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Vol inzetten op HR-strategie; 

over de toezichthouder 

van de onderneming en een 

bredere werkgeversrol 

Inleiding

  De samenleving en stakeholders verlangen steeds meer van goed toezicht en 

de toezichthouder op een onderneming. Terecht, als het gaat om het tijdig signaleren van 

risico’s, (financiële) malversaties en de ondernemingsstrategie. Sinds de wet op het structuur-

regime uit 1971 is de toenemende aandacht voor toezicht tot op heden vooral voortgekomen 

uit spraakmakende kwesties zoals Ahold, Enron of Worldcom. Het lijkt alsof nieuws over een 

in opspraak geraakte commissaris, toezichthouder of complete raad aan de orde van de dag is 

(Stolte, 2012). Dat moet naar mijn mening anders kunnen. 
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Tot de opdracht van een raad van commis-

sarissen worden drie domeinen gerekend, te 

weten: (1) het toezicht houden op het beleid 

van het bestuur, (2) het (reactief of proac-

tief) adviseren en (3) het uitoefenen van de 

werkgeversrol (de CEO/directeur). Het toezicht 

houden op het beleid van het bestuur is in 

de praktijk vooral een toets op de financiële 

gang van zaken, waarbij zwaar wordt geleund 

op de bevindingen van de accountant. De ad-

viserende rol wordt gewoonlijk informeel en 

nog te vaak op een reactieve wijze ingevuld. 

De werkgeversrol bestaat tot nu toe vooral 

uit het werven, aanstellen en ontslaan van de 

bestuurder(s).

  In deze bijdrage ga ik in 

op het laatste, de werkgeversrol. Mijn stel-

ling is dat het risico voor de onderneming 

voor de komende jaren niet vooral zit in de 

financiële gang van zaken, maar veel meer 

in  leiderschapsstijl, gedrag, bedrijfscultuur 

en het bijbehorende personeelsmanagement. 

De aanleiding daarvoor is de veranderende en 

steeds complexer wordende context voor de 

marktgerichte onderneming in onze kennis-

economie en de verschuiving naar de ‘terti-

aire sector’ (service-industrie). De medewerker 

vertegenwoordigt hierin het belangrijkste ‘ka-

pitaal’ van een onderneming. Dit stelt andere 

eisen aan het bestuur en dientengevolge aan 

de opdracht van de raad van commissarissen. 

Na een schets van de huidige werkgeversrol 

in het toezicht, sluit ik de bijdrage af met een 

pleidooi voor een bredere en meer actieve 

invulling van de werkgeversrol.

De context voor de werkgeversrol is veranderd

  Om de essentie van de werk-

geversrol in toezicht te duiden gebruik ik de 

metafoor van Breunesse en De Vries (2011) 

waarmee zij de positie van een raad van com-

missarissen typeren als een loods voor een 

schip. De kapitein, hier zijnde de bestuurder 

van de onderneming, blijft eindverantwoor-

delijk. Hij volgt vrijwel altijd de adviezen van 

de loods op, omdat die nu eenmaal het vaar-

water en het bijbehorende risico ter plaatse 

goed kent. Kapitein en loods zorgen zo in 

goed onderling overleg en met vertrouwen in 

elkaar gezamenlijk voor voortgang en veilig-

heid. De metafoor kan worden doorgetrok-

ken naar de zee met woelige baren waar het 

schip zich in bevindt. De sociaal-economische 

omstandigheden zijn in een zeer korte tijd 

drastisch en structureel veranderd en de voor-

uitzichten op langere termijn zijn navenant. 

Van zowel de kapitein als de loods zijn de 

vertrouwde bakens uit het zicht geraakt. 

Wat nu? Natuurlijk is de financiële crisis nog 

lang niet omgezet in vertrouwenwekkende 

structurele oplossingen – en de vraag is in 

hoeverre de puur financiële aspecten tot 

lange termijn oplossingen kunnen leiden. De 

economie van de Europese Unie is nog lang 

niet uit het dal. Maar we moeten wel vooruit 

blijven kijken. Om in te spelen op de econo-

mische dynamiek hebben we alle ogen, oren 

en kennis van de medewerkers nodig. 

