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Voorwoord 

Dank gaat uit naar de begeleiding door Prof. Dr. J. Strikwerda CMC. Zijn gezichtspunten bleken zowel vernieuwend als 

inspirerend en een verrijking voor mijn denkraam. Een kort moment heeft mij vaak vertwijfeld achter gelaten om daarna weer 

zachtjes op de grond neer te doen komen en mijn eigen weg te bepalen. 

Dank gaat uit naar de beide werkgevers die het volgen van de EMIA-opleiding mogelijk hebben gemaakt, te weten Cordares en 

later AEGON. Zonder de inspirerende werkomgeving van de beide organisaties en de wisseling van ideeën die ik daar met collega‟s 

heb gehad was ik nooit tot de inzichten gekomen die ik nu heb. 

De studenten van de EMIA-opleiding, en dan met name groep A, hebben de opleiding tot een enorme ervaring gemaakt. De felle 

discussies, de goede grappen en de vele plezierige momenten in café de Krater, maakten de vrijdag eerder een feestje dan een straf. 

Als laatste, maar zeker is daar mijn familie en vrienden. Altijd geïnteresseerd in de voortgang van mijn opleiding en broodnodig 

voor de nodige afleiding. Ik heb jullie altijd als een steun ervaren. 
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Samenvatting 

Doelstelling van het referaat is te onderzoeken aan de hand van welke normen de geformuleerde Strategie van 

de onderneming inhoudelijk is te beoordelen en een juiste implementatie van die strategie is vast te stellen. 

Startpunt voor het formuleren van de strategie zijn de missie, waarden en visie van de organisatie. De missie 

geeft het bestaansrecht van de onderneming weer, de waarden geven de tijdloze richtlijnen van de organisatie. 

De visie is een reflectie van de kennis van de feiten van de omgeving en de interpretatie van die feiten in de 

betekenis voor hoe de missie in concreetheid van de omstandigheden gerealiseerd zou moeten worden. 

De strategie van een organisatie zijn de keuzes die de organisaties maakt ten aanzien van de interactie met de 

concurrentieomgeving. Met betrekking tot deze omgeving stelt de organisatie zich doelen voor alle stakeholders 

in de concurrentieomgeving. De keuzes hebben betrekking op de afbakening van markt en omvang van de 

organisatie, de wijze van concurrentie, de positionering, het ontwerp van de interne organisatie en de 

financiering van de organisatie.  

Het strategisch management proces kunnen drie fasen worden onderscheiden; strategisch denken, strategisch 

plannen en strategie executie. Het strategisch denken betreft het continue evalueren van de visie. In het 

definiëren van een strategie is de Raad van Bestuur (RvB) wettelijk gezien autonoom. De Nederlandse corporate 

governance code stelt echter dat de strategie door de Raad van Commissarissen goedgekeurd dient te worden. Het 

strategisch plannen vindt plaats door de RvB en betreft het ontwerpen van de systemische context van de 

organisatie. Deze systemische context bestaat uit de organisatiestructuur, de processen, de systemen, het 

personeel, de budgettering en allocatie van middelen, het performance management systeem en het leiderschap. Met 

name tekortkomingen in de systemische context zorgen voor een falende fase van strategie executie. Strategie 

executie is de fase waarin de organisatie de strategie ten uitvoer brengt en de prestaties evalueert ten opzichte 

van de doelstellingen. 

De rol van de Internal Audit Functie (IAF) is gericht op het ter discussie stellen van de besluiten van de RvB in 

de verschillende fasen in het strategisch management proces, om op deze wijze tekortkomingen in de 

besluitvorming te ontdekken. Gedurende dit onderzoek, genaamd een strategy assessement¸zal de IAF de rol van 

advocaat van de duivel spelen. De werkzaamheden zullen echter beperkte zekerheid geven omtrent de juistheid 

van de strategie en de besluitvorming in het strategisch management proces. 

Het beoordelen van het strategisch management proces dient plaats te vinden vanuit twee gezichtspunten; wat 

economisch/maatschappelijk  wenselijk is en datgene wat juridisch toelaatbaar is. Op basis van de twee 

gezichtspunten zijn normen geformuleerd waaraan de invoer, tussenproducten en uitkomsten van het 

strategisch management proces dienen te voldoen. De inhoudelijke toetsing van die producten is er enerzijds 

op gericht cognitive biases in de besluitvorming te herkennen, anderzijds vast te stellen dat in de juiste juridische 

context is gehandeld. 

Gezien de grote economische gevolgen van tekortkomingen in het strategisch management proces, en dan met 

name het ontwerpen van de systemische context, is dit een onderwerp wat op de agenda van de IAF moet 
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staan. Dit zal betekenen dat de IAF een transformatie zal moeten ondergaan, waarbij het domein van 

strategisch management eigen gemaakt wordt. 

Beperkingen van het onderzoek is dat deze heeft plaatsgevonden op basis van een literatuurstudie en dat de 

praktische toepasbaarheid niet getoetst is. Daarnaast zijn de normen gebaseerd op een bij Nederlands recht 

opgerichte naamloze vennootschap. Derhalve zijn de normen niet algemeen toepasbaar. Wel kan het dienen als 

basis voor toetsing. 

Nader onderzoek zal met name gericht moeten zijn op de vertaling van de ontwikkelingen in strategie executie 

(en dan met name de systemische context) naar het normenkader. Tevens zal er nader onderzoek benodigd zijn 

naar de kennis en vaardigheden die de internal auditor moet bezitten voor het uitvoeren van een strategy assessment 

en de wijze waarop de strategy assessment verwerkt moet worden in het jaarplan van de IAF. 
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Inleiding 

Arie Molenkamp publiceerde in februari 2009 een artikel over de rol van de internal auditor in de kredietcrisis. Zijn vraag was: 

waar waren de auditors? De aan internal audit toegedichte rol met betrekking tot corporate governance en internal control heeft zij 

volgens hem niet waar kunnen maken. 

Vervolgens stelt hij: “Een dergelijke rol veronderstelt dat men in hoge mate moet kunnen aantonen dat structuren, producten, 

risico's, thema's (bijvoorbeeld integriteit) en omstandigheden wel of niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen en de context 

van de organisatie.” In dit referaat wil ik verder gaan. De vraag is namelijk of deze doelstellingen en context van de organisatie niet 

het belangrijkste onderzoeksobject voor de internal auditor moeten zijn. Juist in deze fase worden risico‟s gelopen die qua kans en 

impact voor de organisatie als hoog te kwalificeren zijn. 

Het kiezen van de doelstellingen en context van de organisatie als uitgangspunt voor de internal audit functie veronderstelt dat deze 

juist zijn. Deze veronderstelling is mijn inziens niet langer houdbaar. De strategie en de daaruit volgende doelstellingen en context 

van de organisatie zijn niet langer het domein van de Raad van Bestuur. Strikwerda (2008) stelt: „… de „corporate strategy‟ en de 

„business strategy‟ convergeren. Hieruit volgt dat de doelstellingen en context van de organisatie op meerdere niveaus bepaald worden. 

Dit vereist een integrale beschouwing van de doelstellingen en context van de organisatie. 

Om als Internal Audit Functie de zo gewenste toegevoegde waarde te kunnen leveren, dient zij zich toe te leggen op enerzijds de 

kwaliteit van de doelstellingen en anderzijds het daaropvolgende ontwerp van de organisatie in brede zin. Dit betekent dat de 

Internal Audit Functie, meer dan in het verleden, aandacht zal moeten besteden aan de beoordeling van de opzet en implementatie 

van het management control framework. Bij de eerstvolgende crisis kan de Internal Audit Functie dan antwoorden op de vraag van 

Arie Molenkamp: “Precies waar ik moest zijn”. 
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Probleemschets 

Het proces van strategisch management is één van de belangrijkste processen van een organisatie, gezien de 

impact van het strategisch management proces op de organisatie en de toekomst daarvan. Strategisch 

management is namelijk gedefinieerd als “the set of managerial decisions and actions that determine the long-run 

performance of a corporation” (Wheelen & Hunger, 2001). Het proces van strategisch management is onder te 

verdelen in de fasen van strategisch denken, strategisch plannen en strategie executie (Strikwerda, 2009c). 

In „De Internal Auditor in Nederland, 2008‟ is het volgende vermeld: “Steeds meer wordt ook de beheersing 

van de tactische en strategische risico‟s onderzocht” (IIA Nederland, 2008).  Kenmerkend aan deze zinsnede is 

dat juist gekeken wordt naar de beheersing van de strategische risico‟s, niet naar de strategie zelf. De auditor 

heeft derhalve een rol in de tweede en derde fase, en niet in de eerste fase van het strategisch management 

proces. In de fase van strategisch denken worden echter grote risico‟s gelopen. In deze fase is het mogelijk 

denkfouten te maken, bijvoorbeeld door mechanisch te denken waar intuïtief  of transformationeel meer aan de 

orde moet zijn (Ohmae, 1982). Hierdoor kunnen ondernemingen nieuwe kansen niet benutten of niet uit de 

bestaande afnemende meeropbrengsten wordt gebroken (Strikwerda, 2009c). Indien de focus van de Internal 

Audit Functie niet tevens ligt bij de eerste fase, worden mogelijk onjuiste uitgangspunten, bijvoorbeeld de 

doelstellingen van de organisatie, voor de werkzaamheden gekozen. 

Als tweede argument is te noemen dat de strategie, hoe goed ook ontworpen, door tal van onjuistheden in de 

systemische & strategische context niet zal leiden tot behalen van de doelstellingen (Bower & Gilbert, 2005). 

Doorgaans worden doelstellingen op het hoogste niveau bepaald (top-down) gevolgd door het formuleren van 

plannen door lagere niveaus (bottom-up) hoe aan deze doelstellingen te voldoen.  Factoren als gaming, politicking 

of increased commitments verstoren het bottom-up proces op een danige wijze dat er in de praktijk van 

geformuleerde strategie weinig terecht komt. Reden te meer voor de IAF dit onderwerp op de agenda te zetten, 

om tijdig tot bijsturing juiste bijsturing in de structurele en strategische context te komen. 

Het referaat moet een normenkader opleveren wat voor de auditor te hanteren is om de geformuleerde 

strategie en de juiste executie daarvan te toetsen. Om tot het normenkader te komen zal eerst inzichtelijk 

gemaakt worden wat het domein van strategie inhoudt, om vervolgens aan de hand van de rollen van de 

belangrijkste participanten in het proces de doelstelling van het onderzoek te bepalen. Op basis van dit inzicht 

wordt bepaald wat de doelstelling van een toetsing van de strategie zou moeten zijn.  

Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen 

Doelstelling: Onderzoeken aan de hand van welke normen de geformuleerde organisatiestrategie inhoudelijk is 

te beoordelen en een juiste implementatie van die strategie is vast te stellen. 

Uitgaande van die doelstelling is de onderstaande probleemstelling gedefinieerd. 

 

 

 

Probleemstelling  

Aan de hand van welke normen is de organisatiestrategie inhoudelijk en de inbedding daaropvolgend 

toetsbaar? 
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Afgeleid van de probleemstelling zijn de volgende (sub)onderzoeksvragen gekozen, die zullen worden 

beantwoord. 

 

Uitgangspunten en afbakening van het onderzoek 

Als belangrijkste uitgangspunt van het referaat is genomen dat een internal auditor in alle fasen van het 

strategisch management proces waarde kan toevoegen. Hierbij wordt er geen expliciet onderscheid gemaakt 

tussen de zogenaamde Assurance of Consultancy activiteiten.  

Tevens wordt er vanuit gegaan dat de positie van de Internal Audit Functie (IAF) zal verschuiven. In veel 

organisaties ontbreekt nog een functie die de strategie executie afdoende integreert en coördineert (Kaplan & 

Norton, 2008). Waar nu de aandacht primair ligt op het niveau van task- en transaction control en mangement control 

zal deze verschuiven naar een hoger, overkoepelend en organisatiebreed niveau van meta control. Deze 

ontwikkeling is weergegeven in Figuur 1. De task- en transaction control zullen steeds meer geautomatiseerd 

plaatsvinden, waarbij fouten op dit niveau haar oorsprong vinden in conceptuele fouten op het niveau van meta 

control. De IAF zal hierop moeten reageren met een herpositionering. 

  

 Wat is een strategie? 

o Hoe verhoudt strategie zich tot de missie en visie in een organisatie? 

o Uit welke aspecten dient een strategie te bestaan? 

