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De eerste Nederlandse Corporate Governance Code, ook wel 

bekend als de Code-Tabaksblat, die op 30 december 2004 

in werking trad naar aanleiding van financiële schandalen bij 

beursgenoteerde bedrijven, richtte zich vooral op de belangen

van de aandeelhouders. In december 2008 werd de Code 

geactualiseerd. Maar de ontwikkeling gaat door. Het IIA maakt 

zich momenteel sterk om de positie van de Internal Audit 

Functie (IAF) in de huidige Code te bespreken en duidelijk te 

maken waar die verbetering behoeft. Tien jaar governance in 

Nederland. Een korte reis door de tijd.

CPI werd in 2005 opgericht als CPI Governance en richtte zich 

met risk, audit, governance en compliance op het ‘in control’ 

brengen van organisaties. Heidema: “Organisaties waren teveel 

een ‘black box’. Met de code probeerde men interne proces-

sen naar buiten te halen. Dit om te kunnen aantonen of en zo 

ja wanneer processen en bedrijven in control waren. Het gaat 

in governance inmiddels steeds meer om ‘op de lange termijn 

dienen’ en dan niet meer alleen de shareholders maar ook de 

organisatie, de medewerkers, de klanten: de mensen. CPI biedt 

daarin een helpende hand.”

Naar aanleiding van het tienjarige jubileum van CPI spreekt het Instituut van Internal Auditors (IIA) met Simone Heidema, 

CEO van CPI, en Walter Swinkels, Partner van CPI, over de ontwikkelingen in governance in de afgelopen tien jaar.

Governance in ontwikkeling

Walter Swinkels Simone Heidema
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Hoe heeft corporate governance zich de afgelopen tien jaar 
ontwikkeld?
Schandalen hebben het accent verschoven van principle based 

governance naar rule based governance. Hierdoor wordt com-

pliance steeds belangrijker. Heidema: “Er zijn altijd mensen/

bedrijven die te ver in hun ambitie doordraven, waardoor ze 

(voor een deel) het verkeerde pad inslaan. Dan kom je op 

governancevraagstukken uit: ‘Zijn er wel checks en balances?’ 

Dit is eigenlijk achterstallig onderhoud: de basisbeheersing van 

de organisatie moet vanaf de start worden aangepakt. De afgelo-

pen tien jaar is er veel bewustzijn gecreëerd omtrent governance 

en zijn er goede dingen gedaan, maar het is af en toe ook wel 

een ticking-the-box-exercitie geworden (“We zijn compliant”). 

Teveel regels opstellen rondom governance kan dus ook ave-

rechts werken, omdat het menselijk gedrag dan nog steeds niet 

de langetermijnbelangen dient. Dit kan omslaan in bureaucratie 

en het risico dat mensen hun handen er vanaf trekken. Dat is 

natuurlijk niet handig.”

Hoe krijg je het wel voor elkaar dat governance door de hele 
organisatie verweven wordt? En wat is de rol van Internal 
Audit hierin?
Heidema: “Je krijgt dit voor elkaar door je blik meer over ’afde-

lingen’ heen te zetten en te kijken naar het gedrag van mensen 

binnen de organisatie.” Swinkels: “Het belang van internal audit 

is aanmerkelijk verbeterd. Rapportagelijnen naar Auditcommis-

sies bestonden tien jaar geleden nauwelijks. Dat is nu gemeen-

goed geworden. Er zijn ook steeds meer IAF’s. Al moeten we wel 

blijven opletten dat de IAF geen ‘Excuus Truus’ is. Een IAF moet 

wel power hebben en niet alleen bestaan ‘omdat het moet’. Voor-

beeldgedrag (Tone at the Top) is uiteraard ook een game chan-

ger. De gedragscomponent van het bestuur wordt steeds belang-

rijker. Dit wordt mede ingegeven door reputatierisico.” Heidema: 

“Een goed voorbeeld uit de praktijk is Shell. Het is daar bewezen 

dat het mogelijk is om het gedrag van 100.000+ mensen te ver-

anderen. Shell had een issue met Health en Safety. Daar moest 

iets aangedaan worden. Ze creëerden een programma, filosofie 

en aanpak: Hearts and minds. (Altijd de leuning vasthouden, niet 

bellen in de auto, etc.) Die regels moeten altijd en door iedereen 

opgevolgd worden, zelfs al zou het de olieproductie op de korte 

termijn verlagen. Deze filosofie is nu ingebakken op alle plekken 

in de organisatie, ook in de Tone at the Top.”
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Welke kant gaat governance de komende tien jaar op?
Heidema: “Langetermijndenken binnen organisaties wordt 

steeds belangrijker, kortetermijngewin steeds minder. Nogmaals: 

governance is het ‘op lange termijn dienen van de organisatie’: 

Doe je de goede dingen voor alle stakeholders? Zo’n denkwijze 

ondersteunt dat je op de lange termijn kunt blijven bestaan. Dit 

geldt ook voor de inkoop van producten, de supply chain. Zelfs 

al ben je niet intrinsiek gemotiveerd om ‘goed te doen’, dan nog 

kun je beseffen dat het wel belangrijk is voor het bestaansrecht 

van je organisatie. Uiteindelijk is toch elke organisatie eigenlijk 

een social enterprise: People, Planet, Profit. Er komt meer aan-

dacht voor de Social Performance van organisaties (de Corpora-

te Social Responsibility).”

