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‘Persoonlijk leiderschap  
  als leidraad voor sturing

en beheersing’

Visie

Paul Smits: ‘Als je iets niet begrijpt of niet logisch vindt, stel dan vragen of ga het gesprek 

aan.’

Paul Smits cma, cfo Havenbedrijf Rotterdam,  
over de toegevoegde waarde en taak van de  

concerncontroller en de interne auditor
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De cfo vervult een essentiële rol binnen de governance van een 
 organisatie. De cfo die als directielid verantwoordelijk is voor de 
 resultaatgerichte, operationele aansturing van mensen, processen en 
projecten. Hoe pakt een cfo dit in de praktijk op? Welke zaken vindt hij 
onmisbaar? Welke mogelijke verbeteringen of uitdagingen ziet de cfo 
vanuit zijn rol? En welke verwachtingen heeft hij over de toegevoegde 
waarde en taak van de concerncontroller en de interne auditor? Over 
deze en andere zaken hadden wij een boeiend en constructief onder-
houd met Paul Smits cma, cfo van het Havenbedrijf Rotterdam.

H
et vraagstuk van ‘in control’ zijn van organi-
saties staat volop in de belangstelling. Hoe 
kijkt u tegen dit vraagstuk aan? Paul Smits cma, 
cfo van het Havenbedrijf Rotterdam: ‘Persoon-

lijk heb ik niet zoveel fiducie in de toenemende hoeveel-
heid regelgeving en ook niet in de extra toezichthouders 
die nodig zijn om op de naleving en handhaving ervan toe 
te zien. In mijn optiek 
gaat het meer om de in-
terne beheersing van de 
organisatie zelf. Daarbij 
onderscheid ik drie be-
langrijke elementen die 
randvoorwaardelijk zijn 
voor elke integere en 
succesvolle organisatie. 
Ten eerste is ‘persoonlijk leiderschap’ essentieel. Althans, 
ik noem dat zo. Het is de ‘interne stem’ die oproept tot 
juist handelen. Ik kan dat illustreren met een anekdote uit 
mijn privéleven. Een paar jaar geleden heb ik samen met 
een nicht van mij in een Amsterdams café gegeten. Na af-
loop hebben we afgerekend en liepen naar buiten. Heel 
toevallig viel het haar op dat één jus d’orange abusievelijk 
niet was afgerekend. Zij trok de bon onmiddellijk uit mijn 
hand, aarzelde geen moment en rende terug om de jus 
d’orange alsnog te betalen. Dit voorval heeft indruk op mij 
gemaakt. Hier werd intrinsiek integer gehandeld. Dat is 
voor mij persoonlijk leiderschap; een essentieel gegeven 
voor de juiste gang van zaken binnen een onderneming.’

Persoonlijk leiderschap
Maar is deze invulling van persoonlijk leiderschap geen 
resultante van de verwachtingen die de maatschappij van 
leiders heeft? Hebben we het niet over het stelsel van ‘uni-
verseel’ geldende normen en waarden waarbinnen ook or-
ganisaties behoren te functioneren? Smits: ‘Het is mijn 
overtuiging dat persoonlijk leiderschap bij iemand in aan-
leg aanwezig moet zijn; vervolgens dient het verder ont-
wikkeld te worden. Dit intrinsiek integer handelen staat 
los van de tijdgeest, van regelgeving en van de mate van 
toezicht. De interne stem bij het niet afrekenen van een 
jus d’orange van 1,80 of bij een miljoenenfraude bij de fi-

nanciële verslaggeving is dezelfde, alleen is er wellicht ver-
schil in volume van die stem. Ik probeer het Havenbedrijf 
van deze opvatting te doordringen. Verder vind ik profes-
sionele scepsis binnen alle geledingen van de organisatie 
belangrijk. Te beginnen bij mijzelf als cfo en bij de ‘voor-
beeldfuncties’ die risk managers, controllers en de inter-
nal auditors innemen. Let wel: ik doel niet op een vorm 

van georganiseerd wan-
trouwen in de onderne-
ming. Ik doel meer op 
de grondhouding: als je 
iets niet begrijpt of niet 
logisch vindt, stel dan 
vragen of ga het gesprek 
aan met je collega.’
Geldt deze professione-

le scepsis alleen de staffunctionarissen in de zogenaamde 
tweede lijn of verwacht u een dergelijke gedrag ook bij de 
werknemers in de eerste lijn? Smits: ‘Ja, dat verwacht ik 
juist ook van projectleiders en van medewerkers op de 
vloer. Op die grondhouding spreek ik iedereen aan.’