 

 Wie is bevoegd de strategie en de daaropvolgende inbedding te toetsen? 

o Uit welke fasen bestaat het strategisch management proces? 

o Wie is bevoegd een strategie te formuleren? 

o Wat is de doelstelling van de toetsing? 

 

 Aan de hand van welke normen is de strategie te toetsen? 

o Vanuit welk perspectief dient toetsing plaats te vinden? 

o Aan de hand van welke testaspecten dient beoordeeld te worden? 

o Welke normen zijn er per fase uit het strategisch management? 
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Het onderzoek gaat uit van een IAF en vanuit welk oogpunt deze de strategie zal moeten benaderen. De 

normen welke een externe strategie consultant of adviseur kan hanteren voor beoordeling van de strategie 

zullen buiten beschouwing blijven. Het normenkader is primair gebaseerd op een op Nederlands recht 

gebaseerde naamloze vennootschap.  

In de wetenschappelijke literatuur wordt het onderwerp doorgaans aangeduid als een strategy audit. Het gaat 

echter te ver om te spreken van een strategy audit, aangezien er geen daadwerkelijke zekerheid wordt verschaft. 

De belangrijkste uitkomsten van de strategy audit zijn het herkennen van beperkingen in het strategisch 

management proces, om zo te komen tot tijdige en juiste bijsturing te komen. Mijns inziens is het daarom beter 

te spreken van een strategy assessment, aangezien het primaire doel het voortijdig bijsturen is. 

Beperkingen en randvoorwaarden 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van een literatuurstudie. De toepassing van het normenkader en 

bijbehorende modellen is niet getoetst in de praktijk. Dit is een mogelijk vervolg op deze studie, op basis 

waarvan mogelijke verbeteringen van het normenkader mogelijk zijn. 

Randvoorwaarde bij het gebruik van het normenkader is dat deze aanpassing behoeft voor toetsing in een 

specifieke organisatie. Tevens verdient aanpassing van het normenkader aanbeveling wanneer men verwacht 

dat de in hoofdstuk 3 genoemde risico‟s in meer of mindere mate aanwezig zijn in de te beoordelen organisatie 

of dat de set van risico‟s niet volledig wordt geacht. 

Leeswijzer 

Het eerste hoofdstuk zal het theoretisch kader omtrent strategie schetsen en aangeven wat de uitgangspunten 

zijn voor het definiëren van een strategie en welke elementen een strategie dient te bevatten. 

Hoofdstuk 2 zal nader ingaan op de rol die de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Internal Audit 

Functie (kunnen) hebben in het strategisch management proces. Aan de hand van de verschillende rollen zal 

 

IAF 

 

IAF 

Meta-control 

Management Control 

Task- & Transaction 

Control 

Meta-control 

Management Control 

Task- & Transaction 

Control 

Huidige IAF Toekomstige IAF 

Herpositionering 

Figuur 1: De verschuivende positie van de Internal Audit Functie 
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bepaald worden wie gebaat is bij de toetsing van strategie en wat vervolgens de doelstelling van de toetsing zou 

moeten zijn. 

In het afsluitende derde hoofdstuk zal, op basis van in de literatuur benoemde risico rondom het strategisch 

management proces een risico-inventarisatie plaatsvinden. Op basis van de gedefinieerde risico‟s en de in 

hoofdstuk 2 gedefinieerde doelstelling zal een globaal normenkader voor strategiebeoordeling opgesteld 

worden. 
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Hoofdstuk 1: Wat is strategie? 

Dit hoofdstuk heeft als doel het vizier van de internal auditor ten aanzien van strategie op scherp te zetten. Er zal 

worden ingegaan op de elementen waaruit een strategie dient te bestaan en waarop deze gebaseerd dient te zijn.  

1.1 Missie, waardenhiërarchie en visie 

De missie is het globale doel van de organisatie en geeft antwoord op de vraag „waartoe zijn wij op aard?‟ (Daft, 

2004; Hill & Jones, 2007 en Strikwerda, 2009a). Het geeft samengevat de “raison d‟être” van de organisatie. De 

missie geeft de legitimiteit van de organisatie weer. Het is op basis van de missie vast te stellen welke 

maatschappelijke rol de organisatie heeft. Indien zij in iets voorziet wat niet gewenst is, zal zij geen 

bestaansrecht hebben. 

Gezien het sterk richtinggevende karakter van de missie vormt dit het startpunt van het strategisch 

management proces. Het maakt echter geen onderdeel uit van de strategie van een organisatie. Een missie is 

namelijk niet uniek of onderscheidend voor een organisatie. 

Samenhangend met de missie dienen de waarden van een organisatie te worden benoemd. Deze waarden zijn 

een verzameling van tijdloze richtlijnen (Collins,1996). De waarden van een organisatie kennen een hiërarchie, 

de waarden dienen te zijn gerangschikt naar importantie. Door deze waarden te rangschikken kunnen 

operationele afwegingen tegen deze hiërarchie, welke dan als norm dient, worden afgezet. In werkelijkheid 

wordt de hiërarchie vaak niet benoemd. 

De visie geeft aan hoe de organisatie de toekomst op de lange termijn voorziet ten aanzien van de ontwikkeling 

van de markt waarop de organisatie zich wil richten. De visie is daarom een reflectie van de kennis van de feiten 

van de omgeving en de interpretatie van die feiten in de betekenis voor hoe de missie in de concreetheid van de 

omstandigheden gerealiseerd zou moeten worden. Hierin kan de organisatie zich wel onderscheiden van 

concurrenten, het maakt echter geen deel uit van de strategie van een organisatie. De visie is namelijk een 

gegeven voor de organisatie, omdat het de omstandigheden in de omgeving van de organisatie betreft, die voor 

concurrenten niet anders is. Het onderscheid is wel dat de ene organisatie een beter of juist slechter begrip 

heeft van de omgeving dan zijn concurrenten. De visie vormt het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een 

strategie. 

1.2 De definitie van strategie 

Daft (2004) heeft in zijn boek over organisatietheorie de volgende definitie voor strategie gehanteerd:  

“A strategy is a plan for interacting with the competitive environment to achieve organizational goals. [ …] 

goals define where the organization wants to go and strategies define how it will get there.” 

De kracht van de definitie van Daft is dat deze generiek toepasbaar is. De omschrijving is toepasbaar voor 

verschillende soorten organisaties, ook voor non-profit organisaties. Deze hebben namelijk, bewust of 

onbewust een omgeving waarmee zij moeten concurreren.  

Porter (1979) geeft aan dat een het plan gericht moet zijn op het innemen van een unieke, verdedigbare positie. 

Deze positie bestaat uit kiezen van afwijkende set van activiteiten om een unieke waarde te leveren. Dit houdt 
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in dat een concurrent de positie niet eenvoudig, dus te lage kosten en binnen afzienbare tijd, moet kunnen 

kopiëren. 

Uit voorgaande blijkt dat een strategie het geheel van specifieke keuzes is, gericht op het realiseren van de 

doelstellingen van de organisatie. Wat deze doelstellingen zijn, en hoe daartoe te komen, zal hierna besproken 

worden. De strategie is de keuzes die de organisatie heeft gemaakt met betrekking tot de interactie met de 

concurrentieomgeving. 

Doelstellingen van de organisatie 

De operationele doelstellingen dienen benoemd te worden in relatie tot het verbeteren van de 

aandeelhouderswaarde (Hill & Jones, 2007). Deze prestatie is meetbaar als winstgevendheid van de 

onderneming, uit te drukken in het rendement op de uitstaande aandelen. Dit perspectief op de doelstellingen 

van de organisatie wordt ook wel de shareholders approach genoemd. De aandacht ligt primair op het behalen van 

rendement voor de aandeelhouder, hetzij in het uitkeren van dividend danwel het verhogen van de beurswaarde 

van de onderneming. Dit gezichtspunt is echter achterhaald en niet van toepassing op de Nederlandse situatie 

zoals in hoofdstuk 2 zal blijken. 

Een tegenwoordig veel gebruikte methode om tot doelstellingen te komen is de Balanced Scorecard (BSc), een 

methode van Kaplan & Norton (1993). Hierbij worden voor vier perspectieven (financieel, klant, interne proces 

en innovatie- en leerperspectief) Key Succes Factors (KSF‟s) bepaald. Het definiëren van KSF‟s is van belang 

omdat deze ook de basis vormen voor strategic control in de fase van strategie executie (Abell,1993). 

Per KSF worden vervolgens meerdere Key Performance Indicators (KPI‟s) geformuleerd met bijbehorende 

doelstellingen. Middels een strategy map is het mogelijk om oorzaak en gevolg relaties zichtbaar te maken, zodat 

inzichtelijk is hoe beslissingen ingrijpen op het realiseren van de verschillende doelstellingen Op deze wijze 

ontstaat een overzicht op basis waarvan inzichtelijk is hoe verschillende afwegingen effect hebben op de KSF 

(Kaplan & Norton, 2004). Middels een strategy map is het tevens mogelijk vast te stellen of het geheel volledig en 

consistent is uitgewerkt. 

1.3 Inhoud van de strategie 

De inhoud van het plan, wat de strategie beschrijft, bestaat volgens Besanko e.a. (2004) uit vier elementen; 

namelijk de afbakening van de organisatie, een markt- en competitieanalyse, positionering en interne 

organisatie. Dit betreft de conduct level strategy in tegenstelling tot de structure level strategy. De tweede vorm van 

strategie wordt niet behaald in het domein van strategisch management maar in dat van industrial organization. 

Dit betreft de analyse van markten, het gedrag van afnemers en aanbieders op deze markten en economische 

gevolgen hiervan voor het consumer surplus en de net social welfare (Martin, 2001). 

Hoewel beide domeinen aan de hand van analyses toetsbaar zijn, zal alleen dat van de conduct level strategy 

behandeld worden. Ondernemingen willen doorgaans de structure level strategy niet prijsgeven, gezien de juridisch 

gevoelige aard hiervan, indien toezichthouders hier de beschikking over krijgen. 
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Afbakening van de organisatie 

De afbakening kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. Zo is er een afbakening mogelijk op welke 

markten en afzetkanalen een organisatie actief wil zijn,  het aantal mensen dat werkzaam moet zijn (Besanko 

e.a., 2004), maar tevens het soort product- en prijsbeleid en in welke geografische gebieden de organisatie actief 

moet zijn (Lauenstein,1984). 

Markt en competitieanalyse 

Als tweede element is de aard van de markt en de mate van de competitie benoemd. Porter (1979) heeft 

hiervoor vijf factoren bepaald die de mate van competitie bepalen. Het model is weergegeven is schematisch 

weergegeven in Figuur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het model van Porter richt zich met name op krachten die de mate van winstgevendheid van een markt of 

sector bepalen. Voor ondernemingen die geen marktmacht hebben zal de maximale winstgevendheid worden 

bepaald door de machtsverhoudingen in de sector. De organisatie zal hierop moeten reageren door de 

strategische keuzes die zij maakt. 

Positionering en dynamiek 

Hoe en op welke basis de onderneming gaat concurreren, is beschreven in de positionering.  Aan de hand van 

de analyse met de vijf krachten kiest men de positie die het meest winstgevend is (Porter, 1979). De meest 

winstgevende positie is een positie die verdedigbaar is, wat wil zeggen dat een concurrent deze positie niet 

Figuur 2: de vijf krachten die de concurrentie bepalen (Porter, 1979) 
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eenvoudig kan innemen of kopiëren. De strategische positie kan uit drie verschillende, maar overlappende 

uitgangspunten zijn opgebouwd (Porter, 1996): 

 Keuze voor product- of dienstenvariaties, 

 Keuze voor klantbehoeften, 

 Keuze voor distributienetwerken. 

De dynamiek van een organisatie heeft betrekking op hoe productiemiddelen en bekwaamheden (capabilities) 

worden aangewend om te komen tot economisch voordeel. De dynamiek is firm specific¸ dat wil zeggen 

bedrijfsgebonden en niet overdraagbaar van de ene organisatie op de andere (Besanko e.a., 2004). De 

ontwikkeling van deze capabilities dient planmatig te worden aangepakt, deze moeten worden afgeleid van de 

gewenste toekomstige positionering (Lauenstein, 1984). 

Interne organisatie 

Als laatste element is gedefinieerd hoe de organisatie ontworpen moet worden. Dit omvat onder andere de 

organisatiestructuur, de beloningsmethodiek en de wijze waarop er wordt omgegaan met wetgeving en de 

omgeving van de organisatie en het soort manager dat gewenst is. 

