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FMO Towards a Better World

Duurzaam & integriteit

https://youtu.be/Yr1eVOyOlMA



FMO was founded in 1970 and is a public-private partnership, with 51% of our 

shares held by the Dutch State and 49% held by commercial banks, trade unions 

and other members of the private sector. FMO has a triple A rating from both Fitch 

and Standard & Poor’s.

 Vision: we believe in a world where, in 2050, more than nine billion people live 

well and within the means of the planet's resources.

 Mission: FMO's mission is to empower entrepreneurs to build a better world. 

To that end, FMO invests in businesses, projects and financial institutions, by 

providing capital, knowledge and networks to support sustainable growth. We do 

this with the ultimate goal of empowering people to apply their skills and improve 

their own quality of life.

Financierings-Maatschappij voor 

Ontwikkelingslanden (FMO) 





Integriteit in het nieuws



HEXACO:

H: Honesty-Humility (Integriteit)

E: Emotionality (Emotionaliteit)

X: eXtraversie (Extraversie)

A: Agreeableness (Verdraagzaamheid)

C: Conscientiousness (Consciëntieusheid)

O: Openness to Experience (Openheid voor 

Ervaringen)
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Honesty & Humility

Integriteit



Dilemma: service op terras

Foto: European leisure 

jobs

Integriteit



 Duurzaam: ‘langdurig van waarde zijn’

 Integriteit: 

• non-compliant: overtreden van wetten, regels en codes (rule 

based)

• onethisch: schending van niet geformaliseerde geldende

waarden, principes en normen (principle based, ‘legal but 

harmful’)

Doel integriteit: niet de procedures, maar de mens staat

centraal. 

Duurzaam & integriteit



 ‘Tone at the top’

 Code of conduct & Bankiers-eed: DE oplossing? 

 Culturele verschillen (FMO: 35+ nationaliteiten)

 Cultuur: gedragen missie, loyaliteit, geen bonuscultuur

 Iedereen een compliance officer? 

 Compliance risk indicators: o.a. integriteits incidenten, training

Duurzame integriteit & medewerkers



 Management: goede voorbeeld 

geven, cultuur van veiligheid

 Schriftelijk, evenwichtig en 

consistent integriteitsbeleid

 Integriteitsbewustzijn bevorderen 

en cultuurverschillen overbruggen 

(training & awareness)

 Resoluut en consistent optreden 

tegen onwenselijk gedrag.
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 Integriteit klanten; AML/CTF, sancties, corruptie, reputatie

 Emerging markets: hoog risico landen? 

 Cultuur verschillen

 ‘Objectionable practices clauses’

 Wat als het fout gaat? 

Duurzame integriteit & klanten



 Accountants: schandalen, bv KPMG en Ballast Nedam. 

 Soft red flags bij cultuur van een bedrijf: 

• tone at the top, 

• incidenten register,

• transparantie over wat fout gaat, 

• genoeg balances/tegenwicht, 

• problemen adresseren of bagataliseren, 

• wordt feedback gewaardeerd, 

• awareness.

 Overleg met Compliance; 

• over relevante wetgeving/codes

• cultuur in organisatie

• findings
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Integriteit als vaardigheid: de één heeft er meer talent voor dan 

de ander (NBA)

Integere accountants houden zich aan de gedragscode. Maar 

dat is niet voldoende. Integere accountants hebben ook een 

integere persoonlijkheid. Maar zelfs dat is niet voldoende. 

Integriteit is namelijk ook een vaardigheid die dagelijks moet 

worden beoefend, gecultiveerd en uitgedragen. Alleen 

daarmee kan het vertrouwen in de beroepsgroep worden 

teruggewonnen. 

De toekomst is dan ook aan accountants die niet alleen van 

nature integer zijn, maar die ook actief mee kunnen bouwen aan 

een integere cultuur in hun werkomgeving
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Duurzaam & integriteit