Understood trust
U gaf aan dat er ook nog een derde voorwaarde is... ‘Ja,’ be-
aamt Smits, ‘Dat betreft ‘eenvoud en transparantie’. Ook een 
essentieel uitgangspunt voor het sturen en beheersen van 
een organisatie. Ik noem een praktisch voorbeeld: als ik een 
spreadsheet, een rapport of een balanspost niet begrijp, 
word ik extra waakzaam. Dan let ik extra op. Ik ga vragen 
stellen. Het is niet zozeer wantrouwen jegens collega’s; het 
is ook geen kwestie van blind vertrouwen. In mijn ogen is 
het ‘begrepen vertrouwen’. Understood trust, daar geloof ik 
in. Met eenvoud en transparantie bedoel ik dat zaken terug-
gebracht moeten worden tot essentie. In mijn tijd van kpn 
was ik onder andere verantwoordelijk voor de implemen-
tatie van SOx bij mijn business unit. Deze wet was toen net 
van kracht geworden. Zoals bekend kost de implementatie 
van Sectie 404 (over risico’s die kunnen leiden tot fouten in 
de jaarrekening, red.) de meeste tijd en geld. Het was een 
zeer intensieve tijd. Op een gegeven moment hadden we 
enkele duizenden beheersingsmaatregelen; allemaal gericht 
op het voorkomen van fouten die kunnen leiden tot fouten 
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‘Intrinsiek integer handelen 
staat los van tijdgeest, regel-
geving en mate van toezicht’
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in de jaarrekening. Zoveel regels leiden juist tot minder con-
trol in plaats van meer.’
Is dat niet een lange leerweg? Had concerncontrol of in-
ternal audit niet eerder moeten inspringen? Smits: ‘In fei-
te waren we allemaal de essentie kwijt. Toen heb ik ratio-
nalisatie van het risicoraamwerk geïnitieerd. We hebben 
toen het aantal controls flink kunnen reduceren. We hiel-
den echte key controls over. Het risicoraamwerk was een-
voudig en transparant geworden. Verder vind ik collegia-
le toets een waardevol fenomeen. Heel simpel: als één 
collega bijvoorbeeld een investeringscalculatie maakt, gaat 
de andere collega het reviewen.’
Een vierde voorwaarde? Hebben we het hier niet over in-
terne controle of kwaliteitscheck?
‘De naam doet er niet zoveel toe,’ aldus Smits. ‘Het is de 
manier waarop mensen elkaar scherp houden. Dergelijke 
principes vind ik een belangrijk onderdeel van de checks 
& balances binnen een bedrijf. Het is ook mijn overtuiging 
dat wanneer genoemde uitgangspunten echt in de onder-
neming tot hun recht komen, er heel veel regels niet meer 
nodig zijn. Nog meer richtlijnen, codes en regels dragen 
namelijk niet of nauwelijks bij aan het juiste gedrag.’

Primaire verantwoordelijkheid
Welke functionarissen in uw organisatie zijn in de prak-
tijk van elke dag verantwoordelijk voor het noodzakelijke 
evenwicht tussen enerzijds het vertrouwen op de instel-
ling en de gedragingen van de medewerkers en anderzijds 
op het doorvoeren van strikte regelgeving? Voor een aan-
tal cruciale processen zal de leiding toch ook graag op 
strikte regelgeving willen kunnen steunen? Smits: ‘Het zijn 
juist de lijnmanagers die hier een grote en primaire ver-

antwoordelijkheid hebben. Ik verwacht dat zij daarbij im-
pliciet en expliciet de ‘tone at the top’ voor ogen hebben. 
Ik zal ze daar in iedere geval op aanspreken zodra er ver-
storingen dreigen of zich hebben voorgedaan.’