Wat merkt de Internal Auditor van deze governance 
ontwikkelingen?
“De ontwikkelingen in governance hebben het leven van audi-

tors gemakkelijker gemaakt. Raden van Commissarissen zijn 

steviger geworden. De IAF heeft vaak een goede lijn naar de 

Auditcommissie en de Raad van Bestuur. Dit vergt een proac-

tieve, ‘business minded’ auditor. Het bewustzijn voor risicoma-

nagement komt daarnaast steeds meer te liggen in de eerste 

lijn, waar het ook thuishoort. De tweede en derde lijn moeten 

echt ondersteunend gaan worden. Maar als het fout zit op  

bestuursniveau moet de IAF wel opstaan. De bestaande gover-

nance richting de Auditcommissie en professionalisering van 

Auditcommissies is hierbij een onmisbare schakel.”

Hoe zal het Three Lines of Defense model binnen de 
governance ontwikkelingen passen?
“Over paar jaar is dit model waarschijnlijk ten gronde. De basis-

gedachten van het model zijn prima, alleen blijkt het in de prak-

tijk door te slaan en te resulteren in onnodige bureaucratie.”

Wat voor type mensen passen binnen deze governance 
ontwikkelingen?
Swinkels: “Handmatig, transactiegerelateerd auditwerk gaat 

geautomatiseerd worden. Het gebruikmaken van data-analyse 

wordt dan steeds belangrijker: er zijn meer data-analisten nodig. 

Organisaties die vooruit denken, doen al steeds meer met analy-

tics. Een proactieve houding van internal audit wordt ook steeds 

belangrijker: meekijken tijdens veranderingsprocessen, zodat je 

als IAF al nuttige input kunt bieden tijdens het proces, als een 

soort pre-assurance. Voorkomen is immers beter dan genezen.” 

Heidema: “De auditor heeft ook steeds meer ‘business sense’. 

Internal audit wordt vaker een natuurlijke stap op het carrière-

pad. Dit is een verandering van binnenuit: De toegevoegde 

waarde van een IAF is de organisatie ondersteunen in het doen 

van goede dingen. Werknemers die bij een IAF werken, zullen 

na een aantal jaar weer uitstromen de organisatie in en dan 

nemen ze het gevoel van control mee.”

Zal onze blik op governance veranderen nu ‘de wereld steeds 
kleiner wordt’?
Heidema: “CPI is gedeeltelijk werkzaam in Azië. Daar hebben 
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de directeur-grootaandeelhouders (dga’s) nooit de behoefte 

gehad om volgens westerse standaarden op het gebied van 

governance te werken. Het zijn voornamelijk bedrijven die als 

familie- en/of eenmanszaak zijn opgericht en organisch gegroeid 

zijn. In Nederland zouden we over deze bedrijven bijvoorbeeld 

zeggen: ‘De governance is niet in orde’ (corporate en internal), 

want de zakelijke en privébankrekeningen lopen nog door 

elkaar. Maar voor zo’n dga loopt alles prima. Hij is volledig in 

control en weet precies hoe alles in elkaar steekt. Zulke bedrij-

ven zijn er in Azië heel veel. Die krijgen nu echter opvolgings-

probleem. Dus komen er eindelijk andere standaarden kijken, 

ofwel: ze zullen er meer oog voor hebben. Denk ook aan het 

door het Chinese Anbang overgenomen Vivat Verzekeringen: 

de Chinezen die hier komen, begrijpen niet dat de governance 

hier heel anders is. Ieder land heeft nu eenmaal een andere 

cultuur, andere normen en waarden en een andere invulling 

van governance.”

Is de transparantie van bedrijven de afgelopen jaren sterk 
gestegen?
“Absoluut misschien wel, maar relatief ook? De verwachting 

naar nog meer transparantie blijft namelijk groeien. Denk aan 

waar de maatschappij nu staat. Er is natuurlijk veel meer data 

beschikbaar dan ooit. De wereld is veel transparanter geworden. 

Men verwacht nu dus ook veel meer. Dit is ook mogelijk, maar 

wil je dat wel? Er is wel meer informatie beschikbaar, maar dit 

roept ook weer meer vragen op. Misschien lopen we met trans-

parantie al wel achter, zo snel is het gegaan met de technologi-

sche ontwikkelingen. Dit zal de komende jaren een belangrijk 

vraagstuk blijven.”

Interview: Hans Nieuwlands. Tekst: Linda Poort.


