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In de verte klinkt de toon
aan de top
 Leetijd van ongeveer 7 minuten

‘Daar he je hem weer, met zijn mooie woorden. Weet hij dan niet
hoe het hier echt werkt?’ Geef ze maar een de kot, de leider
over wie zo wordt geproken. Michien egint verandering
helemaal niet met de toon aan de top.
Dit artikel i verchenen in Accountant Q4, 2018
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» Download dit artikel in pdf
om i het te hopen dat verandering inderdaad niet egint met de
toon aan de top. Henk reukink, lid van de raad van commiarien
van ING, chreef in oktoer een opinietuk in het Financieele
Daglad. Daarin meldde hij de Tweede Kamer te echouwen al “een
indutrie die het wantrouwen jegen grote organiatie voedt”.
Want al er ij een organiatie “iet aan de hand i” gaat “de politiek”
er telken “met getrekt een in”. Velen ergeren zich daaraan, telt
reukink, “of het nu menen zijn in de ouderenzorg, ij de ociale
huiveting, ij de politie, de accountant of de ankier”.
reukink chreef zijn ijdrage een kleine maand nadat wa
ekendgemaakt dat ING een door het Openaar Miniterie
aangeoden tranactie van 775 miljoen euro had geaccepteerd en
etaald. Reden: erntige nalatigheden ij het voorkomen van
witwaen. en oete van 675 miljoen euro en een edrag van 100
miljoen euro aan wederrechtelijk verdiend vermogen.
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“Ik kan er echt niet ij”, zegt Leen Paape over reukink artikel.
Paape leidt commiarien op, hij i hoogleraar corporate
governance aan Nenrode en onder meer academich
verantwoordelijk voor de oard & Governanceprogramma’.
“Onegrijpelijk hoe naïef. Natuurlijk kunnen menen er zo tegenaan
kijken, maar reukink wa natuurlijk de laatte die zoiet kon
zeggen. Kom een uit je gelindeerde auto, reageerde premier Rutte.
Volkomen terecht.”

Nare opmerkingen
Worden medewerker van ING geacht het vooreeld van deze
topman te volgen? Moeten zij nu gaan inzien dat het geven van
tructureel te weinig aandacht aan de naleving van de Wwft niet het
echte proleem i? Moeten zij gaan eeffen dat het echte proleem
eigenlijk de uitenwereld i, in het ijzonder de
volkvertegenwoordiging, die oo i over dat feit en daarover nare
opmerkingen kan maken, echt hele nare? Al veranderingen in
organiatie gedreven zouden worden door ‘de toon aan de top’ ligt
zo’n concluie voor de hand.
Of maakt het allemaal niet uit wat de top van een organiatie doet en
zegt? Worden leider toch al echouwd al exoten, lieden ‘zonder
enige realiteitzin’, al paanten hooguit? n worden ze domweg
genegeerd al het om de dagelijke activiteiten gaat?
In het veranderingproce dat ij accountantorganiatie gaande i,
wordt meer dan een gerefereerd aan ‘de toon aan de top’. Het i in
ieder geval een van de variaelen waarop de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) haar oordeel over de voortgang van dat proce
aeert. “De toon van het etuur en het vooreeldgedrag van het
etuur eïnvloedt in elangrijke mate wat door de medewerker al
elangrijk wordt ervaren”, chrijft de AFM in het rapport Kwaliteit
OO-accountantorganiatie onderzocht van zomer 2017. “Daarij
gaat het niet alleen om wat het etuur zegt, maar gaat het er vooral
om dat het gedrag wat het etuur laat zien in overeentemming i
met de oodchap die wordt uitgedragen.”