De structurele veranderingen in de econo-

mie brengen in mijn visie met zich mee dat 

mensen (de bemanning in de metafoor) de 

kritische succesfactor zijn geworden. In plaats 

van een financiële crisis zou de volgende 
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crisis dan ook wel eens een talentencrisis kunnen worden. Of de arbeidsmarkt 

voorlopig nog blijft kwakkelen, of we wat meer of minder zelfstandigen 

zonder personeel (zzp’ers) zullen hebben of niet, doet daar niet zoveel aan af. 

Waar het om gaat is dat mensen niet enkel een human resource zijn – of in oude 

economische termen: een productiefactor. Mensen zijn nu drager van het 

primaire proces om meerwaarde te creëren. Mijn oproep is om te voorkomen 

dat we het volgende risico weer te laat in zicht krijgen. Dat vereist niet alleen 

denken in risico, het veronderstelt vooruitdenken (Andrews, 1971).

De veranderende opdracht van de toezichthouder

  Hoe is het op dit moment gesteld met de werkgeversrol van een raad van com-

missarissen? Met name wordt daarbij gedacht aan het werven, aanstellen en ontslaan van de 

bestuurder, of raad van bestuurders, van de onderneming. Dat human resources als onderdeel 

van de ondernemingsstrategie, ook deel zou kunnen uitmaken van de werkgeversrol, is nog 

nauwelijks expliciet in ondernemingen aan de orde. Toch heeft met name de ondernemings-

raad het recht om een werknemerscommissaris te benoemen. Dat wijst erop dat de wetgever 

de werkgeversrol breed heeft willen opvatten. In het Nederlands recht dient de raad van 

commissarissen te toetsen of een door het bestuur voorgestelde strategie beantwoordt aan de 

doelomschrijving van de onderneming. Het zou dan ook in de rede liggen om, als raad van 

commissarissen, de ondernemingsstrategie ook – of juist in het bijzonder – te toetsen op de 

vraag welke leiderschapsstrategie en -cultuur wordt voorgestaan en hoe deze wordt vertaald in 

de HR-strategie. Het gaat hier om de formele kern van het toezicht. In de Nederlandse corpo-

rate governance code staan de beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur, alsmede best 

practice bepalingen op een rij (Commissie corporate governance, 2003). Deze code Tabaksblat 

is in 2004 door de regering bekrachtigd. Over die code heeft Strikwerda geconstateerd dat de 

kern van het toezicht wordt gevormd door wat in de Nederlandse Corporate Governance Code 

(NCGC) staat vermeld: het toezicht op strategie. De kern is dus niet het toezicht op risicoma-

nagement en controlesystemen. Helaas wordt de NCGC in Nederland nog veelal gehanteerd als 

een instrument dat gedicteerd wordt door juristen, riskmanagers en accountants (Strikwerda, 

2012). De bestuurlijke misstanden, verkeerde inschattingen of zelfs immoreel gedrag zijn uiter-

aard niet los te zien van de decentralisatie en deregulering die gepaard is gegaan met de toege-

nomen dynamiek en complexiteit in een globaliserende markt. Daardoor is wellicht te weinig 

aandacht geweest voor de kwaliteit van bestuur. Een jaarrekening moet zeker kloppen, maar is 

meestal niet zo’n goede basis om vooruit te kijken. Goodijk (2011) bepleit dat toezichthouders 

om een eigen strategische visie wordt gevraagd en aldus kritisch mee (of tegen) denken met de 

bestuurder. Daarvoor is het nodig om zicht te hebben op het proces van waardecreatie in een 

onderneming. Een onderneming doet dat in samenwerking met interne (werknemers, onder-

nemingsraad) en externe stakeholders (toeleveranciers, afnemers, onderwijs, onderzoek). 
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  Nu is toegelicht waarom de 