De gekozen structuur van de organisatie dient te zijn afgeleid van de gekozen strategie. Met name de 

positionering, aan de hand van de keuze voor product- of dienstenvariaties en klantbehoeften bepalen de 

organisatiestructuur in de eerste plaats. Het organisatieontwerp dient te worden opgebouwd aan de hand van 

drie opeenvolgende criteria, de markt (product- of dienstenvariaties en klantbehoeften), distributievereisten en 

de vereisten voor productontwikkeling (Strikwerda, 2009b). Naar mate de markt meerdere segmenten kent, 

dient de organisatie deze complexiteit te weerspiegelen. 

Het belang van de juiste financiering 

De opsomming van Besanko e.a. (2004) lijkt op de eerste hand het meest volledige overzicht van aspecten die 

benoemd dienen te worden in de strategie. Naar mijn mening is echter een belangrijk aspect niet benoemd. Dit 

betreft de analyse van de financiering van de organisatie en de afstemming daarvan op de verschillende 

strategische keuzes. 

De keuze hoe te financieren is namelijk van invloed op hoe de organisatie wordt gepercipieerd door de 

stakeholders (Grinblatt & Titman, 2002). Verschillende vormen van financiering brengen specifiek gedrag van 

ondernemingen met zich mee. Ondernemingen met een hoge schuldenlast zullen er agressieve prijsstrategieën 

op na houden om zo marktaandeel te veroveren. Een strategie gericht op productontwikkeling met een lange 

time to market, met kwaliteiten die belangrijk is maar niet waarneembaar of die toekomstig onderhoud vergen, 

vereisen een conservatieve financiering. 

Uitgangspunt van de financiering moet zijn dat de balans tussen eigen en vreemd vermogen en de verhouding 

tussen kortlopend en langlopend vreemd vermogen, in lijn dient te zijn met de verwachte (operationele en 

investerings-) kasstromen van de organisatie die samenhangen met de strategische positionering of nodig zijn 

om deze in te nemen. 
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Hoofdstuk 2: Het strategisch management proces 

Dit hoofdstuk zal ingaan op de verschillende stappen van het strategisch management proces en aangeven wat 

de rollen van de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC) zijn, gevolgd door de rol die de 

Internal Audit Functie (IAF) kan vervullen. De inhoud van de verschillende rollen is gebaseerd op wetgeving 

zoals het Burgerlijk Wetboek (BW), toepasselijke wetenschappelijke literatuur en de Corporate Governance Code. 

Het hoofdstuk zal worden afgesloten met de doelstelling die een strategy assessment zou moeten hebben. 

2.1 Inleiding 

De strategie van een organisatie is geen statisch object, deze dient continue te worden herzien. Het proces dat is 

ontworpen met als doel het waarborgen dat de strategie van de organisatie aansluit bij de ontwikkelingen in de 

omgeving wordt het strategisch management proces genoemd. Dit proces is te verdelen in drie fasen; 

strategisch denken, strategisch plannen en strategische executie. Het proces is schematisch weergegeven in 

Figuur 3. Het proces dient doorlopend plaats te vinden in de organisatie om de continue vertaling van interne 

en externe ontwikkelingen en de vertaalslag naar een van de vijf elementen (zie 1.3) van strategie te waarborgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Strategisch denken 

De eerste fase, die van strategisch denken, betreft het evalueren van de visie. Zoals eerder aangegeven zijn de 

missie en waarden van een organisatie geen onderdeel van de strategie. Zij maken echter wel deel uit van het 

strategisch management proces, deze twee elementen zijn het uitgangspunt voor de visie en later de strategie. 

Het evalueren van de visie dient continue te worden uitgevoerd. Deze evaluatie bestaat uit het analyseren van 

klantwensen, marktontwikkelingen en veranderingen in het competitief gedrag van concurrenten. De afweging 

die gemaakt dient te worden, is hoe de waargenomen ontwikkelingen ingrijpen op het nastreven van de missie 

Figuur 3: Het strategisch management proces, een continue proces 
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en de waardehiërarchie van de onderneming. Deze afweging kan de visie van de organisatie doen wijzigen. 

Tevens worden de ontwikkelingen, waar nodig, vertaald naar een van de vijf, in hoofdstuk 1 besproken, 

elementen. 

De rol van de Raad van Bestuur 

De RvB voert doorgaans het „strategisch denken‟ uit. De voorzitter van de RvB heeft hierin een dominante rol, 

eventueel aangevuld met belangrijke medewerkers (Thompson & Strickland, 2003). De RvB dient allereerst een 

visie te vormen. Deze visie is, zoals reeds eerder aangegeven, een reflectie van de feiten van de omgeving en de 

interpretatie van die feiten in de betekenis voor hoe de missie in de concreetheid van de omstandigheden 

gerealiseerd zou moeten worden.  

De visie van de RvB komt tot stand door een analyse van de markten waarop de onderneming actief is, maar 

tevens de markten waarop de onderneming niet actief is, maar mogelijk actief kan of wil worden. Daarnaast 

wordt de visie gebaseerd op ontwikkelingen bij concurrenten. Het begrip concurrent dient breed te worden 

opgevat. Zo kunnen markten die gerelateerd zijn en winstpotentie hebben, meegenomen worden in de 

beschouwing van waarop de onderneming actief wil zijn. 

De visie komt mede tot stand op basis van een versimpeling van de werkelijkheid. De RvB dient hiervoor 

assumpties te formuleren op basis waarvan de visie tot stand zal komen. Indien deze uitgangspunten van de 

visie sterk wijzigen in het verloop van de tijd, is dit een belangrijke reden de visie aan te passen. Het beoordelen 

of assumpties zijn gewijzigd wordt ook wel premise control genoemd. 

In de fase van het strategische denken worden de afwegingen niet altijd expliciet gemaakt. Een bestuurder kan 

slechts een deel van de strategie delen met de organisatie. Het gedeelde part van de strategie wordt wel de public 

truth genoemd, het ongedeelde part de private truth (Strikwerda, 2009c). De private truth heeft doorgaans 

betrekking op de wijze waarop de organisatie haar marktmacht wil gaan toepassen. Dit kan inhouden dat de 

organisatie druk uit wil gaan oefenen op leveranciers voor lagere inkoopprijzen of een bepaalde concurrent het 

leven zuur wil maken. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp wordt deze informatie doorgaans met 

weinigen gedeeld. De public truth betreft de strategische keuzes welke producten op welke markten zullen 

worden bediend. Deze informatie wordt breed gedeeld in de organisatie en is weinig gevoelig. 

De rol van de Raad van Commissarissen 

De RvC heeft een toetsende rol in de fase van het strategisch denken. De rol moet zich met name richten op de 

volledigheid van de analyse van de omgeving. De fase van strategisch denken kan door de RvB bijvoorbeeld 

worden overgeslagen of nieuwe ontwikkelingen worden weggeredeneerd omdat deze de persoonlijke 

machtspositie aantasten (Strikwerda, 2009c). 

2.3 Strategisch plannen 

Het tweede onderdeel van het strategisch management proces is die van het strategisch plannen. Het doel van 

deze fase is het vertalen van de strategische keuzes naar de organisatie-elementen. De fase van strategisch 

plannen kent een wettelijke context, bepaald door het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Nederlandse Corporate 

Governance code. 
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De rol van de Raad van Bestuur 

De taak die de RvB jegens de vennootschap heeft, is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (2:129 BW, lid 1). 

Deze taak is het besturen van de vennootschap. Van Schilfgaarde (2003) geeft aan dat het meer is dan de 

dagelijkse leiding: „Het bestuur heeft niet alleen de leiding bij de dagelijkse gang van zaken, het moet ook 

plannen maken voor de toekomst, strategie maken, beleid uitstippelen.‟ De vernieuwde Nederlandse corporate 

governance code (1 januari 2009) maakt duidelijk wat dit bestuur inhoudt, de RvB is verantwoordelijk voor:  

 de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap,  

 de strategie met het bijbehorende risicoprofiel,  

 de resultatenontwikkeling en 

 de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. 

Volgens de Nederlandse wetgeving is bestuur van de vennootschap autonoom. Dit impliceert het recht en de 

plicht tot het formuleren van een strategie een taak van de RvB is. De statuten van de organisatie kunnen deze 

autonomie beperken, hierin kan bepaald zijn dat de geformuleerde strategie geratificeerd dient te worden door 

andere organen dan de RvB zelf (2:129 BW, lid 4). Vanuit de wetgeving is te concluderen dat de RvC, noch de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, bevoegd zijn de RvB een strategie op te leggen. Dat de keuze voor 

de te voeren strategie is belegd bij de RvB blijkt eveneens uit de uitspraak van de ondernemingskamer inzake de 

casus Stork versus Paulson en Centaurus (Ondernemingskamer, 2007). 

Donaldson (1996) stelt dat het „eigenaarschap‟ van de strategie door de RvB ervoor zorgt dat de strategie 

effectief kan worden uitgevoerd, door de autoriteit en bevoegdheden die zij heeft. Dit inzicht is tegenwoordig 

achterhaald op basis van twee principes. De RvB heeft allereerst te maken met een informatieasymmetrie ten 

opzichte van de personen die strategie ten uitvoer dienen te brengen. Ten tweede werd er vanuit gegaan dat de 

strategische context aangepast zou worden bij een nieuwe strategie in het bottom-up proces. In de praktijk 

blijkt dit niet te gebeuren, omdat de aanpassingen zeer ingrijpend zijn. Hierbij valt te denken aan bedrijfsbrede 

synergie thema‟s of het inrichten van account management als profit center. Daarnaast zijn er factoren 

(bijvoorbeeld gaming, politicking of increased commitments) die het bottom-up proces  zou sterk beïnvloeden dat 

zelfs van goede strategieën in de praktijk weinig terecht komt (Bower & Gilbert, 2005). 

De RvB is verantwoordelijk voor het juiste ontwerp van de organisatie-elementen, de vertaling van de 

strategische keuzes naar de organisatie. Belangrijkste aandachtspunt is de consistentie van de organisatie 

elementen met de strategie (Higgins, 2005).  

De vertaling van de strategische keuzes 

De verschillende elementen die de strategische en structurele context van de organisatie bepalen zijn niet 

eenduidig gedefinieerd in de wetenschappelijke literatuur (Pryor e.a., 2007). Onderstaand zal een overzicht 

worden gegeven van elementen waarin de strategische keuzes vertaald dienen te worden. De RvB dient te 

komen tot een ontwerp ten aanzien van de organisatie-elementen. 
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Organisatieontwerp 

Het organisatieontwerp dient gebaseerd te zijn op de markt waarop de onderneming zich begeeft (fit-to-market) 

en de gekozen strategie (fit-to-strategy) (Chandler, 1962; Strikwerda, 2009a). Het organisatieontwerp gaat echter 

verder dan het traditionele harkje van personen, stafafdelingen en business units. Een belangrijke keuze die 

gemaakt dient te worden, is de keuze van wat wordt aangemerkt als profit center. Als profit center hoeft niet per 

definitie een afdeling of entiteit gekozen te worden. Er kan tevens gedacht worden aan het benoemen van 

bijvoorbeeld klanten- of klantgroepen als profit centers. 

Het bepalen van de profit centers is belangrijk, de verantwoordelijkheid van deze profit centers dient namelijk 

toegewezen te worden aan personen. Ten aanzien van deze profit centers dienen de verantwoordelijkheden en de 

middelen, beschikbaar om deze verantwoordelijkheid uit te voeren, in balans met elkaar te zijn. Deze balans is 

te bepalen aan de hand van de „Levers of Organization Design‟  (Simons, 2005). Er dient een balans te zijn tussen 

de productiemiddelen die men ter beschikking heeft (span of control) en de hulp van anderen die men nodig heeft 

(span of support) en  hetgeen waarvoor men verantwoordelijk is (span of accountability) en de mate waarin 

samenwerking met anderen nodig (span of influence). 

Als laatste element is het verlenen van beslissingsrechten aan de juiste personen een aspect wat in zeer 

belangrijke mate het succes van de strategie kan bepalen. De beslissingsrechten, gecombineerd met een cultuur 

waarbij deze beslissingen niet opnieuw ter discussie worden gesteld, draagt in belangrijke mate bij aan het 

verwezenlijken van de gekozen strategie (Neilson, Martin & Powers, 2008). Het juist ontwerpen van 

beslissingsrechten zal eraan bijdragen dat tijdig op ontwikkelingen in de omgeving kan worden ingespeeld. 

