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• Audit commissie bereidt voor hele RvC voor

• RvC future proof?



Transformatie en Disruptie

Digitalisering Markten 

veranderen

Digitalisering Innovatie

Duurzaamheid

Nieuwe business modellen

Versnelling van verandering

Maatschappelijke waarde



Rollen, Waarden en Leren

• Rollen zelden besproken, focus is op inhoud en inhoudelijke

argumentatie

• Boards hebben geen taal voor rol-conversaties

• Niettemin impliciet allerlei rol-percepties, vaak onbewust en 

verschillend

• Rol-percepties bepalen gedrag, niet formele rol-definities (object vs 

object representation)

• Bij botsing ruzie over inhoud

• Rol-onduidelijkheid, rol-verwarring, rol-conflicten groot risico in tijden

van onzekerheid en snelle verandering



involvement

Key roles

ratifying probing engaging directing

hygiene
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performance

employer

stakeholders

focus process process content content

duty control control/servic

e

service decide

Board Interaction Matrix

Current, 

dominant focus

New focus



Waarde(n)

• Bij snelle verandering, mogelijke disruptie geen ‘zekere’ richtingen 
en oplossingen

• Terug naar het begin: wat is de maatschappelijke waarde van de 

onderneming? Purpose

• Hoe kunnen we die realiseren met nieuwe technologie, nieuwe 

business modellen, in nieuwe markten etc.?

• Maar ook: hoe doen wij de dingen? Wat vinden we acceptabel, wat 

niet? Wat inspireert? Menselijke waarden van het handelen 

• Aandacht in nieuwe code (met focus op downside: cultuur als het 

mis is)

• Door output-sturing, bureaucratie, beloningssystemen staan

waarden onder druk

• Aandacht in de boardroom?



Leren

• Leren is moeilijk: Learning Anxiety

• Te moeilijk, er dom uitzien, afleren

• Board als lerende omgeving?

• Ceo die twijfel, niet-weten, kan laten zien, eigen overtuiging kan

opschorten?

• Commissarissen die eigen onzekerheid en die van CEO kunnen

verdragen? 

• Conversaties om samen te leren?



Auditcommissie

• Rol tussen bestuur (CFO) en hele RvC in

• Code 2016: meer en meer kernrol in audit en control proces, incl

relatie met externe accountant, ter voorbereiding van besluitvorming 

door RvC

• Auditcommissie een directing rol in audit/control zaken, niet alleen 

maar toetsen van CFO activiteiten

• Naast CFO, of soms in plaats van?

• Hoe reëel is voorbereiding voor hele RvC?

• Hoe meer techniek/control/compliance, hoe meer auditcommissie 

eigenstandig opereert en overige commissarissen eigenlijk geen rol 

hebben

• Auditcommissie mee in gekkigheid van het ‘perfecte inzicht’?



Auditcommissie

• AC stukken naar alle leden RvC, niet alleen AC leden

• Standing invitation alle RvC leden om AC bij te wonen

• AC vergadering niet onmiddellijk voorafgaand aan RvC, zodat tijd is 

voor schriftelijk verslag

• In verslag expliciet onderscheiden tussen techniek enerzijds en 

besluitvorming door hele RvC over kernzaken



Controle (risico) en cultuur

• P 2.5 Governance Code: bestuur verantwoordelijk voor vormgeven 

van cultuur gericht op lange termijn waardecreatie

• Interne audit geen expliciete rol meer tav cultuur (wel in concept 

code)

• Heeft Auditcommissie een rol?

• Relatie controle – cultuur 



Controle en cultuur

Procedures, Compliance, Key

ControlS Framework

Hierarchy-

egalitarian, 

consensual-top-

down, trust in task-

relation, 

confrontational-

avoidance;

Drives, values, 

perceptions, 

traditions

WIND

CURRENT



Smell of the place

• Sumantra Goshal

Constraint, control, 

compliance, contract

Stretch, Discipline, Trust, Support 



Auditcommissie

of



Auditcommissie




