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Activerende commissaris

Wanneer een direc-
teur zijn bedrijf
met ondoordachte
acties laat ontspo-

ren, klinkt vaak de roep om
transparantie. Het volle licht
disciplineert; wie zich bekeken
weet, voert een beter beleid, is
het idee.

In werkelijkheid is de kans
groter dat de onderneming of
het instituut hierdoor twee
gezichten ontwikkelt. Onder het
mom van transparantie wordt
de mist groter.

Een beter idee is het aanstel-
len van commissarissen. Intern
kunnen deze toezichthouders

Activerende commissaris

Commissaris namens
de werknemers is
geen goed idee
maximale openheid afdwingen
en daarmee de directeur aanzet-
ten tot een beter beleid.

Onder maatschappelijke druk
heeft de commissaris de laatste
jaren een metamorfose doorge-
maakt. Het passieve type pijpro-
kende-pakzak-in-leunstoel is
definitief een karikatuur gewor-
den.

De commissaris-nieuwe-stijl is
vooral een activerende commis-
saris. Hij, en steeds vaker zij,
organiseert zijn eigen informa-

tie. Hij praat zelf met de accoun-
tant, het personeel en de con-
troller. Hij agendeert en verkent
zelf strategische discussies. Hij
regelt zelf externe scholing over
actuele en toekomstige ontwik-
kelingen in zijn beleidsgebied.

En, steeds vanzelfsprekender,
hij is er voor de belangen van
álle stakeholders. Dat is meteen
het belangrijkste argument
tegen een speciale werknemers-
commissaris. Er wordt tegen-
woordig weer vaker om zo’n
figuur geroepen, vooral in be-
drijven waar het personeel met
minachting wordt behandeld.
Vanuit de emotie begrijpelijk,
maar verdienstelijk vind ik het
niet.

We hebben juist afgerekend
met de commissaris die exclu-
sief de belangen van de familie
of de aandeelhouders behartigt.
Dan is het raar om aan de ande-
re kant toch weer zo’n deelbe-
langfiguur aan boord te hijsen.

Alle stakeholders, dus ook de
werknemers, zijn het meest
gebaat bij kundige, onafhanke-
lijk toezichthouders die zonder
last en ruggespraak opereren.
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