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‘D
e controller zal over de status van de organisatie verantwoording moeten afleggen aan het 

maatschappelijk verkeer’, dat stelde Dirk Swagerman, hoogleraar aan de Universiteit van Gro-

ningen, aan het begin van deze eeuw. Een uitspraak die hem door vakgenoten niet in dank 

werd afgenomen. De controller, zo luidde de repliek, diende uitsluitend de ondernemingslei-

ding terzijde te staan.

Natuurlijk was het niet Swagerman’s bedoeling het topmanagement buiten spel te zetten. Met inachtneming 

van die toevoeging is het zeker de moeite waard zijn denkbeeld van stal te halen en te onderzoeken of de con-

troller toch niet een expliciete rol kan krijgen binnen het toezicht op de onderneming.

 
Maatschappelijk toezicht
Enkele jaren geleden is onder commissarissen van plaatselijke Rabobanken een enquête gehouden over hun 

informatiebehoefte. Daaruit kwam naar voren dat men wilde beschikken over de mogelijkheid om interne func-

tionarissen onderzoek te laten uitvoeren; een wens die voor de compliance officer inmiddels is geïnstitutionali-

seerd. Met een dergelijk initiatief wordt recht gedaan aan de maatschappelijke roep om meer transparantie en 

duidelijkheid over de kwaliteit van beheersing binnen organisaties. Daarbij biedt het ondernemingen de gele-

genheid expliciet te maken dat ze hun financiële, moraliteits- en duurzaamheidsopgaven serieus nemen en daar-

over verantwoording willen afleggen.

Commissarissen en big data
Paul Koster, voormalig AFM-bestuurder, maakte onlangs bekend het plan te hebben opgevat om commissaris-

sen, door middel van big data analytics, die informatie te leveren die nodig is om de raad van bestuur betere 

vragen te kunnen stellen; bijvoorbeeld over marktontwikkelingen en concurrentiepositie. Naar verluid zijn enke-

le vooraanstaande partijen al met dergelijke business reviews via data factories in de weer.

Kort na de aankondiging van Koster werd bekend dat hij is benoemd tot opvolger van Slagter als directeur van 

de beleggersvereniging VEB. Deze omstandigheid stelt niet alleen boeiende Algemene Vergaderingen van Aan-

deelhouders in het vooruitzicht; er lijkt ook een trend te zijn gezet. Commissarissen zullen meer worden aange-

sproken en zullen kritischer te werk moeten gaan. 

Een dreigend conflict
Een effectief verkeer tussen commissarissen en het bestuur veronderstelt dat de ondernemingsleiding over de 

gegenereerde informatie beschikt, waarmee op vragen van goed voorbereide commissarissen afdoende kan 

worden ingegaan. Dat neemt niet weg, en daar attendeert Koster op, dat er een zekere dreiging van deze ‘pro-

actieve en analyserende houding en aanpak’ kan uitgaan; zelfs bestaat het risico dat ‘toezichthouders op de 

stoel van de directie gaan zitten’.

Die vermeende dreiging kan toenemen als commissarissen een bovenmatig gebruik van externe dienstverle-

ners maken; in het bijzonder als zou blijken dat de ondernemingsleiding op veel vragen het antwoord schuldig 

blijft. De controller zou een dergelijk tij kunnen keren. 

De controller als verbindende schakel
In de eerste plaats zal de controller moeten zorgen voor een management control systeem en een informatie-

analyse instrumentarium dat het ondernemingsbestuur proactief en effectief voorziet van informatie over de 

doelstellingsrealisatie. Maar vooral zal de controller, met het big data concept, de directie moeten voorzien van 

een continue stroom aan strategische product-, personeels- en marktgegevens. 

In de tweede plaats zal de controller een formele positie moeten gaan innemen in het overlegcircuit tussen com-

missarissen en directie. In een dergelijke rol is de controller beschikbaar om a tempo op structurele en inciden-

tele informatiebehoeften van toezichthouders in te kunnen gaan; bijvoorbeeld door de kwaliteit van de informa-

tiearchitectuur te onderzoeken.

Dat is toch de constructieve, informatieve en verbindende bijdrage waarop de maatschappij in redelijkheid de 

controller mag aanspreken?
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