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ROLAND NOTERMANS EN ROLAND VAN WEELDEN1

LEGAL RISK MANAGEMENT  
& COMPLIANCE: EEN INTRODUCTIE

1. InleIdIng

Ondernemen bestaat uit het reageren op kansen en mogelijkheden. De keerzijde 
daarvan zijn risico’s. Deze risico’s komen niet alleen voort uit het ondernemer-
schap, maar ook uit de veranderde en nieuwe wet- en regelgeving. De wet- en re-
gelgeving die in de laatste decennia over ons is uitgerold bevat open normen en 
zijn vaak principle based. De bedrijfsjurist speelt een essentiële rol in de vertaal-
slag van de wet- en regelgeving naar de onderneming. Deze taak onderstreept de 
tendens waarbij de bedrijfsjurist niet alleen problemen moet oplossen, maar ook 
juist zal moeten voorkomen dat de onderneming aan de negatieve gevolgen hier-
van zal worden blootgesteld. In dit artikel zullen wij duidelijk maken dat risk 
management een tool is die de bedrijfsjurist hierbij kan helpen. 
In de titel van deze bijdrage wordt verwezen naar de begrippen ‘legal risk ma-
nagement’ en ‘compliance’. Deze begrippen zijn gemeengoed geworden in ons 
spraakgebruik maar kennen geen vaste omschrijving. Het begrip ‘compliance’ is 
door de jaren heen geëvalueerd van een begrip dat ziet op de naleving van wet- en 
(interne) regelgeving naar een begrip dat mede ziet op cultuur en het gedrag van 
de onderneming en haar medewerkers. Centraal staan ‘verantwoord zakendoen’ 
alsmede de reputatie van de onderneming. Hierna zullen wij aangeven hoe een 
compliance programma eruit zou kunnen zien en wat de relatie is tussen de be-
grippen ‘legal risk management’, ‘governance’ en ‘compliance’. 
Met het begrip ‘legal risk management’ bedoelen wij het proces om juridische 
risico’s van een onderneming te analyseren en vervolgens het besluit van de on-
derneming hoe om te gaan met deze risico’s. Elke onderneming heeft zijn eigen 
risk appetite. Dit geeft het risiconiveau weer dat een onderneming bereid is te 
accepteren. 

1  Mr. R.M. Notermans is eigenaar van NUX Compliance Consultancy en De Compliance Aca-
demie, na 25 jaar bedrijfsjurist te zijn geweest. Mr. R. van Weelden is Senior Legal Counsel en 
Export Control Counsel bij Akzo Nobel NV.
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2. BegInnen BIj het BegIn

Ondernemen begint met het zien van kansen. De mogelijkheid om geld te verdie-
nen. Veel ondernemingen begonnen heel klein, met één of twee personen. Zij 
dachten in eerste instantie niet aan risico’s maar aan kansen. Gaandeweg ontdek-
te men ook een aantal keerzijden van de business opportunity. Die lagen soms bij 
het idee zelf, soms bij omgevingsfactoren. Pas in de jaren zestig van de vorige 
eeuw kreeg deze analytische aanpak de naam SWOT-analyse, strengths, weaknes-
ses, opportunities, threats.
Kansen omzetten in producten of diensten vergt vroeg of laat financiering, bij-
voorbeeld om prototypen te (laten) ontwikkelen en produceren. Financiering uit 
eigen vermogen is veelal ontoereikend en vroeg of laat zal een onderneming 
vreemd vermogen moeten aantrekken. 
Zodra de ondernemer met externe vermogensverschaffers te maken krijgt, is de 
noodzaak geboren om afspraken te maken over het gebruik van en de controle op 
verstrekte middelen. Immers, men gaat ondernemen met het geld van derden en 
die derden willen dat hun geld zorgvuldig zal worden behandeld. Er worden eisen 
gesteld aan het compliance programma dat zal moeten voldoen aan de normen 
waaraan de geldschieter (bijvoorbeeld een bank) zelf  is blootgesteld. Als voor-
beeld: een Amerikaanse bank zal zijn geld niet willen uitlenen aan een bedrijf  dat 
actief  investeert in landen waartegen de Amerikaanse overheid een sanctie heeft 
opgelegd. Dit betekent dus dat de ondernemer rekening zal moeten houden met 
de eisen die een externe financier stelt. 
Dit principe is in essentie niet fundamenteel anders bij een beursgenoteerde ven-
nootschap waar aandeelhouders eisen dat de onderneming goed omgaat met hun 
geld en een goed governance-/compliance programma heeft. 

3. governance

Het moge duidelijk zijn dat ondernemingen niet behoorlijk kunnen functioneren 
zonder heldere afspraken tussen aandeelhouders, commissarissen en bestuur-
ders; zonder richtinggevende wetten en een actuele corporate-governancecode 
die steeds wordt verbeterd teneinde bruikbaarheid te bevorderen.2

Of we nu de casus van die eerste ondernemer bespreken met zijn eerste externe 
geldschieter, of de positie van een hedendaagse raad van bestuur: de governance-
afspraken zijn het eerste voorbeeld van het beheersbaar maken van de risico’s 
verbonden aan ondernemen. 

2   http://www.commissiecorporategovernance.nl/. Op 29 januari 2015 publiceerde de Monito-
ring Commissie Corporate Governance Code, o.l.v. prof. Jaap van Maanen, haar bevindingen 
over 2013 en concludeerde dat de Code Frijns aan herziening toe is: er zal meer nadruk moe-
ten komen voor vooruitblikkende risicobeheersing alsmede cultuur als drijvende kracht voor 
goed ondernemingsbestuur.
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In deze bundel is een bijdrage van mr. W. de Nijs Bik en mr. dr. M.M. Stolp op-
genomen waar een duidelijke uiteenzetting wordt gegeven over de rol en positie 
van het bestuur en van de raad van commissarissen van een naamloze vennoot-
schap ter zake van risicomanagement. In genoemde bijdrage wordt de Corporate 
Governance Code behandeld en de principes en best-practices bepalingen. Een 
van deze best practices vereist dat een vennootschap een op de onderneming toe-
gesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem heeft, met als instrumen-
ten in ieder geval (i) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellin-
gen; (ii) een gedragscode die op de website van de vennootschap wordt geplaatst; 
(iii) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaglegging en de voor 
de opstelling daarvan te volgen procedures; en (iv) een systeem van monitoring 
en rapportering.3 Overigens staat Nederland in deze eisen niet alleen. Verder-
gaande ontwikkelingen doen zich voor in Engeland4 en Duitsland.5 