strategie van de onderneming uitdrukkelijk 

tot de toezichthoudende opdracht behoort, 

en een HR-strategie onderdeel is van de on-

dernemingstrategie, kan worden stilgestaan 

bij de werkgeversrol ten aanzien van de het 

menselijk kapitaal in de onderneming. In 

de NCGC staat geen expliciete verwijzing 

naar HR, leiderschapstijlen, cultuur, gedrag 

en het personeelsbeleid. Wel bevat de NCGC 

een aanduiding dat het bestuur er zorg voor 

draagt dat werknemers zonder gevaar voor 

hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te 

rapporteren over vermeende onregelmatig-

heden van algemene, operationele en finan-

ciële aard. Deze zgn. klokkenluiderbepaling 

behoort echter meer tot de categorie risico-

beheersing, dan dat het een element van HR-

strategie is. Daarmee ondersteunt het ‘te-laat’ 

beleid en doet geen recht aan de serieuze, zo 

niet uiteindelijk cruciale inbreng van mensen 

in een onderneming. 

Waarom een bredere werkgeversrol nodig is

  Ervan uitgaand dat het 

menselijk kapitaal een belangrijke zo niet de 

belangrijkste factor voor waardecreatie in de 

huidige kenniseconomie vertegenwoordigt, 

is HR-strategie (daaronder mede te verstaan 

leiderschapsstijl, -cultuur, normen en waar-

den) cruciaal voor de onderneming gewor-

den. Voor de rol van toezicht betekent het 

derhalve een actieve houding ten aanzien van 

de HR-strategie en het vereist ook een andere 

kijk op de samenstelling en competenties van 

een raad van commissarissen en de interactie 

met het bestuur/de bestuurder. Anders dan 

een financieel dashboard, gaat het bij de 

HR-strategie om mensen van vlees en bloed. 

Je zou zelfs nog verder kunnen gaan: het zou 

de taak van toezicht moeten zijn om door te 

vragen over het ‘hoe’, de implementatie van 

deze strategie. Bijvoorbeeld in welke mate 

medewerkers worden gefaciliteerd om vanuit 

hun competenties optimaal bij te dragen aan 

de beoogde toegevoegde waarde. Immers, we 

weten al dat aansturing van de medewerker 

in de huidige kenniseconomie een bijna pa-

radoxale uitdaging betekent. Enerzijds vraagt 

de kennismedewerker om zoveel mogelijk au-

tonomie en anderzijds is kennis delen en het 

werken in teams, ergo het zich ondergeschikt 

maken aan het collectief, van belang voor de 

onderneming.  

‘Een raad van commissarissen moet 

inzicht hebben in de belangrijke  

strategische keuzes van de onderne-

ming en derhalve de samenhang met 

de HR-strategie in de organisatie’
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Een open bedrijfscultuur, vertrouwen en respect worden dan, naast de juiste 

‘checks and balances’ en de faciliterende kernprocessen extra relevant. Er 

zijn dan ‘softe’ aspecten zoals arbeidsverhoudingen, verwachtingen en een 

commitment aan normen en waarden aan de orde. Het begrip soft is overigens 

misplaatst als je constateert dat de financiële crisis juist is veroorzaakt door 

het softe begrip vertrouwen te beschamen. Maar goed, ook de ‘keizer van de 

spreadsheets’ McKinsey erkent inmiddels dat gedrag en cultuur net zo rele-

vant zijn als Excelsheets (Financieel Dagblad, 2011). Verder onderzoek naar 

leiderschap, strategisch partnerschap, rollen en verantwoordelijkheden is hier 

interessant (Garratt, 1996; Stiles en Taylor, 2001, Chait, Ryan en Taylor, 2005). 

Een raad van commissarissen moet inzicht hebben in de belangrijke strategi-

sche keuzes van de onderneming en derhalve de samenhang met de HR-strate-

gie in de organisatie. Zoveel is wel duidelijk dat een raad van commissarissen 

niet meer op afstand kan blijven en niet los kan staan van het kernproces van 

de onderneming. Dat is in mijn optiek dus het ‘hoe’ van optimale waardecre-

atie door de medewerkers.