Begrijp de business
We hebben in dit gesprek veel stil gestaan bij het persoon-
lijk leiderschap van de cfo. Welke elementen zijn nog meer 
van belang voor een goede functie uitoefening; in het bij-
zonder bij het Havenbedrijf? ‘Het is heel belangrijk dat de 
cfo de business begrijpt en ‘de taal’ van de business spreekt’ 
aldus Smits. ‘Bij voorkeur heeft de cfo ook ervaring als lijn-
manager. Een cfo met lijnervaring kan voor de organisatie 
veel meer toegevoegde waarde opleveren. Dat laatste vind 
ik overigens ook van de concerncontroller; dat kan ook het 
beste een gelauwerde manager zijn. De aandacht van een 
cfo is ongeveer voor de helft gericht op de bedrijfsvoering 
intern en voor de helft op de omgeving van de organisatie. 
Intern betekent dat natuurlijk vooral het eindverantwoor-
delijk zijn voor de financiële inrichting, beheersing en ex-
terne verantwoording. De externe dimensie betreft het ver-
tegenwoordigen van het Havenbedrijf in allerlei gremia; met 
name betekent dat het onderhouden van contacten en het 
bijwonen van bijeenkomsten met onze stakeholders.’

Vier ‘lines of defence’
Zijn niet juist de staffunctionarissen cruciaal in het ont-
wikkelen van een beheerst stelsel van inrichtingsvoorwaar-
den ofwel checks en balances? Wat vindt u in dit verband 
van het concept van de ‘three lines of defence’? 
Smits: ‘Wij hanteren vier lines of defence, te weten: 
 » de eerste lijn: het lijnmanagement; dat is primair ver-

Visie

Smits: ‘Als mensen elkaar scherp houden, zijn heel veel regels niet meer nodig. Nog meer richtlijnen, codes en regels dragen namelijk niet of nauwelijks bij aan het 

juiste gedrag.’
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antwoordelijk voor het ‘in control’ zijn van de organi-
satie;

 » de tweede lijn: de Risk & Investmentafdeling; deze is 
belast met het ondersteunen van risicomanagement en 
voert calculaties uit ten behoeve van investeringsbeslis-
singen;

 » de derde lijn: de internal auditfunctie; die valt onder de 
ceo en heeft een ‘escalatiemogelijkheid’ naar de RvC;

 » de vierde lijn: de externe accountant.’

Auditcomité
Waar plaatst u in dit verband het auditcomité? Dat college 
is toch een cruciaal als het om de kwaliteit van governan-
ce gaat? Smits: ‘Het auditcomité bestaat uit drie leden. Dat 
wil zeggen dat bij een bijeenkomst van de raad van com-
missarissen tevens de ceo, de  cfo en het hoofd internal au-
dit aanwezig zijn. Het auditcomité heeft een belangrijke rol 
in het jaarlijks prioriteren van de externe en interne risico’s 
die de organisatie loopt. De weging en prioritering van de 
geïnventariseerde risico’s vormt de basis voor de jaarplan-
ning van de uit te voeren internal audits.’
Treedt het auditcomité niet in de plaats van het toezicht dat 
de raad van commissarissen op de raad van bestuur moet 
uitoefenen? Smits: ‘De raad van commissarissen is primair 
bedoeld om de raad van bestuur scherp te houden en te 
‘challengen’. De RvC hoort namens de aandeelhouders en 
de andere stakeholders ‘lastige’ vragen te stellen aan de RvB 
en een kritische houding aan te nemen. De interactie en 
vooral de chemie tussen de RvC en RvB zijn essentieel. In 
mijn ogen is het een groot risico als de RvC te zwak zou 
zijn. Beide gremia zijn overigens gebaat bij veelzijdigheid 
waar het de personele samenstelling betreft. Diversiteit qua 
achtergrond, opleiding en ervaring moet een uitgangspunt 
bij benoemingen zijn. Daarnaast vind ik dat een goede lei-
der zijn eigen kritiek zelf organiseert. Dat houdt in dat hij 
actief om eerlijke feedback vraagt aan collega’s én deze 
feedback gebruikt om de eigen besluitvorming en het func-
tioneren te verbeteren. Kritische en constructieve collegia-
le kritiek is een bron van verbetering. Een goede leider voelt 
zich nooit te groot om feedback te ontvangen.’