4. rIsIcomanagement

Zonder het wellicht als zodanig te duiden, is de ondernemer altijd al bezig geweest 
met het managen van zijn risico’s. Dit kon zijn door risico’s te spreiden door ver-
schillende diensten of goederen te verkopen of door anderen te betrekken in de 
uitvoering en daarmee het risico over meerdere personen te spreiden. In de loop van 
de tijd kwam het besef dat de onderneming verdere maatregelen zou moeten nemen 
om de risico’s zelf  of de impact van risico’s te verminderen. De ontwikkeling van 
risicomanagement is in een stroomversnelling gekomen in de jaren negentig van de 
vorige eeuw toen de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (kortweg ‘COSO’) naar aanleiding van een aantal boekhoudschanda-
len het rapport Internal Control – Integrated Framework (ICIF) publiceerde. Risi-
comanagement kreeg een nog prominentere plaats toen in het begin van deze eeuw 
een aantal zeer omvangrijke fraudeschandalen (waarvan ENRON en WorldCom 

3 Best practices II. 1.3. CGC.
4  De Engelse Corporate Governance Code vereist dat het bestuur van de vennootschap een 

adequaat risicomanagement en intern controlesysteem heeft en daarover jaarlijks aan aandeel-
houders rapporteert. Anders dan in Nederland wordt hier expliciet aan toegevoegd: compli-
ance controls. Zie ook https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governan-
ce/UK-Corporate-Governance-Code-September-2012.pdf: “C.2.1: The board should, at least 
annually, conduct a review of the effectiveness of the company’s risk management and inter-
nal control systems and should report to shareholders that they have done so14. The review 
should cover all material controls, including financial, operational and compliance controls.” 

5  “4.13: The Management Board ensures that all provisions of law and the enterprise’s inter-
nal policies are abided by and works to achieve their compliance by group companies (com-
pliance).” http://www.dcgk.de/en/code/current-version/management-board.html. De Duitse 
Corporate Governance Kodex gaat dus nog verder en verplicht de raad van bestuur van een 
beursgenoteerde vennootschap om naleving van externe en interne regels daadwerkelijk te 
bewerkstelligen (‘ensure’ is hun eigen officiële vertaling van de in het Duits geformuleerde 
verplichting: “Der Vorstand hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der 
unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen.”).
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wellicht de bekendste zijn) zich voordeden. Dit was aanleiding voor de Amerikaan-
se overheid om een aantal zeer strenge regels (verzameld in de Sarbanes-Oxley Act 
– 2002) te formuleren en streng toezicht te houden op naleving hiervan. 
In 2004 publiceerde COSO het rapport ‘Enterprise Risk Management – Integra-
ted Framework’ (ERMF)6 waarbij meer nadruk wordt gelegd op risicomanage-
ment in een breder perspectief. 
Risico’s in het bedrijfsleven kunnen eigenlijk op vier manieren worden beheerst: 
door ze te elimineren, over te dragen, te verminderen of zelf  te dragen.

4.1 Elimineren

Elimineren is vaak de moeilijkste optie, omdat het doorgaans onevenredig veel tijd 
en geld kost om alle risico’s geheel ongedaan te maken. Ondernemingen maken 
veel bewuster dan in het verleden keuzes of men wel of niet in een land zaken wil 
blijven doen, waarbij het corruptierisico in dat betreffende land een overweging is.
Elimineren gaat over keuzes maken, waarbij de optimale balans tussen kosten en 
risico’s steeds wordt meegewogen: gaan we wel of niet een bepaalde deelmarkt 
betreden (fysieke, diensten en/of productmarkten). 

4.2 Overdragen

Overdragen klinkt mooi in theorie, maar in de praktijk is dit geen goedkope optie. 
Aandeelhouders investeren in ondernemers en zullen niet appreciëren dat alle risi-
co’s zullen worden verzekerd. Het is ook onnodig. Een onderneming zal voor zich-
zelf  moeten bepalen welk bedrag zij kan dragen zonder in financiële problemen te 
komen en daar haar verzekeringsprogramma op moeten aanpassen. Alleen indien 
en voor zover de onderneming heel grote calamiteiten niet zelf  kan opvangen is de 
overdracht van een risico in de vorm van een verzekering waarschijnlijk nodig.
Overdragen kan ook door in overeenkomsten de risico’s anders te verdelen dan 
de wet dat normaliter zou doen. Hier ligt een belangrijke taak voor de juridische 
functie. Samen met het management wordt op basis van de risk appetite7 van de 
onderneming bepaald welke risico’s tot op welk niveau uitonderhandeld moeten 
worden om tot acceptabel zakendoen te komen.
In het nieuws zien we recentelijk allerlei machtsvertoon waarbij bedrijven als 
Ahold eenzijdig afkondigen dat enige weken later de leveranciers nog maar 98 of 
97 procent van de rekeningen betaald zullen krijgen of de betalingen een maand 
langer op zich laten wachten. 

6  Zie voor een managementsamenvatting http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_Exe-
cutiveSummary.pdf.

7  Een mooi voorbeeld van een Nederlandse vennootschap die over haar risk appetite bericht is: “De 
bereidheid van Ballast Nedam om risico’s te nemen beperkt zich tot verantwoorde ondernemings-
risico’s: de waarschijnlijkheid van het optreden van risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan mo-
gen de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengen.” De praktijk heeft aangetoond hoe 
moeilijk het is om een dergelijke risk appetite in de organisatie goed uit te voeren.
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4.3 Verminderen

Het COSO-model van risicobeheersing is de gangbare methode in het bedrijfsleven 
om intern risico’s inzichtelijk en beheersbaar te maken teneinde de vastgestelde 
doelstellingen te kunnen halen op strategisch, operationeel, financieel en compli-
ancegebied. Het ERMF-model indiceert welke maatregelen door welk bedrijfson-
derdeel ingevoerd zouden moeten worden om de risico’s te managen (lees: vermin-
deren/mitigeren) en de organisatiedoelstellingen te kunnen halen.

4.4 Accepteren 

Accepteren van risico’s komt ten slotte het vaakst voor bij ondernemen, zoals we 
in de volgende paragraaf zullen bespreken. 