  De raad van commissarissen is ook zelf verantwoordelijk voor haar informatie-

vergaring, die niet alleen kan bestaan uit informatie die de bestuurder welwillend beschikbaar 

stelt of van een jaarlijks gesprek met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen wordt 

geacht dóór te vragen of via interne en/of externe contacten met anderen de benodigde aanvul-

lende informatie in te winnen (Goodijk, 2012). Natuurlijk dient een raad van commissarissen 

dit vanuit haar vertrouwenspositie te doen met in acht neming van de dilemma’s die dat met 

zich meebrengt. Ik noem er een paar. Hoe verhoudt zich de rol van toezichthouder, die distan-

tie vraagt, tot de werkgeversrol waar betrokkenheid is vereist? In welke mate gaat een raad van 

commissarissen zich inhoudelijk verdiepen in de HR-strategie? Hoe kan de relatie tussen de 

raad van commissarissen met de bestuurder goed van kwaliteit blijven in termen van vertrou-

wen en loyaliteit, en toch informatie over de (implementatie van) de HR-strategie breed worden 

verzameld uit uiteenlopende bronnen? De kwaliteit van een raad van commissarissen ligt in 

het verstandig omgaan met dit soort dilemma’s en paradoxen.
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Pleidooi voor actieve invulling van de  

werkgeversrol

  Mijn stelling aan het begin 

was dat het risico voor de onderneming voor 

de komende jaren niet meer vooral zit in de 

financiële gang van zaken, maar in leider-

schapstijl, gedrag en cultuur met als verleng-

de het personeelsmanagement. Dat heeft in 

strategische zin eerst en vooral te maken met 

het optimaliseren van de waarde van de on-

derneming in een dynamische en complexe 

economie, rekening houdend met trends 

en ontwikkelingen (o.a. vergrijzing, ‘war 

on talent’, kenniseconomie). Tegelijkertijd 

is het in de huidige verhoudingen normaal 

om de onderneming te bezien vanuit een 

economisch-maatschappelijk perspectief, en 

zullen toekomstige generaties in veel grotere 

mate werkgevers kiezen die overeenstemmen 

met generatie-eigen normen en waarden. 

Voor een raad van commissarissen brengt dit 

met zich mee dat zij zich daarvan niet alleen 

bewust moet zijn, maar ook deskundig moet 

zijn in wat een HR-strategie omvat. Dat is een 

serieuze verantwoordelijkheid en een verdere 

taakverzwaring. Zitting nemen in een raad 

van commissarissen om het er even bij te 

doen, kan nu al niet meer en kan straks nog 

minder. Aandacht voor de juiste (competen-

ties) samenstelling van een raad van commis-

sarissen is nu al relevant en straks nog meer. 

Commissaris zijn is daarmee gewoon een 

professie, en waar dat nu al het geval is staat 

daar gewoonlijk ook een normale beloning 

tegenover. 

  Het lijkt overigens alleen een 

kwestie van tijd om de huidige Nederlandse 

corporate governance code zodanig aan te 

passen dat strategie en met name strategie 

ten aanzien van medewerkers als de kern 

wordt benoemd en in balans komt met de 

huidige overdruk op de financiële controles. 

In welke mate de komende wijziging van de 

Wet op het toezicht en bestuur per waar-

schijnlijk 1 oktober hieraan gaat bijdragen 

is nog onhelder. Het gaat bij een succesvolle 

HR-strategie om een vertrouwenwekkend 

klimaat, waarin het gedrag van de mensen, 

met voorop bestuurders, management en toe-

zicht, zelf bepalend is voor een goed bestuur. 

En ik durf te zeggen: bepalend is voor de 

continuïteit, een goed bedrijfsresultaat en het 

lange termijn succes van een onderneming. 

Dat vereist soft skills, hard skills en vooral het 

investeren in de mens. Bestuur en toezicht zal 

hierin het voorbeeld moeten geven en zijn. 

Ik sluit af met een pleidooi voor een raad van 

commissarissen met een visie op mensen en 

een stevige HR-expertise in brede, strategische 

zin, en dat heeft uiteraard alleen succes als 

het bestuur hierin consistent opereert.
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