Processen  

De processen van een organisatie brengen de gewenste producten voort (Higgins, 2005). De RvB dient te 

bepalen wat belangrijke kenmerken zijn waarop het proces, en daarmee het voortgebrachte product, verschilt. 

Door het productieproces op een andere wijze in te richten is het mogelijk een unieke positie in te nemen 

(Porter, 1996). De aard van de processen kan worden afgeleid van kenmerken van de gekozen strategie, zoals 

een focus op klanten, concurrenten, innovatie of kosten (Olson e.a.; 2005). 

Naast het voortbrengen van de producten van de organisatie, dienen de processen ook te leiden tot de 

benodigde management informatie voor sturing en bijsturing. Met name ondersteunende processen moeten er 

toe leiden dat ontwikkeling in de omgeving die anders zijn dan geanticipeerd, opvallen en hier tijdig op 

gereageerd kan worden. 

Systemen  

De systemen van een organisatie bestaan uit de applicaties, infrastructuur en dataverzamelingen ter 

ondersteuning van processen. Het juist ontwerpen van de systemen van een organisatie draagt bij aan de 

winstgevendheid en is een voorwaarde voor een succesvolle strategie-executie (Ross e.a., 2006). Het juist 

inrichten dient plaats te vinden op drie gebieden: 

1. operating model, de wijze waarop de organisatie werkzaamheden uitvoert (zoals bepaald bij „processen‟), 

2. enterprise architecture, lange termijn visie op processen, systemen en technologieën, 
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3. IT engagement model, het geheel aan governance mechanismen dat ervoor zorg draagt dat bedrijfs- en IT-

doelstellingen in lijn blijven. 

Voor het succesvol gebruik van de systemen is het van belang dat informatie voor die personen beschikbaar is 

in de organisatie die hiermee moeten werken (Neilson, Martin & Powers, 2008). Door informatie vrij door de 

organisatie te ontsluiten, is het mogelijk economies of scale beter te benutten. Medewerkers worden niet langer 

beloond voor het beschermen van „kenniseilandjes‟ maar voor de creatieve bijdrage die zij leveren met de 

beschikbare informatie en samenwerking met andere afdeling. 

Personeel  

Voor het personeel moet bepaald worden welke karakteristieken zij moeten hebben als individuen en als groep 

om de gekozen strategie uit te kunnen voeren (Higgins, 2005). Deze karakteristieken zijn te groeperen in de 

competenties, gedrag en cultuur die gewenst is (Noe e.a., 2003). De gewenste competenties, gedrag en cultuur 

vormen vervolgens het uitgangspunt voor het aannemen en ontslaan van medewerkers, het performance 

managementsysteem, het beloningsbeleid en de trainingsbehoefte. 

Budgettering en allocatie van middelen  

Zoals eerder aangegeven is de RvB niet in staat zelf de realisatie van de gekozen strategie volledig te sturen. 

Door het bestaan van informatieasymmetrie tussen de verschillende uitvoerende niveaus in een organisatie, zal 

dit leiden tot een gerealiseerde strategie die afwijkt van hetgeen gekozen. Deze informatieasymmetrie is evident 

in de budgettering en allocatie van middelen.  In Figuur 4 is dit zichtbaar gemaakt. De allocatie van middelen 

wordt beïnvloed door drie contexten (Bower & Gilbert, 2005):  

 de structurele en strategische context, wat de structuur van de organisatie en beloningssystemen inhoudt,  

 de context van de kapitaalsmarkt, de verwachtingen omtrent het rendement van de organisatie bepaalt wat 

zij wel en niet als projecten zal kiezen en welk risico hierbij geaccepteerd wordt, 

 de context van de markt waarop de producten worden geleverd en de verwachtingen van klanten. 
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De drie contexten bepalen de gekozen budgettering (definition) in de fase van het strategisch denken. De 

daadwerkelijke allocatie van middelen (selection) wijkt af van hetgeen gebudgetteerd (definition), door 

marktontwikkelingen in producten en de financiële markten, maar met name door de structurele en strategische 

context. Managers zullen alleen die informatie delen die ervoor zorgt dat zij, gegeven hun specifieke 

doelstellingen, een maximaal budget verzamelen om deze doelen na te kunnen streven. Dit spelen met de 

informatieasymmetrie, om zo persoonlijke doelstellingen te behalen, wordt ook wel gaming genoemd.  

Aangezien het bonussysteem, de combinatie van de parameters en de verhouding tot de parameters op basis 

waarvan beloning plaatsvindt, dit gedrag in belangrijke mate zal sturen, is hieraan een aparte subparagraaf 

gewijd. Jensen (2001) geeft aan dat, indien een beloning is gekoppeld aan de gestelde budgetten, dit er toe zal 

leiden dat de gestelde budgetten geen stuurinformatie opleveren. Dit wordt ondervangen indien gebruik wordt 

gemaakt van een lineair beloningsbeleid. 

Kaplan & Norton (2008) beschrijven een accounting/budgetteringsmethode waarmee op planmatige en 

gecontroleerde wijze  cross unit synergies, investeringsprojecten en dergelijke gerealiseerd kunnen worden en dus 

geavanceerde strategieën geïmplementeerd kunnen worden, wat in de oude, op units gebaseerde, budget 

gedreven methode voor strategie implementatie onmogelijk is. Door dalende kosten van informatie komen 

beslissingen steeds lager in de organisatie te liggen en convergeren de korte en lange termijn. Het is hierbij van 

belang dat de structurele en strategische context juist is ingericht, om zo te waarborgen dat de beslissingen 

genomen worden.  
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In de accounting/budgetteringsmethode worden drie soorten uitgaven onderscheiden, namelijk de uitgaven 

voor strategische activiteiten (STRATEX), uitgaven voor uitvoerende activiteiten (OPEX) en uitgaven voor 

uitbreiding van de productiemiddelen (CAPEX). Door het onderscheid te maken in deze uitgaven, en niet een 

totaalbedrag beschikbaar te maken, wordt voorkomen dat het management van een business unit de korte en 

lange termijn doelstellingen zal uitruilen om de eigen doelstellingen na te streven. De drie uitgavenstromen zijn 

op deze wijze onafhankelijk te volgen en de effectiviteit te beoordelen. Het budget voor strategische activiteiten 

zal daarbij aan andere criteria getoetst moeten worden dan de twee andere stromen. De uitgaven voor 

strategische activiteiten zullen namelijk niet altijd tot toekomstige kasstromen leiden. Deze uitgaven zullen 

daarom meer als „onderzoek- en ontwikkelkosten‟ voor toekomstige activiteiten gezien moeten worden. 

Performance management & control systeem  

Het performance management & control systeem zijn de formele, op informatie gebaseerde, aanpak en procedures 

om patronen in de activiteiten van de organisatie te behouden of te veranderen (Simons, 2000). Het is een 

element waar recentelijk veel discussie over is geweest, met name voor financiële instellingen als gevolg van de 

kredietcrisis.  De discussie wordt echter al geruime tijd gevoerd, gebaseerd op de observatie dat de beloning en 

de geleverde prestatie niet in verhouding zijn (Hill & Yablon, 2003; Bebchuck & Fried, 2005). Neilson e.a. 

(2008) stellen dat het beloningsysteem niet de belangrijkste reden is waarom organisaties succesvol zijn in het 

operationaliseren van de strategie. Het hebben van de juiste beslissingsrechten en de daarvoor benodigde 

informatie wordt belangrijker geacht. Er is dus een kanttekening te plaatsen bij de huidige discussie. 

Onderdelen van de beloning 

De beloning van een bestuurder bestaat uit meerdere componenten. Het vaste salaris wordt doorgaans 

aangevuld met componenten van prestatiebeloning, opties op aandelen en pensioenrechten. Daarnaast kunnen 

er voordelen worden toegekend als goedkope leningen of een extra toelage bij vertrek of afscheid. Doorgaans 

werden het salaris, de prestatiebeloning en eventuele opties op aandelen openbaar gemaakt, bijvoorbeeld 

middels een jaarverslag. De pensioenrechten en andere voordelen worden niet bekend gemaakt. 

Een lineair beloningsbeleid is te beschrijven aan de hand van drie aspecten (Jensen, 2003); 

1. de maatstaf voor de meting van de prestatie, 

2. het snijpunt vanaf welke prestatie een beloning wordt gegeven, 

3. de verhouding tussen de prestatie en de beloning. 

De prestatie dient te worden gemeten in verhouding tot concurrenten of peers. Op deze wijze wordt alleen 

datgene beloond wat ook daadwerkelijk uitzonderlijk is. Bower (2003) geeft daarnaast aan dat de 

prestatiegerelateerde beloning niet meer gebaseerd mag zijn op prestaties van specifieke bedrijfsonderdelen, 

maar juist op basis van de bedrijfsresultaten. Op deze wijze is worden synergieën en samenwerkingsverbanden 

tussen units meer nagestreefd, iets wat de nieuwe economie van ondernemingen verlangt. 

Weisbach (2007) stelt drie eisen aan het totaal van alle beloningen. De beloning van de bestuurder dient 

gebaseerd te zijn op variabelen die de bestuurder kan beïnvloeden. Daarnaast moet de bestuurder niet in staat 
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zijn deze beloningen af te wentelen, om zo negatieve effecten te voorkomen. Als laatste zal het volledige pakket 

aan beloningen bekend gemaakt moeten worden. 

Vaststelling van de beloning 

Bebchuck & Fried (2005) stellen dat de bestuurder managerial power heeft over de hoogte en aard van de 

beloning die de bestuurder ontvangt. De managerial power komt voort uit de positie die de manager heeft over 

beloningen en de positie van de RvC. Het maximum van de beloning wordt bepaald door de zogenaamde 

outrage costs, de kosten die gepaard gaan met de hoogte van de beloning en hoe deze door buitenstaanders 

worden gepercipieerd. Hoe hoger de beloning, hoe hoger de economische kosten (bijvoorbeeld een overname) 

en sociale kosten (zoals schaamte voor het goedkeuren van de beloning). De RvC zal de beloning goedkeuren 

als zij de beloning (uit voordelen door de RvB) hoger acht dan de outrage costs. Dit gezichtspunt is in tegenspraak 

met de code Tabaksblat, aangezien deze uitgaat van arm‟s-length contracting en de onderhandelingsmacht die 

daarmee gemoeid is voor de RvC bij het aanstellen van  bestuurders. Holstrom (2004) geeft aan dat 

aanpassingen aan de corporate governance structuren onvoldoende is. Deze dienen te worden aangevuld met een 

set van generally accepted compensation practices, aan de hand waarvan toetsing door een derde kan plaatsvinden. 

Leiderschap  

De voorzitter van de RvB zal de gekozen strategie op een onbetwistbare wijze moeten ondersteunen in de 

organisatie (Schermerhorn, 2001). Het is van belang het juiste gedrag te promoten en het ongewenste gedrag te 

corrigeren (Bossidy e.a., 2002). 

De rol van de Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen dient toezicht te houden op het beleid van de onderneming (2:140 BW, lid 2). 

Dit toezicht dient vanuit „het belang van de vennootschap en de aan haar verbonden onderneming‟ te worden uitgevoerd. 

Het toezicht op het bestuur bestaat volgens de Nederlandse corporate governance code onder andere uit toezicht 

op ´de strategie en de risico´s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten´. De strategie zelf dient ter goedkeuring te 

worden aangeboden aan de RvC door de RvB (Monitoring Commissie Corporate Governance Code, 2009). Dit 

is overigens strijdig met hetgeen bepaald in het BW (2:129 BW, lid 1), wat de autonomie van het bestuur 

bepaald. Deze autonomie is enkel door de statuten te beperken op specifieke beslissingen (2:129 BW, lid 4). 

Perspectief toetsing strategie 

De RvC dient de strategie van de onderneming te toetsen. Maar vanuit welk perspectief dient deze toetsing 

plaats te vinden? Welke belangen dienen te worden afgewogen? De omschrijving „het belang van de vennootschap en 

de aan haar verbonden onderneming‟ laat veel ruimte voor interpretatie over. In de praktijk wordt de toetsing in 

belangrijke mate vorm gegeven door de Raad van Bestuur en de informatie die zij beschikbaar stelt aan de RvC. 