5. legal rIsk management

Riskmanagement zal in alle geledingen van het bedrijf  moeten worden ingevoerd, 
zo ook in de juridische functie. De bedrijfsjurist zal zich ontwikkelen tot een legal 
risk manager waarbij de hij of zij juridische risico’s identificeert en beheersbaar 
maakt binnen de door de onderneming gestelde kaders, grenzen en doelen. De 
vierde beheersingsmaatregel, het accepteren en daarmee zelf  het financiële risico 
dragen, komt in het bedrijfsleven het meest voor. Op de langere termijn kan een 
onderneming alleen succesvol zijn door het gestructureerd en continu inventari-
seren, inschatten, beheersen, accepteren en daarmee financieel zelf  dragen van 
risico’s. Dat vereist heel veel aandacht voor kwaliteit in alle geledingen van de 
organisatie, in geoptimaliseerde processen en procedures.
De bedrijfsjurist, die de laatste jaren steeds meer een businesspartner is gewor-
den, zal proactief, continu en integraal toegevoegde waarde moeten leveren door 
de juridische risico’s te managen binnen de grenzen gesteld qua budgetten en ri-
sicoprofiel (risk appetite) van de onderneming. Zijn werkgever is steeds vaker op 
zoek naar het spreekwoordelijke ‘gat in de muur’ in plaats van naar een boor: de 
oplossing staat voorop. De bedrijfsjurist is verantwoordelijk om die oplossing 
intern of extern aan te (laten) leveren. 

6. managen Betekent keuzes maken

De bedrijfsjurist zal op basis van een vooraf opgesteld risicoprofiel en met in-
achtneming van missie en visie van de onderneming voortdurend keuzes moeten 
maken bij het analyseren en optimaal inrichten van het juridisch risicomanage-
ment. Waar verdient deze onderneming het meeste geld? Waar wordt het meeste 
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geld verloren? Waar zouden beperkte middelen optimaal ingezet kunnen worden 
om de ondernemingsdoelstellingen het beste te ondersteunen? 
Een ontwikkelings- en/of productieonderneming als Canon of Panasonic heeft 
heel andere (juridische) risicobeheersingsmaatregelen nodig dan een dienstverle-
ner als PWC of Randstad. Een lokaal opererende onderneming weer andere dan 
multinationals. Ook de marktpositie is van belang: een dominante partij die de 
algemene voorwaarden kan doordrukken in de meeste onderhandelingen heeft 
de ruimte om andere keuzes te maken dan start-ups en mkb’s.
Voor de bedrijfsjurist is verder relevant de keuze tussen wat juridisch noodzakelijk 
is en wat verstandig zou zijn indien meer middelen ter beschikking zouden staan. 
Noodzakelijk lijken in ieder geval:
•  alle wettelijke (vennootschappelijke) verplichtingen als jaarlijkse besluiten, 

jaarverslagen, jaarrekeningen, vergaderingen van aandeelhouders en be-
stuursbesluiten, corporate-housekeepingactiviteiten; 

•  vergunningsvoorwaarden en bankleningen. 

Zaken die in sommige ondernemingen minder voor de hand liggen, maar waarvan het 
wel heel verstandig is om deze hoog op de prioriteitenlijst te hebben zijn onder meer:
•  algemene voorwaarden en modellen waarvan de business niet of moeilijk kan 

afwijken zonder goedkeuring van de bedrijfsjuridische afdeling; 
•  de optimale bescherming van eventueel intellectuele eigendom (lees: kosten-

efficiënt); 
•  de implementatie van processen en procedures zodanig dat wielen niet steeds 

opnieuw worden uitgevonden; 
•  kennisoverdracht met de business en vice versa. 

7. Waar past complIance In dIt geheel?

Compliance heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt van oorspronkelijk regu-
latory compliance (je houden aan wet- en regelgeving met veel regels en hard con-
trols) naar ethical, behavioral of corporate compliance (met meer aandacht voor 
cultuur, gedrag, principes en soft controls). Een ontwikkeling van controlerende 
naar ‘stimulerende’ compliance. 
Langzamerhand begint de zakenwereld ervan doordrongen te raken dat lang niet 
alles dat in een land wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld kinderarbeid) ook legitiem 
is in de ogen van de gemiddelde stakeholder. Je houden aan wetten is niet langer 
voldoende. Goede reputaties worden in jaren opgebouwd; die wil de onderneming 
niet in korte tijd verliezen door het gedrag van een paar rotte appels: reputatiema-
nagement staat steeds vaker centraal in corporate-compliance programma’s.
Regulatory compliance was oorspronkelijk een uitvloeisel van legal risk manage-
ment, beperkt tot enkele juridische gebieden teneinde de medewerkers erop te 
wijzen dat men zich aan specifieke wetten diende te houden (zoals de Elektrici-
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teitswet of de mededingingsregels). Allengs bleek dat regulatory compliance te-
kortschoot en de gemiddelde medewerker meer bewustzijn moest worden bij-
gebracht dan alleen wet- en regelgeving. Vaak werd de leider van de juridische 
afdeling geconfronteerd met de opdracht om ‘corporate’ compliance in bredere 
zin wereldwijd te gaan organiseren want “legal gaf toch al voorlichting over een 
aantal wetten”.

8. Wat Is de rol van de BedrIjfsjurIst op het geBIed van corporate  
complIance?

Corporate compliance zouden wij willen omschrijven als het gehele programma 
dat een onderneming doorvoert om alle medewerkers en andere stakeholders uit 
te leggen wat deze onderneming verstaat onder verantwoord zakendoen. Dat om-
vat zowel naleving van wet- en regelgeving als het voldoen aan ethische aspecten 
van het ondernemerschap. Kort samengevat: 
•  Waar staat de onderneming voor – missie, visie, kernwaarden, beloften aan de 

buitenwereld?
•  Waar stelt de onderneming grenzen – worden de randen van wet- en regel-

geving opgezocht of blijft de onderneming daar ruimschoots binnen?
•  Welke principes moet de gemiddelde medewerker tot uitgangspunt nemen bij 

zakelijke beslissingen (beschreven in een gedragscode, zoals de Corporate Go-
vernance Code voorschrijft)?

•  Hoe wordt compliance geborgd?

8.1 Governance en compliance

De relatie tussen governance en corporate compliance zou men kunnen karakte-
riseren als in figuur 1. 

Figuur 1. De relatie tussen governance en corporate compliance.

governance < – > compliance

Wettelijke
regelingen incl.

Corporate
Governance

Code en eigen
reglementen

Missie, visie,
kernwaarden,

gedragscode en
onderliggende
regelgeving
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Governance duidt in het algemeen op de regels en afspraken tussen aandeelhou-
ders, commissarissen en bestuur van de vennootschap; corporate compliance 
wordt gebruikt om aan te geven hoe ‘verantwoord zakendoen’ is geregeld. Voor de 
relatie tussen governance en compliance gebruiken wij het beeld van een dubbele 
trechter omdat beide normenkaders elkaar voortdurend beïnvloeden en in open 
verbinding staan met elkaar: de normen uit de bovenste trechter zijn van invloed 
op de normen in de onderste trechter. Het bovenste gedeelte ziet op de bovenste 
lagen van de onderneming. Het onderste raakt bestuur, medewerkers en derden. 