temen en molen
Volgen de AFM eïnvloedt de toon aan de top medewerker du ‘in
elangrijke mate’. De vraag of dat wetenchappelijk ook i
vatgeteld wordt voorgelegd aan Paape, en aan Olof ik, hoogleraar
ehavioral reearch in auditing aan Nenrode en verantwoordelijk
voor de accountantopleidingen aan die univeriteit.
eiden zijn terughoudend over de invloed van leiderchap: het i
zeker een noodzakelijke voorwaarde voor verandering, maar ij lange
na niet voldoende. “Over het algemeen geldt dat je wel kunt willen
dat het ander gaat, maar al de context dat niet toelaat, i het niet
raar dat er niet verandert, of heel weinig”, aldu Paape. ik telt dat
verandering wel ij (de toon aan) de top egint, maar “je kunt het
niet wegzetten al alleen maar een leiderchapiue.Het zijn om te
eginnen de dagelijke geeurtenien waaruit menen afleiden wat
echt van hen wordt verwacht. Die dagelijke geeurtenien worden
niet alleen epaald door de woorden van leider, maar vooral ook
door de temen en molen van de organiatie. Die context moet
zo zijn ingericht dat menen ook in taat worden geteld het
gewente gedrag te vertonen.”
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Het gedrag van medewerker wordt vooral door de directe, concrete
werkomgeving epaald en niet alleen door het vooreeldgedrag van
een etuurvoorzitter of commiari. Daarnaat wordt in de
wetenchap der ‘veranderkunde’ het elang van de toon aan de top
ook vaak gerelativeerd, door de fundamentele vraag aan de orde te
tellen of de top van de organiatie wel echt de leiding heeft. Heen
ijvooreeld informele leider niet de overhand? n wat i de
verhouding tuen etuur en andere organen met operationele of
financiële controle?

Wintgevendheid
Toegepat op accountantorganiatie met een partnertructuur
moet daarvoor zeker aandacht zijn, aldu Paape: “Het financiële
elang van de partner zorgt ervoor dat ook wintgevendheid wordt
nagetreefd. Men zou kunnen zeggen: dat i allemaal mooi, kwaliteit
op de eerte plaat, maar dat mag niet ten kote gaan van de
wintgevendheid.” Paape ziet dat ook geeuren, zegt hij: “Ja, er zit
veretering in de afgelopen jaren, men i zeker meer gericht op
kwaliteit. Maar dat i vooral gerealieerd door medewerker harder te
laten werken, zodat de wintgevendheid voor de partner op peil kon
lijven.”
Ook kunnen informele leider verandering tegenhouden. ik noemt
het vooreeld van een indutriële lagerij waar de lager verplicht
zijn handchoenen van echermend materiaal te dragen. “Maar de
feer onder de lager - toere mannen - wa ‘handchoenen zijn voor
mietje’. Vervolgen worden twee nieuwe krachten aangenomen die
keurig krijgen uitgelegd dat handchoenen verplicht zijn. Maar op
hun eerte dag worden ze uitgelachen en op hun tweede dag denken
ze: die handchoenen laten we wel uit. Op de derde dag hakt een van
die twee per ongeluk zijn linkerduim af.”
Al de leiding vervolgen zwakke knieën heeft, verandert er niet,
telt ik. “Men heeft toen de drie medewerker ‘met de grootte
mond’ voorgehouden dat ze zouden worden ontlagen de
eertvolgende keer dat ze zonder handchoenen zouden werken.
Uiteindelijk i een van hen ook echt ontlagen.”