Hoewel er geen eenduidige definitie is voor het perspectief van waaruit de toetsing door de RvC dient plaats te 

vinden, zijn er wel aanknopingspunten. De rol van de RvC is gericht op het perspectief van de vennootschap 

en de aan haar verbonden onderneming en niet enkel gericht op de positie van de aandeelhouder (Van 

Schilfgaarde, 2003). De ondernemingskamer maakt dit ook duidelijk in de uitspraak in de casus Stork versus 

Paulson en Centaurus (Ondernemingskamer, 2007). Er dient een bredere afweging te worden gemaakt dan die 
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van enkel de aandeelhouder. Het ontbreekt echter aan een breed gedeelde opvatting over het perspectief welke 

de RvC dient te hanteren voor de toetsing. De afweging dient door betrokkenen van de onderneming gemaakt 

te worden (Strikwerda, 2009a). 

In het vervolg van dit referaat zal worden uitgegaan van de stakeholder approach zoals deze paragraaf 1.2 is 

behandeld. Mijns inziens geeft dit het beste invulling aan het begrip „het belang van de vennootschap en de aan haar 

verbonden onderneming‟. De toetsing dient derhalve vanuit het gezichtspunt van aandeelhouders, medewerkers, 

leveranciers, klanten, schuldeisers en gemeenschappen rondom de organisatie te geschieden. Gezien de 

diversiteit aan belangen(tegenstellingen) die de verschillende stakeholders hebben, is het van belang deze 

beoordeling aan de hand van de eerder benoemde waardehiërarchie te laten plaatsvinden. 

Aard van de toetsing 

De toetsing van de strategie door de RvC dient minimaal jaarlijks plaats te vinden (Monitoring Commissie 

Corporate Governance Code, 2009). De toetsing zal gericht moeten zijn op de volgende aandachtspunten 

(Strikwerda, 2009c): 

 keuze van product-markt combinaties waarin investeringen goed renderen, 

 activiteiten die de onderneming wenst te beëindigen of te verkopen, 

 propositie welke waarde aan klanten wordt geboden, 

 op welke wijze de diensten worden voortgebracht, 

 de benodigdheden om de strategie succesvol te implementeren (uitgedrukt in kritische personen en 

investeringen), 

 de wijze van financiering van de strategie. 

Volgens Donaldson (1996) is de RvC onvoldoende geïnformeerd om het toezicht op de strategie afdoende uit 

te voeren. Deze conclusie is in lijn met Van Ees e.a. (2008), die concluderen dat voor het uitvoeren van het 

toezicht op de strategie van de onderneming zowel externe als interne informatie van belang is. 

Hoewel de strategie executie geen verantwoordelijkheid van de RvC is, kan zij hierin wel een rol vervullen.  Zo 

kan de RvC aandacht besteden aan de voortgang en de juiste implementatie ter discussie stellen, aan de hand 

van eigen informatie en zelf te stellen criteria (Strikwerda, 2009c). De RvC heeft de mogelijkheid zelfstandig 

informatie te verzamelen aan de hand van de Code Tabaksblat (Monitoring Commissie Corporate Governance 

Code, 2009). Het is overigens aan de RvC zelf te bepalen welke rol zij in wenst te nemen. De rol wordt 

overigens ook in grote mate bepaald door de rol die door de RvB wordt gegund. 

2.4 Strategie executie 

Als laatste stap in het strategisch management proces is daar de fase van de strategie executie. De fase van de 

strategie executie houdt in dat de strategische keuzes worden ingezet in de organisatie. Afsluitend dient 

afgewogen te worden in welke mate de gekozen strategie oplevert hetgeen gewenst was. 

De rol van de Raad van Bestuur 

Deze afweging kan plaatsvinden aan de hand van het model in Figuur 5. Dit model maakt onderscheid in twee 

soorten strategieën, namelijk die van deliberate (opzettelijk) en emerging (opkomende) strategies. De eerste vorm, is 
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de uitkomst van een formeel, top down proces. De tweede vorm komt voort uit onverwachte aanpassingen door 

het top management op ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. Het kan dus zijn dat slechts een 

deel van de gekozen strategie uiteindelijk gerealiseerd wordt.  Gedurende de evaluatie moet blijken welke 

strategieën (deliberate of emergent) een positief of negatief effect op het behalen van de doelstellingen hebben 

gehad.  

 

 

Gezien het formele karakter van de deliberate strategy is de juiste implementatie daarvan te beoordelen. Emergent 

strategies zijn minder formeel en als gevolg hiervan lastiger op juiste implementatie te beoordelen. Een sleutelrol 

is weggelegd voor het allocatieproces, als communicerend vat tussen de deliberate en emergent strategy. Afhankelijk 

van de onzekerheid over de omgeving zal er meer gesteund moeten worden op emergent strategies en minder op 

deliberate strategies (Christensen & Raynor, 2006). Organisaties die over langere periode succesvol zijn, hebben 

zowel het top-down als bottom-up proces van allocatie van middelen juist ingericht (Brauer & Schmidt, 2006). 

Schmidt & Brauer (2006) stellen dat de juiste executie van de strategie allereerst aan de hand van 

allocatiebeslissingen van budgetten getoetst dient te worden. Daarnaast kan de strategie getoetst worden aan de 

hand van zowel financiële als operationele maatstaven, aangevuld met een toets op consistentie van de 

verschillende elementen waarmee de strategie is geoperationaliseerd. Donaldson (1995) benadrukt het toetsen 

van de strategie aan de hand van financiële maatstaven, aangezien deze de economische realiteit weergeven. 

Naast de analyse middels deliberate en emergent strategies dient er evaluatie plaats te vinden of voldaan is aan de 

doelstellingen zoals gesteld voor verschillende Key Succes Factors (KSF‟s) enerzijds en milestones anderzijds (Abell, 

1993). De KSF‟s zijn hierbij expliciet gemaakt en goed meetbaar. De meting dient plaats te vinden ten opzichte 

van de doelstellingen van de organisatie en ten opzichte van de concurrenten (benchmarking). De aandacht van 

de analyse is op het heden gericht. 

The 
Organisation’s 

Values 

Deliberate 
Strategy 

The Resource 

Allocation 

Process 

Emergent 
Strategy 

Investments in 
new products, 
services, 
processes and 
acquisitions 

Actual Strategy 

Improved 

understanding of what 

works and what doesn’t 

Unanticipated 

opportunities, problems 

and successes 

Figuur 5: Naar C.M. Christensen & M.E. Raynor (2003) 
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De milestones zijn minder expliciet gemaakt, dit betreffen minder goed meetbare karakteristieken zoals de 

competenties en benodigde productiemiddelen, waarvan de realisatie beoordeeld dient te worden. De analyse 

wordt aangevuld met de assumpties op basis waarvan de visie tot stand is gekomen en ontwikkelingen in de 

omgeving anderzijds (Muralidharan, 2004), aangezien meer bekend is over de toekomst naar mate de tijd 

vordert. Op basis hiervan kan aanpassing plaatsvinden van een van de vijf elementen van de strategie. 

Afsluitend dient de RvB de uitkomsten van de strategie te evalueren aan de doelstellingen. Het strategisch 

management proces is een continue proces, de evaluatie van de strategie dient derhalve voortdurend plaats te 

vinden. De evaluatie kan expliciet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in een vergadering van de RvB of impliciet 

door bijvoorbeeld de voorzitter van de RvB bij de afweging van de impact van nieuwe marktontwikkelingen. 

De Rol van de Raad van Commissarissen 

De RvC dient op basis van de Code Tabaksblat jaarlijks de strategie te beoordelen (Monitoring Commissie 

Corporate Governance Code, 2009). Hierbij kan gesteund worden op de informatie die van de RvB wordt 

ontvangen, maar kan ook zelfstandig informatie worden vergaard. Zoals al eerder is aangeven, is de RvB het 

orgaan dat de strategie dient te formuleren. De RvC dient echter goedkeuring te geven aan besluiten waarvoor 

haar goedkeuring volgens de statuten is vereist en kan als adviseur optreden (Strikwerda, 2009c). 

2.5 Rol van de Internal Audit Functie 

Hoven (2006) heeft vastgesteld dat er een rol is voor de Internal Audit Functie (IAF) in 

strategievormingsprocessen. Dit betreft de eerste fase van het strategisch management proces. De fase van 

strategie executie en de fase van evaluatie en bijsturing is hierbij niet onderzocht. Smit (2007) komt tot de 

conclusie dat de IAF drie verschillende rollen in het strategisch management proces heeft, te weten die van 

toetser van het strategievormingsproces (strategisch denken), toetser van het strategiedocument (strategisch 

plannen) en die van toetser van de uitvoering van de strategie (strategie executie). De IAF kan een rol vervullen 

in alle drie de fasen van het strategisch management proces. 

De inhoud van het onderzoek 

Grundy (2008) heeft gepubliceerd met voornamelijk de focus op de eerste twee rollen en heeft een strategy 

assessment als volgt gedefinieerd: 

 

Donaldson (1995) beschrijft een strategy assessment als het proces van evaluatie van de strategie dat achteraf 

plaatsvindt, met als doel tot bijstelling van de strategie te komen. Dit dient aan bovenstaande definitie 

toegevoegd te worden. Aan deze definitie dient tevens te worden toegevoegd dat het herkennen van 

succesvolle emergent strategies ook tot het onderzoekgebied behoort. De huidige definitie heeft mijns inziens enkel 

betrekking op de formele, top-down tot stand gekomen deliberate strategy. 

Wielaard (2009) geeft aan dat er door de recente ontwikkelingen mogelijkheden zijn, om de rol van IAF ten 

aanzien van de strategie en het toezicht op de daarmee samenhangende risico‟s, te veranderen. Daarnaast is, als 

gevolg van de verschillende financiële crises, de druk toegenomen op de RvC om beter toezicht uit te oefenen. 

The systematic, structured and comprehensive and detailed review of your strategy and strategic 

processes, to identify weaknesses, blind spots and areas where potentially far more value can be added. 
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Om de toegevoegde waarde en wenselijkheid van een strategy assessment te bepalen zullen de voor- en 

tegenargumenten voor de betrokken partijen, te weten de RvB en RvC moeten worden afgewogen. 

De weaknesses en blind spots in de definitie refereren naar tekortkomingen in het strategisch management proces. 

Het is echter mijn inziens niet mogelijk een normering te koppelen aan deze risico‟s. De risico‟s doen zich voor 

als gevolg van de belangen die de verschillende participanten in het strategisch management proces hebben. Dit 

zijn belangen die samenhangen met beloningen, de allocatie van middelen of prestige. Deze risico‟s (zie tabel 1) 

zijn generiek en doen zich in verschillende mate voor in elke onderneming.  

Afweging Raad van Bestuur 

Gordon (1997) stelt dat een belangrijke uitkomst van een strategy assessment het ontstaan van draagvlak is voor de 

gekozen strategie. Het extra draagvlak wordt gecreëerd doordat een strategy assessment de kwaliteit van de 

besluitvorming omtrent de strategie van de onderneming kan verbeteren. Het extra draagvlak is met name 

interessant voor de RvB, aangezien dit de operationalisering van de strategie kan vergemakkelijken. 

Als tweede voordeel kan worden aangedragen dat een strategy assessment bij kan dragen aan het vertrouwen 

wat er is tussen enerzijds de RvB en de RvC anderzijds. Dit vertrouwen wordt als een belangrijke factor gezien 

voor het goed functioneren van het bestuur van een onderneming (van Ees e.a., 2008). Een strategy assessment 

vermindert mogelijk ook de kosten voor corporate governance (Grundy, 2008). 

Een nadeel van het onderzoek kan zijn dat de RvB wordt gevraagd een deel van haar private truth, als aanvulling 

op de gepresenteerde strategie, prijs te geven. Deze informatie wil de RvB in eerste instantie niet met een grote 

groep delen, wellicht niet eens met de RvC. Daarnaast kan een nadere toetsing van de strategie het strategisch 

management proces vertragen. Deze vertraging kan door de RvB als storend ervaren worden. 

Afweging Raad van Commissarissen 

De IAF kan de RvC van organisatiespecifieke informatie voorzien, die benodigd is voor het beoordelen van de 

strategie (van Ees, 2009). Op deze wijze wordt de beperkte informatie van de RvC, zoals deze door Donaldson 

(1995) is geschetst, grotendeels opgeheven. 