8.2 First things first

Als onderneming kom je pas toe aan een gedegen (stimulerend) corporate-com-
pliance programma als je je governance – waaronder de interne governance, tot 
in de kleinste haarvaten van de organisatie – en naleving van wet- en regelgeving 
op orde hebt. Wat bedoelen we daarmee?
Je begint eerst met het implementeren van alle noodzakelijke interne regelingen 
om te kunnen functioneren en blijven voortbestaan. De nadruk ligt daarbij op de 
governance aan de bovenkant van de organisatie en de noodzakelijke prioriteiten 
voortvloeiend uit de analyse van legal risk management. Zoals governance tussen 
de raad van commissarissen en de raad van bestuur is geregeld en binnen de raad 
van bestuur, zo moet de juridische functie er ook voor zorg dragen dat de onder-
neming in alle haarvaten helder voor ogen heeft wie welke contractuele afspraken 
bindend mag vastleggen of wanneer een verkoopmedewerker goedkeuring van 
hogerhand moet vragen. Dan gaat het niet alleen om financiële limieten aan de 
volmachten van verkoop- of inkoopmedewerkers en andere functionarissen, 
maar veeleer om de afspraken omtrent risicoverdeling. Een voorbeeld: als onder-
neming wil je niet geconfronteerd worden met een situatie waarin de verkoop-
medewerker – door het ondertekenen van een standaardinkoopcontract van de 
klant – in ruil voor een geringe omzet onbeperkte aansprakelijkheden (gevolg-
schaden) en vrijwaringen heeft geaccepteerd.

9. corporate complIance: good practIces

Elementen van een goed, effectief  corporate-compliance programma (regelstel-
lend én stimulerend) zijn:
1. de toon aan de top (én op alle managementlagen);
2. risicoanalyse met navenante beheersing waaronder hard en soft controls;
3. een heldere gedragscode;
4. een gedegen communicatie- en trainingsprogramma;
5. het voortdurend monitoren, controleren, opvolgen;
6. een open meldcultuur;
7. adequate organisatie van de compliancefunctie.



9

LEGAL RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE: EEN INTRODUCTIE

Deze zeven elementen komen niet zomaar uit de lucht vallen, maar zijn her en der 
terug te vinden in publicaties van tal van toezichthouders alsmede recentelijk in 
schikkingsovereenkomsten met toezichthouders (bijvoorbeeld deferred prosecuti-
on agreements). Denk aan de toelichting, de Federal Sentencing Guidelines,8 op 
de Foreign Corrupt Practices Act. Denk aan de toelichting op de UK Bribery 
Act9 en diverse publicaties van de Office of Fair Trading,10 de OECD-aanbevelin-
gen op het gebied van interne controlemaatregelen, ethiek en compliance (met 
name gericht op corruptiebestrijding),11 de ICC12 en de Franse Autorité de la 
concurrence (met name hun frameworkdocument over het optimaal inrichten 
van mededingingsprogramma’s).13 Waardevol is ook de recent gepubliceerde 
richtlijn (geen standaard of norm, hoewel de naam anders doet vermoeden) ISO 
1960014 (mede gebaseerd op de al langer bestaande Australische AS 3808-2006-
norm) en in Nederland de wel certificeerbare norm van de Stichting Stimule-
ringskader Integere Organisatie.15

Deze zeven elementen worden achtereenvolgens besproken en voorzien van per-
soonlijke inzichten.

9.1 #1: De toon aan de top (én alle op managementlagen)

Alle managementlagen zullen het goede voorbeeld moeten geven door iedere dag 
weer de kernwaarden van hun onderneming als leidraad te kiezen in hun zakelij-
ke beslissingen. Zij moeten als het ware de kernwaarden en uitgangspunten zoals 
beschreven in de gedragscode in hun DNA hebben en dagelijks ademen, het le-
vende voorbeeld zijn, niet alleen in woord maar vooral in daad.
De toon aan de top is een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor 
verantwoord zakendoen, nu en in de toekomst. Indien een lid van de raad van 
bestuur een scheve schaats rijdt (bijvoorbeeld een privéuitgave zakelijk declareert 
of zich ruimhartig op een formule 1-race laat fêteren) dan weten waarschijnlijk 
veel medewerkers dat binnen korte tijd. Slecht voorbeeld doet velen volgen: me-
dewerkers besteden onder kantooruren daarna meer tijd aan privézaken; dienen 
privébonnetjes voor taxi’s in als zakelijk enzovoort. Als de baas het mag dan…
Laat het dus duidelijk zijn dat op alle niveaus het voorbeeldgedrag van de lei-
dinggevenden vele malen belangrijker is dan hun woorden.

8 http://www.ussc.gov/guidelines-manual/guidelines-manual.
9 https://www.gov.uk/government/publications/bribery-act-2010-guidance.
10 https://www.gov.uk/government/organisations/office-of-fair-trading.
11 http://www.oecd.org/investment/anti-bribery/anti-briberyconvention/44884389.pdf
12  http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/corporate-responsibili-

ty-and-anti-corruption/ICC-Rules-on-Combatting-Corruption/.
13  http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/framework_document_compliance_10febru-

ary2012.pdf.
14  http://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Managementsystemen/Nieuwsberich-

ten-KAM-MVO/ISOnorm-voor-compliancemanagement-1.htm.
15 http://www.stichtingsio.nl/.
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Maar de toon gezet door het middenkader en iedere leidinggevende is net zozeer 
van belang voor een integere werkhouding. Te vaak worden de lagere manage-
mentlagen vergeten. Ga er van uit dat zij onder zeer hoge druk staan om financi-
ele doelen te halen, te veel e-mails per dag krijgen, te veel open issues moeten 
oplossen. Moeten ze dan ook nog tijd besteden aan het onderwerp ‘compliance’? 
Maak het hen dus heel gemakkelijk. Verplaats je in hun positie en zorg dat ze wél 
aandacht geven aan het onderwerp, wél het goede voorbeeld geven en wél de 
juiste verhalen (kunnen) vertellen. Want medewerkers hebben weinig zicht op de 
raad van bestuur en kijken toch vooral naar hun direct leidinggevende.

