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GROUNDHOG DAY
De afgelopen jaren hebben een aantal sectoren 
enorm in het licht gestaan van de media. Voorbeelden 
hiervan zijn de banken, de pensioenfondsen en de 
accountancy. Deze sectoren hebben gemeen dat zij 
het vertrouwen van de samenleving hebben verloren. 
Mede daardoor is hun bestaansrecht onder druk 
komen te staan. Soms lijkt de media aandacht te luwen 
en dan opeens slaat de veenbrand weer uit. Zo ook het 
afgelopen voorjaar. Aanleidingen waren onder andere 
de perikelen in de bestuurskamer van ABNAMRO, het 
gelekte pensioenakkoord en de rapportage van de 
monitoring commissie accountancy. De huidige situatie 
doet een beetje denken aan de film ‘Ground Hog Day’. 
In deze film beleeft weerman Bill Murray iedere dag 
dezelfde dag op een iets andere manier. Hij ontdekt 
dat hij met zijn ‘heerlijk oneerlijk’ activiteiten kan 
variëren binnen deze dag en hij speelt daar ook mee. 
De weerman komt door deze spannende periode ook 
in een isolement terecht, want iedere dag hetzelfde 
werkt benauwend. Waarom lukt het deze sectoren 
toch niet om naar de volgende dag te gaan? Hoe 
kunnen andere wegen worden gevonden? Wat is er 
nodig om uit het vacuüm te komen?

WAAROM LUKT HET NIET?
Papier is en blijft geduldig zoals blijkt uit de code 
banken, de code pensioenfondsen, 
en het rapport publiek belang uit de accountancy. Al 
deze codes zijn een reactie op het tanende vertrouwen 
van de samenleving. De codes zijn een klassieke 
structuur reflex richting deze ontevreden samenleving. 
Met trots kan de code worden gepresenteerd en 
daarmee worden tegelijkertijd de echte pijnpunten 

gemaskeerd. Monitoring commissies worden 
geïnstalleerd en zij rapporteren kritisch over ‘wicked 
problems’ en de matige snelheid van de veranderingen 
die worden doorgevoerd. De bestuurders omarmen 
de aanbevelingen en weten verder ook niet waarom 
het niet lukt om het vertrouwen te herstellen. Aan de 
code banken voldoet bijna iedere bank in Nederland 
en deze code heeft tegelijkertijd bar weinig geholpen 
bij het herstel van vertrouwen. Deze dynamiek wordt 
voor een belangrijk deel bepaald door houding, 
gedrag en cultuur. Dit thema neemt een prominentere 
plaats in op de agenda van bestuurlijk Nederland. 
Door de begin 2017 vernieuwde Code Corporate 
Governance van de commissie van Maanen, waarin 
gedrag & cultuur een positie heeft gekregen, wordt 
dit versterkt. Ook in het boek ‘Handboek Voorzitter’ 
van Steven Schuit en Casper Jaspers wordt aandacht 
besteed aan gedrag & cultuur met een interessante 
paragraaf over verborgen blokkerende normen. Zij 
definiëren deze term als angsten die de groei van 
een organisatie belemmeren. Als dit zo is dan vormt 
dat een behoorlijke belemmering voor verandering. 
Waarom zou dat niet zo zijn? Jaren zijn voorbij gegaan 
met weinig herstel van vertrouwen. Tijd om uit een 
ander vaatje van bestaansrecht te tappen!

HOE KAN HET ANDERS?
Van een scan door de krantenkoppen kreeg ik 
tranen in mijn ogen: ‘Managers ABNAMRO luiden 
noodklok’, ‘Binnen ABN-AMRO woekert de onrust 
diep’, ‘Polderpensioen lost niks op’, ‘Polder kiest 
voor bizar HelloFresh-pensioen met kans op lege 
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maaltijdbox’, ‘Kwakkelende pensioenfondsen in 
race publieksprijs’, ‘Tijd voor accountants begint te 
dringen. We zijn nu vier jaar verder’, ‘Accountants 
riskeren met halfslachtig hervormen ingrijpen door 
politiek’, Het moeras van de accountant’ en tot slot 
uit slechts een kleine greep in de krantenkoppen ‘We 
zijn zelf schuldig aan imago’. En het gaat maar door. 
Zo jaagt het programma ‘Zwarte Zwanen’ al jaren op 
de pensioensector. Dit heeft geleid tot het nationaal 
pensioendebat met een pensioenmanifest dat binnen 
72 uur na de uitzending door ruim 50.000 mensen is 
ondertekend. Ondertussen is de nuance in de media 
vaak ver te zoeken. Dat is echter voor veel mensen 
niet relevant, aangezien zij van mening zijn dat iedere 
andere oplossing beter is dan doorgaan met de huidige 
systemen. Deze antistemming blijft tot de publieke 
opinie het gevoel heeft dat ze wordt gehoord en 
wordt begrepen door deze sectoren. Dat betekent 
dat bestuurders niet meer kunnen terugvallen op 
technische oplossingen vanuit het hoofd. De roep om 
de combinatie met de emoties van het hart wordt 
steeds luider om fundamentele verbeteringen door te 
voeren. Daarmee kunnen stappen worden gezet om 
het vertrouwen wel te herstellen.

WAT IS ER NODIG?
Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter APG, 
sprak onlangs over de uitdagingen waar de hele 
pensioensector voor staat. Hij pleitte voor de 
noodzaak tot verandering, waarbij pensioenfondsen 
meer dienen te ontwikkelen naar een dienstverlening 
die vergelijkbaar is met die van KLM of Zalando. 
Zijn grootste zorg daarbij is het onvermogen van de 
pensioensector om te veranderen: “Nederlandse 
pensioenfondsen moeten hun vrees voor nieuwe 
dingen overwinnen en veel klantvriendelijker 

worden. Als dat niet gebeurt, dan loopt de sector het 
risico de dinosaurus van de toekomst te worden.” 
Duidelijke taal in relatie tot bestaansrecht, van 
deze bestuursvoorzitter. Het is nu dus echt tijd om 
stappen te zetten waardoor strategie, governance 
en bedrijfsvoering worden verbonden met houding, 
gedrag en cultuur. Met name op de laatste drie 
elementen is enorme winst te boeken. Door te 
investeren in de ontwikkeling van houding,
gedrag en cultuur zullen ook gewenste aanpassingen 
in strategie en governance en bedrijfsvoering volgen. 
De geïntegreerde communicatie die hieruit volgt zal 
helend werken en ook voor deze sectoren leiden tot 
inclusie. Stichting Een-Twee organiseert juist daartoe 
anders dan anders bijeenkomsten die bijdragen aan de 
ontwikkeling van deze sectoren door complexe zaken 
eenvoudig te maken. Het vertrouwen dat te paard is 
gegaan, komt dan te voet weer terug.
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