Een nadeel van het uitvoeren van de strategy assessment is dat dit de verhouding tussen de RvB en de RvC kan 

verstoren. De uitkomsten van het onderzoek kunnen vervelende vragen oproepen die de RvC aan de RvB moet 

stellen. 

Strategy assessment: De Internal Audit Functie in een spagaat? 

Op het eerst gezicht lijkt de IAF in een spagaat te belanden, er zijn namelijk zwaarwegende argumenten om 

geen strategy assessment uit te voeren (het opgeven van private truth, vertraging in het proces), terwijl er wel degelijk 

voordelen voor de organisatie zijn te behalen (verbeterde kwaliteit besluitvorming, vermindering governance 

kosten). De strategie zelf en de organisatie van het strategisch management proces zijn echter de domeinen van 

de RvB waarbij liever geen pottenkijkers gewenst zijn. 

Het argument dat het zwaarste weegt is het argument dat de RvB het belang van de onderneming dient te 

behartigen. Naar mijn mening is de strategy assessment een middel om dit belang optimaal te dienen, aangezien 
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geen enkele persoon feilloos is. De werkzaamheden door de IAF, en uiteindelijk ook de RvC, dienen echter wel 

in een klimaat van wederzijds respect plaats te vinden (Donaldson, 1995). Om dit te bereiken, zal de IAF 

gedurende het gehele proces betrokken moeten zijn en haar werkzaamheden uitvoeren voordat informatie aan 

de RvC wordt verstrekt. Op deze wijze worden namelijk twee voordelen behaald. Allereerst zal de RvB de 

onjuistheden in haar besluitvorming nog kunnen herstellen, wat de acceptatie van de uitkomsten en de 

medewerking aan het onderzoek zal vergroten. Ten tweede zal de RvC informatie ter beschikking krijgen 

waarvan de kwaliteit hoger is en minder gefilterd door de RvB, wat de vertrouwensband zal vergroten. 

De rol die de IAF heeft is die van advocaat van de duivel (Hill & Jones, 2007). Dit houdt in dat zij plannen, 

besluiten en afwegingen aan een kritische analyse onderwerpt. Op deze wijze kunnen de risico‟s uit hoofdstuk 3 

onderkend en gecorrigeerd worden, met een verbeterde besluitvorming en betere prestaties van de 

onderneming tot gevolg. 
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Hoofdstuk 3: Een normenkader voor strategiebeoordeling 

Hoofdstuk 3 zal, als laatste hoofdstuk, de vraag beantwoorden aan welke normen de strategie getoetst dient te 

worden. Allereerst zal daarvoor een doelstelling van de strategy assessment worden bepaald. 

3.1 Doelstelling van de strategy assessment 

De strategy assessment zal zich moeten richten op twee aspecten. In eerste instantie zal er geborgd moeten worden 

dat de gekozen strategie bijdraagt aan de (economische) doelstelling van een strategie. Als tweede dient het 

strategische management proces op zo‟n wijze te zijn ingericht dat wordt voldaan aan hetgeen wettelijk is 

vereist. 

Economische context 

De economische doelstelling van een onderneming is het behalen van economische winst. Deze economische 

winst moet onderscheiden worden van de boekhoudkundige winst. De economische winst houdt, aanvullend 

op de boekhoudkundige winst, rekening met opportunity costs. Deze opportunity costs  zijn te omschrijven als de 

kosten die worden gemaakt doordat de productiemiddelen van een onderneming niet daar worden ingezet waar 

zij de meeste waarde voortbrengen (Pindyck & Rubinfield, 2001). Hieruit volgt dat de strategie altijd getoetst 

moet worden aan de bijdrage aan het behalen van economische winst. Deze economische winst is te behalen als 

een unieke positie wordt ingenomen, die moeilijk is te kopiëren door concurrenten (Porter,1996). Om de 

unieke positie in te nemen, dienen de verschillende elementen in de fase van strategisch plannen en van 

strategische executie consistent met deze positie gepland respectievelijk uitgevoerd te worden (Higgins, 2005). 

Het toetsen van de economische context 

De economische context is mijn inziens te toetsen aan de hand van de verschillende normen die zijn 

opgenomen in het normenkader. De aard van de toetsing, de zogenaamde materiële toetsing, dient plaats te 

vinden aan de hand van een aantal testaspecten. Deze testaspecten worden bepaald door de verschillende 

cognivitive biases, een beperking in de wijze waarop mensen informatie verwerken, welke tot gevolg hebben dat 

niet de economisch gezien optimale uitkomst wordt gekozen. Tabel 1 geeft een (niet uitputtend) overzicht van 

de risico‟s zoals die bestaan in de fase van het strategisch denken.  
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Risico Omschrijving 

Belief conservatism Bestuurders interpreteren ervaringen en informatie op zo‟n manier, dat 
deze in lijn is met eerdere overtuigingen en ervaringen (Zee & Strikwerda, 
2003). 

Onvoldoende gegronde 
informatie 

Voorspellingen over marktvraag en consumentengedrag wordt 
onvoldoende onderzocht om als valide basis voor strategische beslissingen 
te dienen (Zee & Strikwerda, 2003). 

Bounded awareness Niet alle beschikbare en verkrijgbare informatie wordt verwerkt voordat 
wordt overgegaan tot besluitvorming (Bazerman & Malhotra, 2007). 

Prior hypothesis bias Bestuurders die een sterke overtuiging hebben over de interactie tussen 
twee variabelen, nemen beslissingen op basis van die overtuigingen, 
ondanks dat er informatie is dat deze overtuiging onjuist is (Hill & Jones, 
2007). 

Escalating commitments Het vasthouden aan beslissingen en plannen waar al veel tijd en geld in is 
gestoken, ondanks dat er signalen zijn dat dit niet langer de juiste weg is 
(Hill & Jones, 2007). 

Reasoning by analogy Het gebruik van simpele vergelijkingen met eerdere situaties, om zo 
ingewikkelde problemen begrijpelijk te maken (Hill & Jones, 2007). 

Representativeness Een beperkte gegeven of voorval wordt gegeneraliseerd als geldend voor 
de gehele populatie (Hill & Jones, 2007). 

Illusion of control Het overschatten van de mate waarin men gebeurtenissen kan 
beïnvloeden (Hill & Jones, 2007). 

Groupthink Het nadelig beïnvloeden van besluitvorming door een groep omdat de 
behoefte aan unanimiteit groter is dan het onderzoeken van de gevolgen 
van de beslissing (Rollinson, 2002; Hill & Jones, 2007). 

Trusting clinical experience Ervaren bestuurders negeren nieuwe bewijzen, omdat zij meer vertrouwen 
op de eigen ervaringen dan op onderzoek (Pfeffer & Sutton, 2006). 

Capitalizing strenghts Bewijs gebruiken om de eigen sterkten optimaal te benutten (Pfeffer & 
Sutton, 2006). 

Dogma & belief Het dogmatisch vasthouden aan een principe, zonder het principe zelf ter 
discussie te stellen (Pfeffer & Sutton, 2006). 

Ideology Het nastreven van een ideologie, terwijl de juistheid van de ideologie niet 
is aangetoond (Pfeffer & Sutton, 2006). 

Uncritical emulation Het kopiëren van succesvol gedrag of activiteiten, waarbij er een kopie 
van de outperformer ontstaat (Pfeffer & Sutton, 2006) en geen unieke positie 
wordt ingenomen. 

Casual benchmarking Het vergelijken met outperformers en kopiëren van gedrag en activiteiten, 
zonder dat onderzocht is waarom en of het voor de eigen onderneming 
wel zal werken (Pfeffer & Sutton, 2006). 

 Tabel 1: Overzicht van risico’s in het strategisch management proces 

De IAF zal per norm moeten bepalen of een van deze cognitive biases zich heeft voorgedaan. Dit zal blijken 

indien de IAF, op basis van de beschikbare en eventueel aanvullend, zelfstandig verworven informatie, tot een 
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andere conclusie is gekomen. Bij een afwijkende conclusie zal bepaald moeten worden welk van de 

bovengenoemde risico‟s zich heeft voorgedaan. Dit zal moeten leiden tot een aanbeveling ten aanzien van de 

systemische context van de organisatie. Deze bestaat uit de volgende elementen (Strikwerda, 2009d): 

1. Missie, 

2. Waardenhierarchie, 

3. Visie en aannames, 

4. Strategie en de gemeenschappelijke doelstellingen, 

5. Het business model met oorzaak en gevolg relaties , 

6. Prestatiemeting: aan de hand van welke aspecten wordt de onderneming beoordeeld en wat wordt 

gerapporteerd. Aan de hand van welke parameters, inclusief strategische thema‟s en bedrijfsbrede 

projecten etc., 

7. Het proces van stellen van doelen, oplossen van conflicten tussen het benutten van markt kansen en het 

benutten en alloceren van productiemiddelen,  

8. Beschikbare managementinformatie, historisch, toekomstig, financieel en niet financieel, voorspellende en 

vertraagde parameters, 

9. Het proces van (interactive) control en performance evaluation, 

10. Het systeem van beloningen, 

11. Het process van controleren van aannames/meta-control, 

12. Ondersteuning van training, coaching en verandering. 

 

Juridische context 

De juridische context is bepaald in BW 2, artikel 9: “Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een 

behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer 

bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te 

wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden”. 

Assink (2007) stelt vast dat er twee pijlers zijn waaraan verantwoord gedrag van bestuurders ten aanzien van de 

vennootschap getoetst dient te worden, de zogenaamde loyaliteits- en zorgvuldigheidsplicht. Deze begrippen 

zullen nader worden toegelicht. 

Loyaliteitsplicht 

De loyaliteitsplicht is door Assink (2007) omschreven als: “Het op subjectieve bona fide wijze invulling geven aan de 

taakopdracht jegens de vennootschap”. Dit houdt in dat de bestuurder naar eer en geweten dient te handelen en 

daarin een zuivere belangenafweging maakt; het belang van de onderneming dient in zijn handelen voor andere 

belangen gesteld te worden. 

Zorgvuldigheidsplicht 

De zorgvuldigheidsplicht is door Assink (2007) omschreven als: “Het op een objectief zorgvuldige wijze invulling geven 

aan de taakopdracht jegens de vennootschap”. Hiermee wordt het voldoen van het bestuurlijk gedrag aan de heersende 

normen als wetten en statuten bedoeld. Een bestuurder zal zijn werkzaamheden volgens de geldende wet- en 

regelgeving dienen uit te voeren. 
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Het toetsen van de juridische context 

Om vast te stellen of voldaan is aan loyaliteits- en zorgvuldigheidplicht zal in dit referaat worden uitgegaan van 

het principe dat het strategisch management proces bestaat uit een aaneenschakelijking van zakelijke 

beleidsafwegingen. Zakelijke beleidsafwegingen dienen te voldoen aan de volgende vijf aspecten (Assink, 2007): 

 Het bestuur dient bij het maken van een zakelijke beleidsafweging binnen de grenzen van het doel van de 

vennootschap te blijven (vgl. art 2:7 BW), 

 Het bestuur dient bij het maken van een zakelijke beleidsafweging op een geïnformeerde grondslag en 

doordachte wijze te handelen (vgl. art 2:8 BW), 

 Het bestuur dient telkens die zakelijke afweging te maken, waarbij het belang van de vennootschap het 

meest is gebaat (vgl. art 2:8 BW en art. 2:140/250 BW), 

 Indien de door het bestuur te maken zakelijke beleidsafweging mede bestaat uit een voorzienbare 

benadeling van een in acht te nemen deelbelang dient het bestuur telkens die belangenafweging te maken 

welke dat deelbelang niet disproportioneel benadeelt (vgl. art 2:8 BW), 

 Het bestuur dient bij het maken van een zakelijke beleidsafweging een aan voorafgaand gewekte en te 

honoreren verwachting te respecteren, tenzij voor het niet honoreren van de gewekte verwachting een 

afdoende rechtvaardigingsgrondslag bestaat (vgl. art 2:8 BW). 

Evenals bij de economische context zal per norm de bovengenoemde testaspecten beoordeeld moeten worden. 

Het zal echter niet zo zijn, dat op basis van de conclusie een oordeel gevormd zal moeten worden, alswel meer 

op de onderbouwing van de afweging door de RvB. 