9.2 #2: Risicoanalyse en -beheersing

Zoals eerder besproken zal een onderneming keuzes moeten maken aan de hand 
van regelmatig terugkerende risicoanalyses. Sommige risico’s kunnen het beste 
met hard controls worden beperkt, andere met soft controls (daarover meer in de 
paragraaf hierna). Maar geen onderneming zal alle risico’s uitputtend kunnen 
aanpakken. Dat doe je als privépersoon ook niet (hoeveel mensen sluiten een 
zogenoemde ‘slecht-weer’-verzekering af indien ze een vakantie boeken?).
Ondernemingen beschikken over beperkte middelen, die ze optimaal willen inzet-
ten. Aan de hand van de risicoanalyses en reeds genomen beheersingsmaatrege-
len zal ieder jaar een plan van aanpak moeten worden opgesteld om te beslissen 
welke risico’s wel, geen of minder aandacht gaan krijgen. De raad van bestuur 
zal, tegenwoordig vaak in samenspraak met de leden van een commissie gover-
nance, risk en compliance, helder moeten maken wat de ambities, risk appetite en 
doelen zijn op het gebied van zakenrisico’s. 
Om dat in beeld te brengen wordt doorgaans een methode gekozen op basis van 
de eerdergenoemde COSO-aanpak. Deze ziet er in zijn eenvoudigste, tweedimen-
sionale vorm uit als in figuur 2. 

Figuur 2.  Voorbeeld van de COSO-methode.
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De risico’s worden in een matrix gezet: op de ene as de kans dat het desbetreffen-
de risico zich voordoet, op de andere as de omvang van de gevolgen indien het 
risico zich verwezenlijkt. 
Bij beperkte middelen zal de onderneming veel méér aandacht besteden aan de 
risico’s rechtsboven. Aan de hand van een kosten-batenanalyse maakt men keu-
zes: wat is noodzakelijk? Wat is efficiënt? Wat werkt in onze omgeving het best? 
Daarna worden de risicobeheersingsmaatregelen ingezet.
Een meer geavanceerde aanpak kijkt niet alleen naar de kans maar ook op welke 
termijn dat risico zich waarschijnlijk zal verwezenlijken. Weer andere matrices 
kijken naar zowel de omvang van de financiële als de reputatieschade die kan 
optreden. Zoals we eerder bespraken is reputatiemanagement een van de motiva-
ties om een effectief  corporate-compliance programma in te richten.

9.2.1 Hard en soft controls

Risicobeheersingsmaatregelen bestaan vaak uit een combinatie van hard en soft 
controls.
Hard controls zijn controlemaatregelen die zodanig in processen en procedures 
zijn ‘ingebakken’ dat ze niet of heel moeilijk te omzeilen zijn. Ze zijn concreet en 
vaak tastbaar, zoals fysieke beveiligingsmaatregelen of toezicht. Denk ook aan 
de eis van twee handtekeningen, in ICT-ingebakken goedkeuringsprocedures 
voor investeringen, voor contractuele goedkeuringen, voor het openen van bank-
rekeningen of voor het oprichten van dochtermaatschappijen. 
De onderwerpen die vaak in gedragscodes terugkomen zijn vaak niet met hard 
controls alleen te beheersen. Soft controls zijn weliswaar niet tastbaar maar wel 
waarneembaar, zelfs meetbaar: “Soft controls zijn sturings- en beheersingsmaat-
regelen die erop gericht zijn om gewenst, integer, gedrag bij medewerkers en ma-
nagement te bevorderen.”16 Denk aan normen en kernwaarden van de onderne-
ming, de bedrijfscultuur, impliciete regels en codes, het collectieve geweten. Denk 
ook aan de helderheid van de interne regels, de uitvoerbaarheid (krijgt de mede-
werker tegenstrijdige doelen mee?), transparantie in de organisatie, zichtbaarheid 
van gedrag en correcties daarop alsmede de bereidheid van de organisatie om 
sancties op te leggen bij overtredingen. 

9.2.2 Zakenpartners

De risicoanalyse zal de onderneming waarschijnlijk tot de conclusie leiden dat de 
onderneming ook haar zakenpartners in de keten moet meenemen op het pad 

16  M. Lückerath-Rovers, ‘Soft controls in corporate governance’, in: Jaarboek Compliance 2011, 
p.77.
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van verantwoord zakendoen. Gedragscodes voor leveranciers17 zijn gebruikelijk, 
het trainen van agenten/commissionairs nog niet overal. Het screenen van derden 
met wie eventueel zaken zal worden gedaan wel, het auditen bij leveranciers van 
leveranciers nog maar mondjesmaat.

9.3 #3: Een heldere gedragscode

Essentieel voor het slagen van een effectief  corporate-compliance programma is 
dat alle medewerkers een duidelijk beeld hebben wat van hen in welke situatie 
wordt verwacht. Dat die medewerkers weten – zodra ze bij de onderneming ko-
men werken – wat ‘verantwoord zakendoen’ betekent in dit bedrijf. Waar de on-
derneming de grenzen trekt. Vroeger zongen we het liedje “zo zijn onze manie-
ren…”. Die manieren moeten helder en duidelijk zijn, op alle niveaus in de 
organisatie, en bij twijfel: vragen stellen.

Een gedragscode is een heel geschikt instrument daartoe. Het verwoordt niet  
alleen wat de buitenwereld en de medewerkers van deze onderneming mogen ver-
wachten, maar ook hetgeen van iedere medewerker wordt verwacht. Een ge-
dragscode werkt alleen als die kort, helder en begrijpelijk is verwoord. Een 
moeilijk en vaag woord zoals ‘compliance’ zegt de gemiddelde werknemer erg 
weinig en zou zo veel mogelijk vermeden moeten worden in de communicatie 
naar alle medewerkers. Compliance kan te snel geïnterpreteerd worden als een 
taak van (alleen) de compliance officer (ook zo’n woord om te vermijden). 

Ingewikkeld, juridisch taalgebruik of de neiging om werkelijk alles tot in detail in 
een gedragscode te regelen maakt dat weinig medewerkers enthousiast worden om 
te lezen en te gaan begrijpen hoe zij zich aan de regeltjes moeten gaan houden.
Met name in Amerikaanse ondernemingen heerst nog wel eens de gedachte dat 
alles op papier moet staan en weinig aan de vaagheid van wetten mag worden 
overgelaten. Codes van zeventig of tachtig pagina’s worden zelden geheel gelezen 
en leiden dan te vaak tot een tick the box-mentaliteit. Een dergelijke vorm van 
controlerende compliance is weinig effectief  gebleken en kan de goede bedoelin-
gen zelfs ondergraven. 

Een gedragscode gebaseerd op inspirerende compliance geeft de basis voor ver-
antwoord zakendoen, gaat over goede businessprincipes en ‘onze’ manier van 
werken. Het benoemt en verduidelijkt de kernwaarden van het bedrijf18 en de 

17  Een mooi initiatief  om leveranciers de onderhandelingen over botsende gedragscodes te bewa-
ren maar wel zorg te dragen dat zij op hun beurt ook weer hun eigen leveranciers verplichten 
tot verantwoord zakendoen is te vinden bij Electronic Industry Citizenship Coalition: http://
www.eiccoalition.org/.

