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 Leetijd van ongeveer 7 minuten

De leuze 'in greed we trut' zal de komende jaren deel worden
vervangen door 'in gedrag geloven wij'. Zullen inveteringen in
gedrag ijdragen aan het 'integrated control framework'? n i
het rendement van die ijdragen te meten?
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 1, 2009
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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» Download dit artikel in pdf
Op deze en andere vragen proeerden op 8 decemer 2008 een
vierkoppig panel en circa zetig toehoorder in de interactieve
rondetafelijeenkomt ‘De pchologie van het in control zijn’
antwoorden te vinden. Dagvoorzitter Arthur Izeoud hield de
aanwezigen al opwarmertje twee opvattingen voor. De eerte kwam
uit een deel op het omlagverhaal van ‘de Accountant’ van
novemer 2008 geaeerd ericht in het FD en telde dat eloningen
de elangrijkte gedrageïnvloeder zijn. Daarom zou het goed zijn
om cfo' alleen een vat inkomen te geven. Daarop loot de tweede
opvatting naadloo aan, zijnde een concluie van de Commiie
Frijn dat langetermijnonuen kunnen ijdragen aan minder
riicovol gedrag. Het zou du kunnen leiden tot gedrag waarij het in
control zijn minder in het geding komt.
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alan cijfer en gedrag
Aan de hand van een aantal tellingen konden panel en zaal over het
onderwerp van gedachten wielen. De eerte telling luidde ‘De
pchologie van het in control zijn i onverenigaar met meten i
weten’. “Meten i niet alle weten. en fuie ijvooreeld i vaak een
gok, reageerde Roeco-ceo George Möller. Ondernemerchap i
vooral een kwetie van goed kunnen inchatten. Operationele
proceen lenen zich doorgaan wel goed voor exacte meting.
Daarom moet je die twee vormen van etuur ook gecheiden
houden.”
Jan de Kreij, cfo van Koninklijke Vopak telde: “Gien i mien.
Maar ‘meten i weten’ i eigenlijk ook iet uit de jaren zeventig en nu
erg achterhaald. r i in ieder geval veel meer ijgekomen waarmee
wordt etuurd. ijvooreeld vertrouwen.”Arco van der Ven,
hoogleraar aan TIA Nima uine chool, wee op onderzoeken
waaruit lijkt dat er poitieve correlatie etaan tuen reultaat en
niet- edrijfeconomiche grootheden al vertrouwen, leiderchap,
fairne en ethiek. “Die factoren zijn zeker wel te meten; ik pleit er
dan ook voor dat het meten daarvan veel vaker zal worden uitgevoerd. Aan intrumenten daarvoor i epaald geen gerek.”
Jan Otten, edrijfpcholoog en managing partner van AC
(advieureau voor management control en auditing), gaf Van der
Ven gelijk, maar wee wel op de mate van acceptatie van onderzoek
naar de zogenaamde ‘zachte kanten’ van de organiatie. “Die
acceptatie neemt toe, maar i nog lang niet overal aanwezig. In
eginel kun je alle meten, maar om i er niet meer mogelijk dan
een impreie te krijgen.” Dat werd door de andere panelleden
eaamd.
Möller vatte de reactie op de telling al volgt amen: “Pchologie
en ‘meten i weten’ zijn epaald niet onverenigaar. Al je enerzijd
kunt accepteren dat om niet meer dan een impreie mogelijk i, en
je anderzijd eeft dat ‘meten i weten’ niet altijd even relevant i,
dan kun je heel goed in control zijn.”