Complementairiteit van de twee contexten 

De economische en juridische context van een strategy assessment lijken op het eerste gezicht ver van elkaar te 

liggen. Immers, het is heel goed denkbaar dat een bestuur(der) voldoende loyaal en zorgvuldig is geweest in het 

vervullen van de taakopdracht, echter met het ongewenste economisch resultaat van een faillissement tot 

gevolg. Het is echter mijn inziens niet wenselijk de twee gezichtspunten gescheiden van elkaar te behandelen, 

aangezien zij complementair aan elkaar zijn. Zo zal indien is voldaan aan het zorgvuldigheidsprincipe, dit een 

positief effect hebben op de kwaliteit van de besluitvorming ten aanzien van de economische context. 

3.3 Uitgangspunten normenkader 

Het normenkader kent twee contexten, de economische en de juridische. Om te komen tot een normenkader 

wil ik het strategisch management proces benaderen vanuit een procesbenadering, waarbij er normen gesteld 

dienen te worden aan de invoer, de uitkomsten en de evaluatie. Het geheel aan normen is weergegeven in Figuur 

6. Deze normen zijn gebaseerd op de risico‟s zoals deze zijn gedefinieerd in wetenschappelijke literatuur. Deze 

normen zijn primair gebaseerd op de economische context, met als doel een unieke positie in te nemen en deze 

te verwezenlijken. De testaspecten, waaraan de materiële beoordeling zal moeten voldoen, zijn bepaald op basis 

van de economische en juridische context en bepalen de procesgang. 
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Zoals reeds eerder opgemerkt, is er sprake van een beperkte mate van zekerheid die is te ontlenen aan de strategy 

assessment. Het normenkader zal derhalve ook niet leiden tot „harde normen‟ op basis waarvan een oordeel 

gegeven kan worden, alswel een goede discussie mogelijk is. De normen dienen mijn inziens als middel voor de 

analyse van het strategisch management proces en de verschillende producten daarvan. Gedurende de 

uitvoering van de strategy assessment  wordt er mijn inziens in belangrijke mate gesteund op het professional 

judgement van de internal auditor. 

Het normenkader zal, worden uitgewerkt aan de hand van risico‟s waaraan vervolgens normen worden 

gerelateerd. De normen zijn opgenomen in de bijlagen van het referaat. Per norm is een toelichting worden 

gegeven van de verschillende aspecten waarop de toetsing dient plaats te vinden, alsmede de context en een 

eventuele toelichting. 

3.4 Normen voor de fase van strategisch denken 

De onderstaande normen hebben enerzijds betrekking op de invoer van het strategische management proces, 

zoals bijvoorbeeld de missie, de waarden en de visie van de organisatie. Daarnaast zijn er, met name 

economische, vereisten aan de uitkomsten van de fase van strategische denken. De risico´s met betrekking tor 

de fase van het strategisch denken zijn opgenomen in tabel 2. 
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Figuur 6: Opbouw van het normenkader 
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Risico Omschrijving 

De missie is onvoldoende 
richtinggevend gedefinieerd. 

De missie is niet op een wijze geformuleerd dat deze de „raison d‟etre‟ juist 
weergeeft en kan dienen als norm ter beoordeling van de activiteiten en 
strategie van de organisatie. 

De waarden van de 
organisatie zijn niet in een 
hiërarchie weergegeven. 

De waardenhiërarchie ontbreekt met als gevolg dat medewerkers hier van 
de dagelijkse beslissingen niet aan deze waarden kunnen relateren. 

De waarden van een 
organisatie zijn niet 
gedefinieerd naar 
stakeholders. 

De waarden zijn niet gerangschikt naar de stakeholders, waardoor de 
verschillende belangen door een medewerker niet op een juiste manier 
afgewogen kunnen worden. 

De visie is gebaseerd op 
achterhaalde assumpties. 

De omgeving van de organisatie is gewijzigd, terwijl de visie hierop niet is 
aangepast. 

Onvolledige en onjuiste 
bronnen. 

De bronnen waarop de RvB zich baseert zijn onvolledig of onjuist. Tot 
onjuist wordt ook informatie die gefilterd is door degene die de informatie 
beschikbaar stelt aangemerkt. 

De gekozen positie is niet 
uniek en levert geen 
economisch voordeel. 

Indien de gekozen positie niet uniek is, kan deze niet leiden tot een 
economische voordeel op de lange termijn. 

Vertaling naar de elementen 
niet volledig en niet 
consistent. 

De strategie is onvoldoende in kaart gebracht en gebaseerd op de vijf 
elementen van een strategie. 

Tabel 2: Risico's in de fase van het strategisch denken 

De normen ten aanzien van de fase van het strategisch denken zijn opgenomen in bijlage I. De normen hebben 

betrekking op de missie, waardenhiërarchie en visie, als basis van de strategie van de onderneming. 

De missie van de onderneming is toetsbaar aan de hand van normen uit de vakliteratuur voor wat wel en niet 

tot de elementen van de missie behoort. Zo is de missie van een savings & loan bank universeel, „intermediation of 

capital under curbing information asymmetry‟ (Mishkin, 2003) en is derhalve de  maatschappelijke rol voor alle banken 

identiek. 

Ten aanzien van de waarden van de onderneming is vast te stellen dat deze in een hiërarchie zijn geformuleerd, 

zodat medewerkers op basis hiervan beslissingen kunnen nemen in hun dagelijkse werkzaamheden. Doorgaans 

worden waarden namelijk wel gedefinieerd maar zijn deze meer reclameteksten dan normen waaraan men 

besluiten kan spiegelen. Een goed voorbeeld van een waardenhiërarchie is het „Our Credo‟ van Johnson & Johnson. 

De visie is vervolgens te toetsen op plausibiliteit, volledigheid en de onderbouwing met feiten. Zo wordt 

voorkomen dat de strategie niet een ambitie is, maar een reflectie van de interpretatie van de externe en interne 

omgeving van de onderneming. Van belang is dat de visie expliciet gemaakt moet worden, inclusief de 

aannames die bij de totstandkoming zijn gehanteerd. Deze aannames dienen periodiek geëvalueerd te worden 

om veranderingen in de omgeving waar te nemen. 

Daarnaast is er aandacht voor de informatie die er voor de RvB beschikbaar is. Juist dit laatste is een belangrijk 

punt, aangezien de RvB beperkt is in haar functioneren door het bestaan van een informatieasymmetrie ten 
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opzichte van degenen die de strategie ten uitvoer brengen. De IAF zal, wellicht zelfstandig, aanvullende 

werkzaamheden moeten verrichten om vast te stellen dat de informatie juist is, zoals het opnieuw uitvoeren van 

marktanalyses. 

 
Als laatste zijn er de normen voor het kiezen van een unieke positie. Deze unieke positie moet de uitkomst van 

de fase van strategisch denken zijn. De IAF zal moeten beoordelen of dit het geval is of dat hier bijvoorbeld 

sprake is van uncritical emulation. Belangrijk is ook vast te stellen of vooraf er voldoende aanwijzingen zijn dat de 

gekozen positie economisch gezien rendabel is. Rendabel betekend in deze zin dat voldaan wordt aan de 

economische verwachtingen van de stakeholders van de onderneming. 

3.5 Normen voor de fase van het strategisch plannen 

De normen wat betreft het strategisch plannen hebben voornamelijk betrekking op de keuzes aangaande het 

ontwerp van de structurele en strategische context. De normen bestaan derhalve in zijn geheel uit vereisten aan 

de uitvoer van deze fase. De risico‟s in  de fase van het strategisch plannen zijn opgenomen in tabel 3. 

Risico Omschrijving 

Onvolledige of inconsistente 
vertaling naar organisatie 
elementen 

De gekozen strategie is niet volledig vertaald naar alle organisatie 
elementen (Strikwerda, 2009c).  

Het vertalen van de gekozen strategie naar de verschillende organisatie 
elementen is niet consistent met de gekozen strategie (Higgins, 2005). 

Financiële vertaling niet 
volledig 

De financiële vertaling is niet voor alle elementen gemaakt en daardoor 
niet volledig. 

Onvoldoende planmatig 
(‘organisch proces’) 

De vertaling van de strategie wordt aan het management van de business 
units overgelaten en voldoende regie van de RvB ontbreekt.  

Tabel 3: Risico's in de fase van het strategisch plannen 

De normen in bijlage II richten zich primair op het ontwerp van de organisatie elementen. Vooraf is toetsbaar 

of deze juist zijn ingericht. Steeds vaker zijn strategieën gericht op cross unit synergieën. Hierbij is het van groot 

belang dat het vooraf het juiste ontwerp voor het management control systeem en budgettaire eenheden wordt 

gekozen. De gekozen strategie dient als basis voor het ontwerp van alle organisatie-elementen (zie ook 2.3), dus 

ook zaken als organisatiestructuur, management informatie en systemen dienen juist te zijn ontworpen.  

Uitgangspunt is dat geen enkel element onveranderd kan blijven indien de strategie wijzigt. Het niet aanpassen 

van een van de organisatie-elementen kan tot gevolg hebben dat de strategie executie faalt.  

De financiële impact van het ontwerp dient afgewogen te worden, omdat gedurende het ontwerp duidelijk kan 

worden dat de gekozen strategie hogere kosten met zich mee brengt dan vooraf verwacht. Hierop volgend 

dient dan aanpassing van de financiering van de onderneming of de gehanteerde aannames plaats te vinden en 

de strategie of het ontwerp van de organisatie-elementen te worden aangepast. 

Als laatste moet getoetst worden dat het effectueren van de gekozen organisatie-elementen voldoende 

planmatig wordt aangepakt. Doorgaans worden strategieën geformuleerd en wordt de strategie executie 

overgelaten aan het lagere management, waardoor geen of niet juiste aanpassingen van de organisatie-elementen 
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plaatsvinden. Daarnaast moet bepaald zijn voor wanneer welke fase afgerond moet zijn (de zogenaamde 

milestones, Abell, 1993). 

Voor het vooraf „in opzet‟ toetsen van de organisatie-elementen vergt veel van het professional judgement van de 

auditor. Dit zal inhouden dat de auditor per organisatie-element zal moeten bepalen wat de gewenste situatie is 

en of het ontwerp hieraan voldoet. De auditor zal derhalve een grote kennis moeten bezitten van de mogelijke 

varianten voor de organisatie-elementen en hoe deze toe te passen. Het normenkader gaat, omwille van de 

bondigheid en het verkennende karakter van het referaat, inhoudelijk niet in op de juiste inrichting van de 

organisatie-elementen. Daarnaast is het zo dat er een veelvoud van mogelijkheden is voor het ontwerp van de 

organisatie-elementen, zodat de normen nimmer toereikend zijn.  

3.6 Normen voor de fase van strategie  executie 

De normen voor strategie executie hebben met name betrekking op het toezicht dat de RvB dient te hebben op 

de uitvoering van de strategie. Daarnaast dient ingericht te zijn dat er beoordeeld wordt in welke mate de 

gestelde doelstellingen worden behaald en afwijkingen van deze doelstellingen moet worden onderzocht of 

doelstellingen aangepast. De risico‟s in de fase van strategie executie zijn opgenomen in tabel 4. 

Risico Omschrijving 

Onvoldoende toezicht op 
naleving van strategische 
kalender 

De RvB voert onvoldoende toezicht uit op de voortgang van de 
strategische executie. De RvB grijpt bij onvoldoende voortgang niet in, 
om de autonomie van business units niet te beschadigen of om de positie 
van personen te beschermen (Strikwerda, 2009c). 

Continue aandacht voor 
strategische ontwikkelingen 
ontbreekt 

Succesvolle emerging strategies worden niet herkend of worden genegeerd, 
omdat deze machtpositie van de RvB aantasten (Strikwerda, 2009c). 

Wijzigingen in assumpties 
worden niet opgemerkt of 
genegeerd 

Wijzigingen in de aannames waarop de strategie is gebaseerd zijn niet 
opgemerkt of worden genegeerd. Op deze wijze wordt niet tot een tijdige 
aanpassing van de strategie gekomen, waar dit wellicht wel nodig was 
(Muralidharan, 2004).  

Tabel 4: Risico's in de fase van strategie executie 

De laatste set normen, die in bijlage III, hebben aandacht voor de fase van strategie executie. Het beoordelen 

van de gerealiseerde strategie staat hierbij centraal. De realisatie van de strategie ten opzichte van de gekozen 

strategie dient te zijn geanalyseerd en verklaard. De verklaring kan doorgaans worden gezocht in de risico‟s in 

tabel 4 of onjuistheden in de fase van strategisch plannen.  
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Conclusie 

De Internal Audit Functie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het strategisch management proces zoals is 

gebleken. Door deze rol op te eisen zal de IAF de rol van corporate watchdog invulling geven op een wijze zoals 

dat voor de IAF onbekend is. De bijdrage van de IAF zal voor een groot deel bestaan uit het ter discussie 

stellen van de beslissingen en inzichten van de RvB. 