18   Momenteel zijn de meest voorkomende kernwaarden: integriteit; respect; eerlijkheid; verant-
woordelijkheid; vertrouwen. http://www.kpmg.com/nl/nl/issuesandinsights/articlespublicati-
ons/pages/the-business-codes-of-the-fortune-global-200.aspx.
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wijze waarop deze onderneming haar uitstekende reputatie verder wenst uit te 
bouwen en beschermen. Specifieke regels, procedures en dergelijke worden uitge-
werkt in bijlagen, praktische handleidingen en andere documenten waardoor de 
gedragscode zelf  helder, kort en behapbaar voor de medewerker kan blijven.

9.3.1 Wat regel je dan in zo’n gedragscode?

De onderwerpen die in een gedragscode het vaakst voorkomen (naast de specifie-
ke missie, visie en kernwaarden) zijn de navolgende:
•  respect voor elkaar (antidiscriminatie) en respect voor de internationaal  

erkende mensenrechten;
•  veiligheid voor mens en milieu;
•  zorgvuldig gebruik en behoud van bedrijfsmiddelen, bedrijfsgevoelige infor-

matie, persoonsgegevens (privacy), socialemedia-uitingen, knowhow en intel-
lectuele eigendom;

•  het vermijden van belangenconflicten;
•  geschenken en vermaak;
•  betalingen, giften en verbod op omkoping en regels om dit te voorkomen;
•  mededingingsrecht en het verbod om deze wet- en regelgeving te overtreden;
•  juistheid van financiële en niet-financiële documentatie;
•  verbod op frauduleuze handelingen.19

Bovengenoemde onderwerpen worden normaal gesproken aangevuld met bran-
chespecifieke onderwerpen als misbruik van voorwetenschap, exportcontrole en 
sanctieregels, marketing en promotionele communicatie, gebruik van ICT voor 
privédoeleinden en dergelijke.

9.4 #4: Een adequaat communicatie- en trainingsprogramma

De individuele medewerker moet daadwerkelijk begrijpen wat de veelheid aan 
externe en interne regels nu eigenlijk betekenen voor zijn of haar dagelijkse werk. 
Dit is wellicht het belangrijkste element van een effectief  corporate-compliance 
programma. De vertaalslag naar het individu. Het benodigde begrip bijbrengen 
blijkt een enorme klus waarvoor (forse) investeringen in tijd en geld nodig zijn. 
Deze middelen worden niet altijd vrijgemaakt. Te vaak wordt de gedragscode 
slechts per post meegestuurd met de opgave van het maandsalaris of per e-mail 
naar alle medewerkers tegelijk. In een iets betere situatie wordt de medewerker 
toegesproken door de eigen leidinggevende, die het belang van verantwoord za-
kendoen nogmaals uitlegt. Gevolgd door een cursus op het intranet met het risico 
dat de medewerker het gevoel krijgt dat het wel heel algemeen en breed is opgezet, 

19   Als catch all wordt veelal een statement toegevoegd waarin de onderneming aangeeft dat zij 
van haar werknemers verwacht dat zij zich niet alleen aan de letter maar ook de geest van 
toepasselijke wet- en regelgeving zullen houden.
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maar weinig relevant voor zijn of haar dagelijkse werk. Of erger nog, met het ri-
sico dat de medewerker de indruk krijgt dat de onderneming een Amerikaanse 
standaardcursus heeft ingekocht dat voortdurend spreekt over ‘our company and 
our values’ zonder die daadwerkelijk te benoemen en zonder eigen bedrijfslogo. 

Een adequaat trainingsprogramma zou idealiter moeten worden ingebed in bestaan-
de hr-processen en –procedures. Elke nieuwe medewerker krijgt in de eerste maand 
een introductie over kernwaarden, gedragscode en ‘onze manier van werken’.
Bij de jaarlijkse beoordelingen kunnen het hebben gevolgd van verplichte trainin-
gen en het voorbeeldgedrag zelf  niet ontbreken, want anders wordt het compli-
ance programma door weinigen meer serieus genomen (zie onze latere paragraaf 
over congruentie).

9.4.1 Leren begint bij willen leren 

Leren begint met willen leren. Met betrokken, actief, geïnspireerd, aandachtig 
luisteren. Dat bereik je door de medewerker in het begin uit te leggen waarom de 
navolgende onlinecursus of persoonlijke training voor de eigen dagelijkse werk-
zaamheden belangrijk zijn. Wellicht omdat hij/zij bij een integer bedrijf  wil wer-
ken en een eigen steentje bijdragen? Wellicht omdat hij/zij ook over zes, zestien of 
zesentwintig maanden deze baan bij dit bedrijf  wil behouden en naleving van de 
gedragscode een noodzakelijke maar niet afdoende voorwaarde daarvoor is? 
Pas nadat de medewerker actief, bereid, betrokken de training ingaat kan het le-
ren beginnen. De kernwaarden, de basisprincipes, het belang van overleggen met 
elkaar en met de leidinggevende bij twijfels en het melden van vermoedens van 
misstanden die de onderneming in gevaar zouden kunnen brengen. 

9.4.2 Eerst online?

Stel je je eens voor hoe gemotiveerd jij achter jouw eigen pc zou zitten indien je een 
cursus van ruim een half  uur online zou moeten volgen over de verschillen in fi-
nanciële rapportages tussen USGAAP en IFRS (ervan uitgaande dat je die kennis 
nooit nodig zult hebben). Hoeveel zou jij daarvan nog na dertig of negentig dagen 
herinneren? Toch heeft online leren wel degelijk een positieve plek in een effectief  
compliance programma, maar een onlinecursus alleen blijkt in de praktijk onvol-
doende.20 Verstandig is om een dergelijke cursus door de leidinggevende zelf  te 
laten aankondigen, het belang ervan voor de dagelijkse praktijk uit te leggen en te 
onderstrepen en aan te kondigen dat lokaal follow-up plaats zal vinden. 

20  Zie voor een overzicht van de vele valkuilen en good practices bij e-learning: M. van Woerden 
& R. Notermans, ‘Over e-learning gesproken’. TvCo 2014, nr. 2.
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9.4.3 En vervolgens?