Continue dialoog
Duidelijk werd ook dat de dialoog een elangrijk intrument i om
gedrag te kunnen eïnvloeden. “n wel continu en op een
natuurlijke manier”, aldu De Kreij. “Dat heeft alle te maken met de
eigen tijl van de onderneming, met de cultuur.” Möller maakte
hierij een kanttekening: “Dialoog i alleen zinvol al de polen
tegengeteld zijn. Grote organiatie zijn net al etuurder van
grote auto': hun riicoperceptie i ander dan gewent, om zelf
niet-realitich en onverantwoordelijk. Hoe groter en reder het
allemaal wordt, de te eperkter wordt het eef van riico en de
focu om nel te rea- geren al het moet. Het in control zijn wordt dan
een latig verhaal.”
Otten viel Möller ij: “Het i inderdaad een vaak voorkomend
proleem: hoe krijgt de deviante tem toch gehoor? Wil een etuur
daar aandacht aan geven, durven ze dat?”
Möller: “Vaak niet. Dan zie je dat de top zelf een dicutaele
opvatting heeft, waar de gehele organiatie toch achteraan gaat
lopen. Kijk maar naar AN AMRO: tachtigduizend menen waren
ervan overtuigd dat de ank moet groeien om al ank te kunnen
overleven. Wat du onzin wa.” De Kreij: “Om die dialoog vooral ook
op topniveau gaande te houden, heen wij gekozen voor een kleine
raad van etuur, die niet i getructureerd al drie op zichzelf
taande ilo'. en aantal portefeuille i gedeeld en dat leidt owieo
tot frequent overleg, en in feite dan ook tot een hoger niveau van in
control zijn.”
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Groene lichten en riico'
De tweede telling luidde: ‘De wen om in control te zijn leidt tot het
nemen van onaanvaardare riico'.’
Otten vroeg zich af of dat wel zo i. “Vaak wordt gedacht dat hoe meer
formele regel er zijn, de te meer men in control i. Terwijl het eter
i om in te zien dat formele regel alleen werken al die zijn
geaeerd op vertrouwen.”
Möller voegde daaraan toe: “Regel kunnen chijnzekerheden
creëren, de echte werkelijkheid komt dan niet oven water. Regel
moet je ook regelmatig ververen. n al je geweten dat aangeeft,
moet je michien maar tegen de regel ingaan.”
De Kreij: “Waarmee we op het punt zijn aangekomen van regel die
wel of niet onderhandelaar zijn. r moeten zeker wel regel zijn
waaraan voor de volle honderd procent moet worden voldaan. Maar
daarnaat moeten er ook richtlijnen zijn, waarij de ruimte etaat
voor individuele interpretatie en enadering. Nadenken mag en
moet - ander zal de organiatie niet in control zijn en ook niet goed
kunnen preteren.” Möller wee op een elangrijk, ogenchijnlijk
tegentrijdig verchijnel: “Je moet er ook op edacht zijn dat juit
waar alle lichten op groen taan, de kan op prolemen het grootte
i. Hoe uccevoller een edrijf of onderdeel daarvan, hoe groter de
kan dat er iet mi gaat. Ander gezegd: een nieuwe medewerker zal
eerder aan een audit meewerken dan de enior die al twintig jaar
mooie reultaten haalt. Daar loopt de auditor de kan te worden
weggetuurd. In dat oort gedrag, dat maar al te vaak gewoonte i,
chuilt ook een elangrijk gevaar van niet in control zijn.”

Regel en verantwoordelijkheid
Vanzelfprekend kwam ook de inmiddel veel geprezen en verguide
in control-verklaring aan od. De Kreij chaarde zich achter de
voortander, echter wel met de kanttekening dat vandaag de dag
zoveel factoren een rol pelen dat, zelf met de grootte hoeveelheid
woorden, een zekerheidverklaring niet de volledige zekerheid kan
geven waar takeholder om vragen. Van der Ven leek het daarmee
oneen te zijn. “teed meer ‘niet vertrouwen’ wordt vertaald in meer
regel en tandaard. Ik vind dat een lechte ontwikkeling. Ik en het
met Otten een: meer formele regel leidt niet tot meer zekerheid. Ik
vind dat de in control-verklaring moet worden afgechaft. r moet
veel meer worden gekeken naar en worden eoordeeld op,
verantwoordelijkheid. De rik appetite moet ook veel tranparanter
worden gemaakt. De IJland-elegger van Noord-Holland zeggen
‘we heen alle volgen de regel gedaan’, maar zouden moeten
worden aangeproken op hun kennelijk onverantwoordelijk
handelen.” Waar Van der Ven nog aan toevoegde dat het meete
controlegeld in het kader van de arane Oxle-act-wetgeving gaat
zitten in onderzoek van activiteiten waarvan de riico' elit niet de
grootte zijn.