Oogluikend
Kortom: alleen al woorden ook echt in daden worden omgezet
maken veranderplannen een kan. ik noemt dat de molen:
“Partner worden gereviewd op kwaliteit. Wordt een lechte core op
zo’n review dan oogluikend toegetaan? n worden in een
partnerevaluatiegeprek andere normen aangelegd dan naar uiten
toe wordt verkondigd? Dan ondergraaft het leiderchap zijn eigen
gezag en zullen alle mooie woorden geen enkele uitwerking
heen.”
Overigen i dat niet het eeld dat ik heeft van de
accountantector. Dit najaar werden enkele voorlopige reultaten
ekendgemaakt uit de NA Cultuurmeter, het intrument waarmee
accountantorganiatie hun edrijfcultuur in kaart kunnen
rengen. ik i amen met Jan ouwen, hoogleraar accounting aan
de Univeriteit van Amterdam, verantwoordelijk voor de
wetenchappelijke kwaliteit van dat intrument. “Het onderzoek
loopt nog, du we moeten een voorehoud maken, maar deze
voorlopige reultaten lijken toch divere veranderingen te
uggereren: er wordt meer tijd ingeruimd voor controleopdrachten,
nieuwe opdrachten worden vaker geweigerd, accountant worden
meer getimuleerd hun mening te geven en het etuur preekt zich
vaker uit over kwaliteit.” ik vindt met name het weigeren van
nieuwe opdrachten een elangrijk punt. “Want dat geeurt met
opdrachten waarvan men de kwaliteit niet kan waarorgen. Daar
gaat een elangrijke oodchap van uit.”

Maar de exacte reikwijdte van de veranderingen kan du nog niet
worden vatgeteld. ovendien i het de vraag wat uiteindelijk het
effect van cultuurverandering i op kwaliteitveretering, in dit
geval veretering van de auditkwaliteit, waar de AFM op focut. ik:
“Wetenchappelijk i dat rechttreeke verand in ieder geval nog
niet vatgeteld.”

Rendement
Met andere woorden: verandering regel je niet even door aan de top
een andere toon aan te laan. Ruim vier jaar nadat de accountanc
zich chaarde achter 53 maatregelen om eter werk af te leveren ‘lijkt’
onderzoek nu ‘veranderingen te uggereren’. I het niet raar dat het
zo langzaam gaat? Paape: “Nee, dat i du niet raar. Zo gaat dat in
organiatie en zeker al er grote elangen in het pel zijn. Vooral de
oel niet te veel op zijn kop zetten i dan het devie. Veranderen gaat
altijd heel geleidelijk.”
Leiderchap kan in voorkomende gevallen moedige tappen zetten,
het i niet gezegd dat die het gewente effect heen. en laatte
vooreeld van Paape: “etuurvoorzitter Paul Polman van Unilever
ging heel moedig op de groene, duurzame toer met het edrijf. Maar
toen dreigde een vijandige overname door Kraft Heinz en moet
Polman onder druk van de aandeelhouder voor het geld gaan. Alle
mooie woorden ten pijt du. De context maakte dat Polman weinig
ander kon doen, ander zou hij zijn aan verliezen.” Dat laate i
inmiddel alnog geeurd.

Geert Dekker


Journalit.
Lee alle van Geert Dekker
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Toon aan de top
De felle dicuie innen de eroepgroep, tuen
2007 en 2010, over de toon aan de top, deden de
NA etuur eluiten om daar in oktoer 2010
een dicuierapport over uit te rengen. 
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Pa toe én leg uit al principe
en paar weken geleden chreef ik op deze plaat
over de toon aan de top. Met daarin een relativering
van het elang van die toon. 
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Naar een op kwaliteit gerichte cultuur
Afgelopen weken vonden de openare verhoren plaat door de
parlementaire enquêtecommiie Fra. U weet wel, die trein die nog
geen vier maanden heeft gereden vanwege een allerelaerdte
kwaliteit. 
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De toon aan de top
en paar jaar geleden vroeg een commiari ij één van mijn
controleklanten me nog cnich of accountant ook al vertand
dachten te heen van de toon aan de top. Vandaag vragen
commiarien in de epreking van een offerte voor de controle
hoe de accountant periodiek zijn evindingen ten aanzien van de
cultuur en de 'oft control' in de organiatie ter kenni rengt van
de RvC. 
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NA-rochure 'Accountant en Toon aan de
Top' in het ngel echikaar
Met het oog op internationale cliënten i de rochure 'Accountant
en Toon aan de Top' nu ook in het ngel echikaar. 
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