Zelfs indien veel goeds via een onlinetraining overgebracht wordt blijft de nood-
zaak bestaan om vervolgens in kleinere groepen binnen de eigen afdeling dilem-
ma’s te gaan bespreken: moeizame situaties waar deze groep medewerkers daad-
werkelijk tegenaan loopt. Een onlinecursus kan namelijk nooit alle nuances en 
moeilijke uitdagingen volledig nabootsen. Dat moet een leidinggevende met zijn/
haar eigen groep vervolgens oppakken en daarbij aangeven hoe te handelen in 
dergelijke situaties. Om helderheid te verschaffen aan de eigen medewerkers. 
Waar trekken wij grenzen en waarom? Want de praktijk is veel genuanceerder 
dan de e-learning doet vermoeden: er bestaan wel meer dan honderd tinten grijs.

9.4.4 Follow-up

Daar kan het niet bij blijven. Een eenmalige communicatie die de maanden daar-
na geen follow-up krijgt is als een auto die zonder benzine komt te staan. De 
boodschap uit je gedragscode wil je levend houden. Medewerkers kunnen denken 
dat het gebrek aan aandacht voor dit onderwerp betekent dat zij het ook niet se-
rieus hoeven te nemen. 
Dit levend houden kan op verschillende manieren. Essentieel is dat de manier 
past bij de onderneming, in de betreffende fase van het programma, en consistent 
wordt overgebracht zodat het in het DNA van de organisatie en iedere medewer-
ker kan komen. Zodanig dat men het zó vanzelfsprekend vindt wat wordt gecom-
municeerd dat het een gewoon onderdeel van normale interne processen en pro-
cedures wordt, geen extra aandacht behoeft en is verworden tot ‘verantwoord 
zakendoen’.

9.5 #5: Monitoren, verbeteren

Een effectief  corporate-compliance programma moet voortdurend worden geijkt 
of het wel effectief  blijkt in de praktijk. Het meten van effectiviteit blijkt in de 
praktijk echter behoorlijk moeilijk. Vaak wordt volstaan met het controleren of 
iedere nieuwe medewerker wel de gedragscode heeft ontvangen en een inductie-
training over de code. Of er wordt volstaan met: het percentage medewerkers dat 
een bepaalde training heeft afgerond, het aantal meldingen over vermeende over-
tredingen van de code, het percentage onderzochte zaken dat ook daadwerkelijk 
een overtreding van de code bleek enzovoort. Dit soort statistieken zijn aardig 
maar nog geen bewijs dat het programma ook het beoogde effect heeft op gedrag 
en cultuur.
Bij grotere multinationals is het inmiddels een good practice om iedere twee jaar 
een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers te houden en daarin ook vragen 
op te nemen over de ‘integriteitscultuur’ op de eigen afdeling. Ook een nulmeting, 
voorafgaand aan de (hernieuwde) introductie van bepaalde programmaelemen-
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ten kan een verstandige aanpak zijn om aan de hand van een latere meting de 
veranderde houding in kaart te brengen.

9.5.1 Audit

Het controleren of het compliance programma daadwerkelijk is ingevoerd is 
meestal een taak voor de interne auditafdeling. Ook het samen onderzoeken van 
vreemde trends is verstandig. Zo kan het zijn dat in een bepaald land of bepaalde 
businessunit amper meldingen worden gerapporteerd dan wel dat uit het cultuur-
onderzoek komt dat ruim 95 procent van de medewerkers heel positief  is. Ook 
zou de komst van een nieuwe leidinggevende aanleiding kunnen zijn tot een enor-
me toename van het aantal meldingen. Dergelijke ongeloofwaardige statistieken 
zouden alarmbellen moeten laten afgaan en nader onderzoek rechtvaardigen, 
hetzij door de auditafdeling, hetzij door andere ervaren onderzoekers. Staar je 
niet blind op statistieken maar gebruik ze verstandig zonder al te snel conclusies 
daaraan te verbinden.

9.5.2 Leren en verbeteren

Audit speelt ook een belangrijke rol indien het gaat om analyseren en leren van 
‘zwakke plekken’ in de organisatie en de wijze waarop verbeteringen zouden 
moeten worden aangebracht in processen en procedures teneinde herhaling te 
voorkomen. Het monitoren en analyseren zou voortdurend moeten leiden tot 
verbeteringen in processen en procedures, zodat compliance bijdraagt aan een 
jaarcyclus van plan, do, check, act.

9.6 #6: een open meldcultuur en professionele onderzoeken 

In de vorige paragrafen is al aandacht besteed aan het belang van meldingen en 
de monitoring hiervan. Niet minder belangrijk is het om het de medewerker op 
verschillende manieren gemakkelijk te maken om een vermoeden van een over-
treding van de gedragscode te melden, hetzij bij de leidinggevende, hetzij bij com-
pliance officers of meldlijnen.
Een open, respectvolle cultuur waar iedere medewerker zich vrij voelt een afwij-
kende mening te ventileren of zelfs mogelijke misstanden openlijk aan de kaak te 
stellen is van groot belang om de onderneming naar een hoger integriteitsplan te 
kunnen tillen. Alleen dan kan de angst voor represailles verminderen en gaan 
medewerkers hun bijdrage vrijelijk leveren om de onderneming te verbeteren met 
hun suggesties en meldingen.
Het management moet het voortouw nemen om dilemma’s uit de praktijk op een 
niet-confronterende manier bespreekbaar te maken en daartoe een laagdrempeli-
ge, open cultuur creëren waarin iedere medewerker zich comfortabel voelt om 
gevoelige kwesties aan de orde te durven stellen. “Tjellen” noemt Muel Kaptein 
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dat in zijn zeer lezenswaardig boek over het gedrag van mensen: “(…) het op een 
open, constructieve en prikkelende wijze aan de orde stellen en bespreken van 
belangrijke zaken (…) waar waarden en normen op het spel staan en belangen 
van personen in het geding zijn.”21 
Een gepubliceerde meldprocedure (wij vermijden in de dagelijkse praktijk de ne-
gatief  klinkende benaming ‘klokkenluidersregeling’) is wettelijk verplicht voor 
een groot aantal ondernemingen met aandelen (of daarvan afgeleide financiële 
instrumenten) genoteerd aan Amerikaanse22 of Nederlandse23 beurzen. Daarbij 
is het verstandig om de melder van tevoren duidelijkheid te verschaffen over het-
geen hij/zij kan verwachten door de stappen in een meldproces helder te commu-
niceren (liefst met behulp van visualisaties in plaats van lange teksten).
Daarnaast is het van groot belang dat de onderneming meldingen onderzoekt 
volgens professionele protocollen voor dergelijke onderzoeken door getrainde 
onderzoekers en met inachtneming van lokale wetgeving (die behoorlijk voor de 
voeten kan lopen, denk aan privacybepalingen). 