Leiderchap
De afluitende telling luidde ‘Malaie vraagt om harde leider die
hard durven in te grijpen. Inpirerend leiderchap i een luxe voor
etere tijden.’
Deze telling kreeg de handen nauwelijk op elkaar. Integendeel,
velen menen dat jui hard leiderchap de prolemen mede heeft
veroorzaakt. Möller etoogde dat malaie juite terke leider maakt,
en dat malaie worden veroorzaakt door een overmaat aan directief
leiderchap. “Juit nu i er inpirerend leiderchap nodig dat ook
nieuwe uinemodellen gaat ontwikkelen.”
Van der Ven vulde aan: “Leider die viie heen, die een perpectief
kunnen neerzetten.”

Otten: “We moeten af van de leider die te veel hun eigen regel
maken en waarij de extrinieke eloning de intrinieke motivatie
heeft weggedrukt. r moet meer worden geelecteerd op morele
eigenchappen die die motivatie weer gaan timuleren.”
Overigen leef de vraag of de huidige etuurder voldoende
pchologiche kwaliteit heen om van gedrag een elangrijk
tuurintrument te maken uiteindelijk een eetje hangen. Zelfeducatie kwam lang, evenal het elang van meer kritiche maa in
de directe omgeving van etuurder, en ook het zelfreinigend
vermogen ontrak niet. Maar of de etuurder van nu in taat zijn
om ‘gedrag’ tot een effectieve vermogencomponent te verheffen
lijft een vraag. n gedrag al zodanig lijft du vooralnog onenut.

Praktiche tip
Dealniettemin kregen de panelleden de ruimte om een tip te geven
voor het laten lagen van een cultuuromlag.
Van der Ven: “Proeer vertrouwen te meten; inveteer in relatie,
enader het proce interactief en niet diagnotich.”Otten: “tel vat
wat cruciaal i in het veranderingproce en maak dat meetaar; geef
de auditfunctie derhalve een elangrijke rol in zo'n omlag.”
De Kreij: “Iedereen moet het nappen. egin ook tijdig met het
definiëren en toeten van competentieprofielen.”
Möller: “Het in control zijn i niet alleen de verantwoording via
regel, maar ook de eturing via het gedrag. n lijf erop letten dat
ucce de akermat kan zijn van grote prolemen.”
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Tijd om gewekte verwachtingen
rond oft control waar te maken
FD-redacteur Jeroen Pierma telde onlang in de
krant dat de accountant de regie in de dicuie
over het accountantmodel zijn kwijtgeraakt.
Aanleiding voor deze opmerking wa het nieuw
dat miniter Wopke Hoektra van Financiën een
onafhankelijke adviecommiie voor de
accountantector intelt. 
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erte aurance-rapport ij
gedrag en cultuur
DO ontwikkelde een aurance-rapport pecifiek
gericht op gedrag en cultuur. en ericht over de
eerte ervaringen. 
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oft control en
cultuurverandering
ind 2016 kwam aan het licht dat negentig
medewerker van een grote Nederlande ank
handtekeningen van klanten kopieerden, om
hpotheekdoier volgen de regel af te kunnen
luiten. Over het egrijpen van regel, oft control
en het creëren van een tranparante cultuur. 

 x 1  22  4
Lazlo Nag

OPINI

01 april 2016

Interne eheering in de mk-praktijk
Wat i het toch dat accountant zichzelf keer op keer op het
verkeerde een zetten door controleewijkracht toe te kennen aan
'interne eheeringmaatregelen' die dat niet zijn? Waarom leren
deze collega' het verchil maar niet tuen interne
eheeringmaatregelen en entit level control? 
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Gerard Dirven
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Wat i er mi met oft control?
Gerard Dirven gooit de knuppel in het hoenderhok: oft control
ieden geen audit evidence. Heeft hij gelijk? 
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