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Introductie

• Het belang van cultuur als “driver” van success of “failure” wordt steeds meer

onderkend - huidige ontwikkelingen.

• Hoe onderzoekt DNB gedrag & cultuur?

• Wat en hoe je onderzoek je cultuur? Welke dilemma’s ondervind je daarbij?

• Eindopmerkingen en dilemma’s.
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Huidige ontwikkelingen en toenemende verwachtingen

• Er wordt al lang onderzoek gedaan naar corporate en ethical culture – in eerste 

instantie blijft rol van gedrag & cultuur in financiële crisis onderbelicht.

• “Veel toezicht issues hebben een gedragsoorzaak. Daarom kijken we voortaan naar 

gedrag & cultuur.” (DNB-2011)

• Board effectiveness en Verandervermogen (met AFM)

• “Most studies of governance agree that in the end it is behavior, much more than 

frameworks and structures, that matter.” (G30-2013)

• “Risk culture is about the tone from the top, accountability, challenge and 

remuneration”. (FSB paper on risk culture-2014)

• “RvB is verantwoordelijk voor het vormgeven van een cultuur gericht op lange termijn 

waardecreatie [ ]. De RvC houdt hier toezicht op”. (NL Corp Gov Code-Dec 2016)

• “The culture of an institution can defeat its formal governance.” (FSB WGGF-Mei 2017)

• “ERM starts with governance and culture” (Coso- Sep. 2017)

• Steeds meer (internationale) toezichthouders betrekken cultuur in aanpak.



DNB-benadering: besluitvorming
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Structure:

• Planning, discussion, decision

• Role clarity

• Quality of information

• Organizing constructive challenge

Leadership:

• Dominant or empowering style

• Impact on decision

• Encouraging debate

Group dynamics:

• Conformity pressures/ consensus seeking

• In group/out group

• Social loafing

Challenge:

• Group biases: hidden profiles

• Conflict (norms about conflict and resolution 

efficacy)

• Depth of discussion/debate

• Testing negative consequences

• Level of participation

• Promotive, disruptive, counteractive

Decision

• Balanced decision

• Consistent decision

Structure

Behaviour



5

External

pressure
Internal 

pressure

Board:

Mindset

Strategy/Targets

Behaviour/Decision making

Normalization of deviance

Organisation:

Mindset

Behaviour/Social norms

Openness/Speaking up 

Normalization of deviance

Structure:

Financial incentives

Position control functions

Escalation procedures

DNB/FSB-benadering: oorzaken misconduct 

FSB WGGF Phase 1 report: Stocktake of efforts to strengthen governance frameworks to mitigate misconduct risks; 23 mei 2017



Optionele benadering: normalization of misconduct

Factoren:

- Leadership

- Risk one small notch up/escalation of 

commitment

- Unrealistic goals (time and targets) 

- Obedience to authority

- Role-expectations (limiting yourself to the role 

script)

- One-sided incentives

- Bureaucracy (legal protection)

- Silos: diffusion of accountability

- Reluctance to bad news

- Psychological unsafety

- Self-verification (no challenge, surrounding 

yourself with yes men)

- Group loyalty (groupthink)

- Social norms (socially approved ways of doing 

things)/subgroups/subcultures (anonymity)

- Social categorization (us vs them)

- Social conformity (fear of exclusion)

Cyclical and mutually reinforcing process

Institutional-

izing

misconduct

Rationalizing 

misconduct 

(Initial/(un)-

intentional) 

misconduct/ 

decision/act

Socializing into 

misconduct
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Samenvatting

• Cultuur omvat zowel structurele als gedragselementen die elkaar over en weer 

beïnvloeden, zonder dat ze in een hiërarchische of lineaire relatie tot elkaar staan en 

zonder dat zij onder alle omstandigheden tot dezelfde c.q. ongewenste uitkomsten 

leiden. 

• Dit impliceert:

1. Gedegen identificatie van culturele/contextuele factoren en het begrijpen van 

hun interactie is cruciaal – over het hoofd zien van relevante factoren leidt tot 

verkeerde conclusies en dus tot verkeerde verbetermaatregelen. 

2. Deze verbetermaatregelen moeten de interactie tussen de gerelateerde 

(structuur en cultuur) factoren adresseren – geïsoleerde maatregelen hebben 

geen of ongewenste effecten (systeembenadering). 

3. Het adresseren van culturele factoren die diep geworteld zijn, vereisen een 

lange termijn perspectief zonder dat op voorhand duidelijk is wat zal werken. 

Voortdurend leren en bijsturen, onder gelijktijdige acceptatie van onzekerheid, is 

cruciaal. Dit vereist dus ook een andere manier van aansturen. 
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• Wat onderzoek je: cultuur an sich of alleen n.a.v. event/incident?

• Waarom onderzoek je: leren of controleren?

• Gedrag dient niet in isolement te worden bekeken, maar altijd in het licht van de 
context: waar “eindigt” de context?

• Hoe waarborg je objectiviteit?

• Hoe meet je sociale processen en mindsets? Hoe objectiveer je kwalitatieve
waarnemingen?

• Welke expertise heb je nodig voor cultuuraudits?

• Zijn psychologen een must?

• Hoe koppel je effectief bevindingen terug? 

• Hoe ver ga je met aanbevelingen?

Dilemma’s
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