De rol van kritische beoordelaar van het strategisch management proces is een rol die een transformatie van de 

IAF zal betekenen. De huidige methodieken blijken niet voldoende om als gelijke met de RvB van gedachten te 

kunnen wisselen. De huidige activiteiten zullen niet langer gericht zijn op de beoordeling van het risico 

management systeem, maar de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan dit systeem. Dit zal dan ook 

betekenen dat de risico‟s die samenhangen met de analyse van de omgeving, het strategisch management proces 

en de systemische context opgenomen beoordeeld moeten worden. 

Het opeisen van een dominante rol als advocaat van de duivel in het strategisch management proces kan veel 

problemen voor de organisatie (en daarmee de RvB) voorkomen. Het tijdig signaleren van problemen in 

bijvoorbeeld het denkproces, de voortgang van de strategie executie of een niet juiste naleving van de strategie 

of juist het onderkennen van succesvolle emergent strategies kan in grote mate bijdragen aan een succesvolle 

organisatie. 

Mochten wij als beroepsgroep over een aantal jaren geconfronteerd worden met de volgende economische 

crisis, dan kunnen wij met opgeheven hoofd de vraag van Arie Moolenkamp beantwoorden. We waren daar 

waar we moesten zijn. 

Richtingen voor nader onderzoek 

Op basis van dit referaat zijn er mijns inziens drie richtingen waar nader onderzoek naar verricht kan worden. 

Dit is het domein van de strategische executie (en dan met name de structurele en strategische context), de 

benodigde kennis en vaardigheden die de internal auditor moet bezitten en de wijze waarop de strategy assessment 

verwerkt moet worden in de (meer)ja(a)r(en)cyclus van de IAF. 

Strategische executie 

Het gebied van de strategie executie is wetenschappelijk gezien nog sterk aan ontwikkeling onderhevig, in 

tegenstelling tot het domein van strategisch denken of strategisch plannen. Dit betekent dat de ontwikkelingen 

in de toekomst waarschijnlijk zullen leiden tot aanpassing van het normenkader. 

Benodigde kennis en vaardigheden 

De benodigde kennis en vaardigheden van een internal auditor zullen wijzigen als de IAF haar rol corporate 

watchdog in het strategisch management proces opeist. Welke vaardigheden exact vereist zijn en op welke wijze 

hieraan in het huidige spectrum van opleidingen invulling gegeven kan worden, behoeft nader onderzoek. 
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Opname in het jaarplan 

Het jaarplan van de IAF komt doorgaans tot stand op basis van een risicoanalyse op hoofdlijnen, gebaseerd op 

risicofactoren en kwantitatieve elementen als omzet of winst. Een belangrijke vraag is hoe de risico‟s in het 

strategisch management afgewogen moeten worden tegen de overige onderkende risico‟s. 
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Bijlage 1: Normen ten aanzien van de invoer 
 

Missie  

Risico’s De missie is onvoldoende richtinggevend gedefinieerd. 

Norm De missie vermeldt de „raison d‟etre‟. 

De missie is overeenkomstig het doel van de onderneming zoals dat in de statuten 
van de onderneming is opgenomen. 

Het bestuur dient bij het maken van een zakelijke beleidsafweging binnen de grenzen 
van het doel van de vennootschap te blijven. 

Context Economisch/Juridisch 

Toelichting De missie van de organisatie moet juist zijn geformuleerd om te kunnen dienen als 
uitgangspunt voor het formuleren van waarden, visie en later strategie. 

De norm is gebaseerd op artikel 2:7 BW. 

 

Waarden  

Risico De waarden van de organisatie zijn niet in een hiërarchie weergegeven. 

De waarden van een organisatie zijn niet gedefinieerd naar stakeholders. 

Norm De waardehiërarchie geeft een weerspiegeling van waarden van de onderneming, 
gerangschikt naar stakeholder. 

Context Economisch 

Toelichting De waardehiërarchie geeft de waarden van een onderneming weer. De gekozen 
hiërarchie is hierbij van belang, om te waarborgen dat deze bruikbaar is door 
medewerkers bij de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden (Collins, 1996). 

 

Visie  

Risico De visie is gebaseerd op achterhaalde assumpties. 

Norm De visie dient alle feiten van de omgeving en hoe deze ingrijpen op de realisatie van 
de missie te benoemen. 

Context Economisch 

Toelichting De visie is de kennis van de feiten van de omgeving en de interpretatie van die feiten 
in de betekenis voor hoe de missie in de concreetheid van de omstandigheden 
gerealiseerd zou moeten worden.  

De formulering van een visie kan worden gebruikt om te toetsen of de bestuurder 
een adequaat begrip heeft van  veranderingen in de omgeving. 
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Bronnen  

Risico Onvolledige en onjuiste bronnen. 

Norm De bronnen die aan de RvB beschikbaar worden gesteld moeten volledig en juist zijn. 
De bronnen moeten een genuanceerd en veelomvattend overzicht geven van de 
markt, concurrenten en ontwikkelingen in klantbehoeften. 

Het bestuur dient bij het maken van een zakelijke beleidsafweging op een 
geïnformeerde grondslag en doordachte wijze te handelen. 

Context Economisch/Juridisch 

Toelichting De bronnen zijn beschikbaar vanuit de organisatie, zoals marktanalyse en 
concurrentieanalyses. De IAF zal moeten beoordelen of deze analyse grondig hebben 
plaatsgevonden. Zo zullen de aannames die aan de analyses ten grondslag liggen 
expliciet gemaakt moeten zijn, verschillende omzetverwachtingen onderbouwd 
moeten zijn op meer dan enkel extrapolatie van het verleden. 

De norm is gebaseerd op artikel 2:8 BW. 

 

Unieke positie  

Risico De gekozen positie is niet uniek en levert geen economisch voordeel. 

Norm De gekozen positie moet uniek zijn en economisch voordeel geven. 

Context Economisch 

Toelichting Het vaststellen door de IAF of de gekozen de positie een unieke is, zal met name 
berusten op professional judgment. Als ijkpunt kan worden genomen dat de gekozen 
positie niet gelijk mag zijn aan die van concurrenten. De karakteristieken die leiden 
tot een unieke positie moeten uitgedrukt zijn in product- of dienstenvariaties, 
klantbehoeften, of distributienetwerken. 

Naast de analyse van de gekozen op unieke karakteristieken, dient tevens beoordeeld 
worden op welke wijze deze unieke karakteristieken leiden tot een economisch 
voordeel. De omvang van dit economische voordeel moet voorspeld zijn. Hierbij valt 
de denken aan een hogere omzet, lagere kosten of een combinatie van beiden. 

 

Strategische elementen 

Risico Vertaling naar de elementen niet volledig en niet consistent. 

Norm De gekozen unieke positie moet naar de vijf elementen vertaald zijn. 

De vertaling naar de vijf elementen moet consistent zijn met de gekozen positie. 

Context Economisch 

Toelichting De gekozen strategie moet expliciet gemaakt zijn. Hierbij kan worden aangesloten bij 
de generieke strategieën van Porter, maar ook alternatieve strategieën als klantfocus, 
concurrentie georiënteerd of innovatie georiënteerd. 

Er moet expliciet gemaakt zijn hoe de strategie ingrijpt op de vijf elementen en hoe 
de RvB met deze ontwikkelingen denkt om te gaan. 
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Bijlage II: Normen voor de fase van het strategisch plannen 

 

Organisatie-elementen 

Risico Onvolledige of inconsistente vertaling naar organisatie-elementen. 

Norm Het ontwerp van de organisatie-elementen moet op basis van de gekozen strategie 
voor alle elementen (zijnde de organisatiestructuur, processen, systemen, personeel, 
budgettering en allocatie van middelen, performance management systeem en 
leiderschap) bepaald zijn. 

Context Economisch 

Toelichting Het ontwerp van de organisatie-elementen moet voor alle negen elementen 
consistent zijn met de strategie en onderling consistent zijn. De analyse door de IAF 
of dit het geval is zal primair op basis van professional judgment zijn. Hierbij zal 
eventueel gesteund kunnen worden de analyses en afweging die aan de besluiten ten 
grondslag liggen. De IAF kan op deze wijze beoordelen of er voldoende alternatieven 
zijn overwogen en of de risico‟s bij de verschillende alternatieven voldoende in kaart 
zijn gebracht.  

 

Financiële vertaling  

Risico Financiële vertaling niet volledig. 

Norm Voor alle organisatie-elementen dienen de financiële gevolgen bepaald te zijn. 

Context Economisch 

Toelichting De financiële gevolgen van het ontwerp van de organisatie-elementen moeten voor 
de verschillende elementen in kaart zijn gebracht. De IAF analyseert en beoordeelt de 
onderbouwing van de raming enerzijds op volledigheid (zijn alle elementen 
uitgewerkt) op de kwaliteit van de onderbouwing anderzijds. 
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Bijlage III: Normen voor de fase van strategie executie 

 

Planmatige aanpak  

Risico Onvoldoende planmatig („organisch proces‟) 

Norm Voor alle elementen van de organisatie-elementen dient bepaald te zijn op welke 
wijze en wanneer welke doelen gerealiseerd moeten zijn. 

Context Economisch 

Toelichting Voor de zeven organisatie-elementen (organisatiestructuur, processen, systemen, 
personeel, budgettering en allocatie van middelen, performance management systeem 
en leiderschap) dient een stappenplan gemaakt te zijn. Dit stappenplan, een soort van 
strategische kalender, zal in moeten gaan op de wijze waarop een element 
gerealiseerd zal worden, wat simpelweg inhoudt wie voor wanneer wat gaat doen. De 
IAF kan vaststellen dat een dergelijke kalender aanwezig is, maar dat de onderlinge 
samenhang ook juist is. Zo is het bijvoorbeeld niet wenselijk eerst de systemen aan te 
passen, voordat de vereisten op procesniveau bekend zijn. 

 

Strategische kalender 

Risico Onvoldoende toezicht op naleving van strategische kalender. 

Norm Voor alle elementen van de systemische context dienen de financiële gevolgen 
bepaald te zijn. 

Context Economisch 

Toelichting Er dient expliciet gemaakt te zijn op wanneer, welke milestones behaald dienen te zijn. 
Hieraan dient de RvB de voortgang te toetsen en indien nodig in te grijpen in de 
organisatie. 

Dit ingrijpen kan op meerdere manieren, zo kunnen er fouten in de systemische 
context zitten die weggenomen dienen te worden. Tevens kan ervoor gekozen 
minder op een formeel top-down allocatie proces te steunen en meer op een informeel 
bottom-up om meer ruimte over te laten om in te spelen op emergent strategies. 
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Continue aandacht  

Risico Continue aandacht voor strategische ontwikkelingen ontbreekt. 

Norm Van ontwikkelingen in de omgeving waarop succesvol is gereageerd door middel van 
aanpassing van producten of distributienetwerken moet bepaald zijn of deze aanpak 
door voor andere producten gebruikt kan worden. 

Context Economisch 

Toelichting Het herkennen van succesvolle emergent strategies is van belang om te beoordelen of de 
strategische assumpties nog valide zijn. Daarnaast kan een succesolle emergent strategy 
betekenen dat er een wijziging van de allocatie van middelen dient plaats te vinden. 

Daarnaast dient beoordeelt te worden of de strategie en de executie daarvan een 
gespreksonderwerp is dat geregeld op de agenda staat bij de RvB. De strategie moet 
niet een onderwerp zijn dat jaarlijks wordt „afgetikt‟  met de RvC waarna men 
vervolgens verder gaat met de dagelijkse gang van zaken. 

 

Premise control  

Risico Wijzigingen in assumpties worden niet opgemerkt of genegeerd. 

Norm Van de assumpties die ten grondslag liggen aan de strategie moet periodiek 
beoordeeld zijn of deze nog juist zijn. 

Context Economisch 

Toelichting De assumpties moet door de RvB worden beoordeeld. Dit houdt in dat de visie 
mogelijk herzien zal moeten worden. Hierbij zal teven getoetst moeten worden of de 
milestones nog steeds voldoende ambitieus zijn of haalbaar zijn. 
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