Internal Audit
Wat is de rol, taak en verantwoordelijkheid van internal 
audit? ‘De afdeling Internal Audit was tot zes jaar geleden 
een Interne Accountantsdienst,’ vertelt Smits. ‘Toen is er 
voor gekozen om de controle van de jaarrekening over te 
laten aan de externe accountant. Daarmee kreeg internal 
audit de status van een derde lijnsfunctie. Dat houdt in dat 
internal audit onafhankelijk onderzoek doet naar de kwa-
liteit van de interne beheersing en daarover rapporteert 
aan de ceo. Er is nog wel één tweedelijnstaak die internal 
audit wel uitvoert: de inhoudelijke controle op de juistheid 
en volledigheid van het jaarverslag.’
Toch weer accountantscontrole door de interne auditfunc-
tie? Smits: ‘Nee, het gaat hier nadrukkelijk om het experi-
ment om tot een integraal jaarverslag te komen. We von-
den het nodig eerst een paar jaar, in aanloop naar de 
certificering door de externe accountant, zelf intern ac-

countantscontrole op uit te oefenen. Het is wel de bedoe-
ling dat ook deze interne controle op termijn inderdaad in 
de tweede lijn wordt belegd.’

Auditfunctie
Wat is de samenstelling van de auditfunctie? Smits: ‘De au-
ditfunctie bestaat uit drie fte’s. We hebben bewust gekozen 
voor een kleine auditfunctie. Alle auditdisciplines, operatio-
nal, edp en finance, zijn vertegenwoordigd. Wanneer speci-
fieke deskundigheden nodig zijn in een auditteam, denk aan 
milieu, wordt dit uit de business gehaald. Dan wordt iemand 
uit de lijnorganisatie toegevoegd aan het auditteam. Hier 
hebben we hele positieve ervaringen mee.’
Het Havenbedrijf is een grote organisatie die opereert op 
het vlak van private en publieke belangen waar in veel 
projecten grote risico’s worden gelopen. Acht u de beperk-
te omvang van de auditafdeling dan wel verantwoord? 
Smits: ‘We proberen zo veel mogelijk interne controles bin-
nen de lijn te incorporeren. Binnen projecten wordt bij-
voorbeeld een kwaliteitssysteem (zelfevaluatie) gehan-
teerd; dat vormt de primaire zekerheid voor de 
desbetreffende projectmanager. Daarnaast is het zo dat de 
toetsing van it-projecten door een extern bureau wordt 
verzorgd. En, te uwer geruststelling wellicht, de raad van 
bestuur ziet er uitdrukkelijk op toe dat de zowel de con-
cerncontroller als de internal auditor goed functioneren.’

Advies of aanbevelingen
Vindt u dat de toegevoegde waarde van internal audit voor-
al het verstrekken van aanvullende zekerheid is of ver-
wacht u juist adviezen vanuit de onderzoeken? Smits: ‘Als 
ik echt moet kiezen tussen assurance en consulting (aan-
bevelingen en advies) door de internal auditfunctie, dan 
kies ik voor assurance. Het is veel belangrijker om te we-
ten hoe het staat met de kwaliteit van de interne beheer-
sing dan het verkrijgen van aanbevelingen over hoe iets 
eventueel beter zou kunnen. Maar het is een kwestie van 
de Maslow-pyramide: als assurance goed is, stel ik aanbe-
velingen van de internal auditor natuurlijk zeer op prijs.’

Professionalisering
Vindt u het van belang dat er achter controllers en internal 
auditors professionele beroepsorganisatie staan? Smits: ‘In 
mijn dagelijkse praktijk heb ik niet vaak te maken met het 
Instituut van Internal Auditors. Ik acht het wel van belang 
dat een dergelijk instituut er is. De controllers hebben op dat 
gebied nog wat in te halen. We kennen cima in de uk, daar-
naast bestaat de titel cma, en ook nog de rc-titel vanuit de 
vrc. Het is niet handig dat de controllers internationaal niet 
één beroepsorganisatie hebben; of dat de nationale beroeps-
organisaties geen afstemming met elkaar hebben. 
Meer van belang is dat ik als cfo mijn eigen model van 
persoonlijk leiderschap kies en verantwoordelijkheid neem 
voor het reilen en zeilen van onze onderneming. Dat ik 
me daarbij laat bijstaan door andere functionarissen is evi-
dent. Dat geldt ook voor de bijdragen die ik van ‘professi-
oneel kritische geesten’ als concerncontrol en internal au-
dit mag verwachten.’ 


