ank van Wylick

Als het gaat om de General Data 
 Protection Regulation (GDPR), is 
waakzaamheid van de RvC geboden, 
stellen experts van KPMG. Reputatie
schade ligt op de loer. Het belangrijk
ste advies voor toezichthouders is 
dan ook om erop te letten dat organi
saties goede beheersmaatregelen 
nemen, waardoor zij ook de komen
de jaren voortdurend voldoen aan de 
eisen van GDPR. Maar vraag u tege
lijkertijd ook af wat het u waard is:  
het is zoeken naar de balans tussen 
het afdekken van alle risico’s en de 
investering die gemoeid is met het 
mitigeren van die risico’s. Dit moet 
proportioneel zijn zoals ook bij  
alle andere gebieden van risico
management. 

Je zult CEO Allard Castelein van het 
Havenbedrijf Rotterdam niet horen 
zeggen dat de energietransitie een
voudig is voor bestuurders, commis
sarissen en toezichthouders. ‘We 
hebben het over een nieuwe en com
plexe realiteit, die ontzettend hard 
werken vergt.’ Castelein kreeg afgelo
pen jaren de kans om dialogen te 
voeren en om zijn pleidooi te hou
den op hoofdkantoren overal ter 
wereld. Hij bracht meerdere – vaak 
concurrerende – partijen met elkaar 
aan tafel. Een belangrijke stap, want 
energietransitie is niet iets dat je in 
je eentje voor elkaar krijgt: ‘Je moet 
een coalition of the willing smeden.’

Spijkerbroeken, baarden en goede 
koffie: met hun informele stijl en 
casual leiderschap stapt een nieuwe 
generatie de raden van toezicht 
 binnen. Talitha Muusse, de jongste 
commissaris van Nederland, is er 
zelf een voorbeeld van. Ze gaat  
over het onderwerp in gesprek  
met ervaren toezichthouder Arjen 
Dorland. Dorland: ‘Diversiteit is een 
thema in de boardroom. Je wil een 
doorsnede hebben van de bevolking, 
van de klanten van een bedrijf.  
Dat zijn natuurlijk niet alleen maar 
blanke mannen van boven de zestig, 
zoals ikzelf.’

Organisaties zorgen goed voor hun 
geld, weet Hoogleraar Jo van Engelen. 
‘Er zijn auditors, accountants, een 
financiële administratie. De raad van 
bestuur is volledig op de hoogte van 
wat daar gebeurt. Ook voor de mede
werkers wordt meestal goed gezorgd, 
dat doet onder meer de afdeling  
HR. Maar als ik vraag wie er in de 
bestuurskamer verantwoordelijk is 
voor informatie, dan blijft het vaak 
stil. We zijn niet gewend om over 
informatie na te denken. Wie wil digi
taliseren focust al snel op de T, maar 
het gaat om de I. Het is de hoogste tijd 
om daarmee aan de slag te gaan.’ 

Niet denken dat je alles zelf wel kunt. 
Die gedachte ligt ten grondslag aan 
de samenwerking van AkzoNobel 
Specialty Chemicals met startups. 
Onder leiding van Rinske van 
 Heiningen (AkzoNobel Specialty 
Chemicals) en Ank van Wylick 
(KPMG) trekt het chemieconcern 
wereldwijd startups aan. En dat gaat 
gepaard met een cultuuromslag.  
Zij zien: de tijd dat startups komen 
opdraven voor iedere pitch die zich 
voordoet, is voorbij. Het gaat erom dat 
je een gelijkwaardige, oprechte relatie 
met ze opbouwt, al vanaf het moment 
dat ze met hun idee bij je aankloppen.

Peter van Grinsven vertelt op pagina 18 
hoe het is om op jonge leeftijd toe te 
 treden tot een raad van commissarissen.
 
Brexit heeft ingrijpende gevolgen voor  
de Nederlandse handel. 35.000 bedrij
ven krijgen voor het eerst te maken met 
douaneformaliteiten. Het is zaak om u 
voor te bereiden. Hoe? Daarover leest u 
meer in het dossier vanaf pagina 19. 

Belastingontwijking is een hot issue, 
weet Aldo Mariani. Loop op dat  
gebied dus geen risico’s, bepleit hij  
op pagina 30. 
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Wat? 
Vijfdaags lesprogramma voor effectief bestuur  

en toezicht op IT. 

Wanneer? 
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Waar?
KPMG Amstelveen

Meer weten en aanmelden?
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‘We zijn er niet op uit om de 
boardroom te bestormen, dat was 
meer de stijl van de jongeren in de 
jaren zestig. Millennials willen juist 
samen met de huidige generatie 
bestuurders onderzoeken hoe  
we elkaar kunnen aanvullen’
Talitha Muusse over jonge commissarissen  
op pagina 14
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