9.6.1 Angst voor represailles

Uit de praktijk blijkt dat angst voor represailles het grootste obstakel is voor 
melders. Angst die medewerkers hebben om negatieve gevolgen te ondervinden 
van het melden of het helpen van een melder, zelfs bij het meewerken aan een 
intern onderzoek. Die angst is heel moeilijk weg te nemen, met name als de on-
derneming daar te weinig aandacht aan besteedt en melders in de kou heeft laten 
staan. Vandaar dat een no-retaliationbeleid essentieel is (bescherm melders die te 
goeder trouw zijn), evenals het mogelijk maken van anonieme meldingen.

9.6.2 Koester de melder

Zodra meldingen binnenkomen is het essentieel voor het succes en de geloof-
waardigheid van het gehele programma dat serieuze opvolging plaatsvindt. Orga-
nizational justice noemen de Amerikanen dit: het comfort dat je medewerkers 
moet geven dat een melding ook serieus wordt opgepakt. Koester altijd je eigen 
melders. Zo niet, dan gaat de tijdbom waarschijnlijk ooit af  zonder dat de onder-
neming zelf  de kans heeft gekregen de rommel eerst intern op te ruimen.

21  M. Kaptein, Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen, Amsterdam: Business Con-
tact 2011, p. 16.

22  Sarbanes Oxley Act 2002, section 301, “Establish procedures for the receipt, retention and 
treatment of complaints received by the issuer regarding accounting, internal accounting con-
trols or auditing matters. (…) anonymously (…).”

23  Sinds de Code Tabaksblat, december 2004 (zie later in deze bundel de bijdrage van J. Italianer): 
“II.1.7 Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie 
de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van het bestuur of aan een door hem aangewezen 
functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de vennootschap van 
algemene, operationele en financiële aard. Deze klokkenluidersregeling wordt op de website 
van de vennootschap geplaatst.”
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Opvolging van een melding kan door de melder te bedanken voor de melding, 
aan te geven dat het onderzoek waarschijnlijk acht tot twaalf  weken gaat duren, 
na afloop van het onderzoek melden of bewijs is gevonden dat een overtreding 
van de gedragscode heeft plaatsgevonden alsmede of een sanctie is toegepast. 
Meer mag vanwege de privacy en reputatie van betrokkenen niet worden gecom-
municeerd. Een slecht verlopende communicatie met melders kan de doodsteek 
zijn voor het programma: medewerkers zullen gefrustreerd rondbazuinen dat 
melden geen zin heeft “want je hoort er toch nooit meer iets over”. Slecht nieuws 
wordt veel vaker dan goed nieuws verspreid.

9.7 #7: Adequate organisatie

Een dergelijk ingrijpend en omvangrijk programma kan niet door één persoon 
vanuit een klein kantoortje24 worden verwezenlijkt. Integendeel, de boodschap 
zou juist vooral moeten doorklinken dat verantwoord zakendoen een verant-
woordelijkheid is van iedere medewerker. 
Een centrale ‘business conduct office’ kan de ontwerper zijn van het gehele pro-
gramma. Zo hoeft het wiel slechts eenmaal uitgevonden te worden, kan kostenef-
ficiënt worden gewerkt (denk aan het inkopen van expertise, trainingen, etc.) en 
ontstaat een expertisecentrum/vraagbaak in plaats van een aparte afdeling die er 
“verantwoordelijk voor is dat elke medewerker zich aan de regels houdt”. 
Voldoende en gevarieerde ambassadeurs en liaisons zijn nodig als supporters die 
de goede zaak levend houden, collega’s lokaal met raad en daad bijstaan, het 
management scherp houden, soms zelfs de centrale handleidingen ‘vertalen’ of 
omzetten in bruikbare lokale communicaties. Maar ze zijn ook nodig om kriti-
sche input te geven op initiatieven van het hoofdkantoor en hen te voeden met 
hetgeen in de praktijk daadwerkelijk gebeurt, zodat een levend programma en 
een lerende organisatie ontstaat. 
Met een adequate organisatie en open communicatie wordt de kans op succes 
vergroot.

9.7.1 Congruentie

Bij een adequate organisatie hoort congruentie. Alle bedrijfsonderdelen moeten 
hun eigen steen bijdragen aan het zingen van hetzelfde lied zodat medewerkers 
geen gemengde of zelfs tegenstrijdige signalen krijgen. Indien medewerkers in de 

24  Prof. Jaap van Maanen, voorzitter van de eerdergenoemde monitoringscommissie, verwoord-
de het recentelijk als volgt: “Het gaat dan om een duurzame manier van winst maken en het 
creëren van meerwaarde voor de onderneming. Daarbij speelt compliance een essentiële rol. 
Nog te vaak wordt compliance geïsoleerd benaderd en wordt volstaan met het benoemen van 
een persoon in een functie. De schandalen van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat deze 
functie heel serieus moet worden genomen en de hele organisatie doordrongen moet zijn van 
het belang van compliance.” http://www.goedleiderschap.com/governance/corporate-gover-
nance-verdient-de-volle-aandacht.

Roland
Notitie
Marked ingesteld door Roland
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verkoop gedurende het jaar te horen krijgen dat integriteit en verantwoord  
zakendoen heel belangrijk zijn, dan lijkt het ons logisch dat in de jaarlijkse beoor-
delingen niet alleen naar omzetcijfers wordt gekeken. Functionerings- en beoor-
delingsgesprekken zullen een afspiegeling moeten zijn van het beleid dat de 
onderneming uitdraagt. Een HR-afdeling zal medewerkers dan ook moeten uit-
leggen dat zij niet alleen op ‘wat’ maar ook op ‘hoe’ zullen worden beoordeeld. 
Alle functies in de onderneming zullen congruent met het programma moeten 
gaan opereren teneinde tegengestelde signalen te voorkomen.

10. ten slotte

In bovenstaand overzicht is een flink aantal onderwerpen voorbijgekomen. Over 
alle onderwerpen op zich is nog een wereld te vertellen en te ontdekken. We ho-
pen dat het vooral aan het denken (en doen) heeft gezet over hoe ‘verantwoord 
zakendoen’ de juiste plek kan krijgen in de bedrijfsvoering van een onderneming 
en op welke wijze een bedrijfsjurist een proactieve rol kan spelen in het identifice-
ren en beteugelen van risico’s. De overige bijdragen in deze bundel zullen op on-
derdelen een verdieping hieraan geven. 
Rest ons om te eindigen met een mooi citaat25 dat alle bedrijfsjuristen aan het 
denken zou moeten zetten: “Today’s business conduct will be judged by tomor-
row’s standards.” 

25  S. van Maasakker, interview Bedrijfsjuristenmonitor 2011.






