
Ten strijde tegenhet old boys network
De Senaat praat vandaag over een vrouwenquotum enminder bijbanen voor bestuurders.
Het Nationaal Register zietmeer in openbare werving tegen de ons-kent-ons-benoemingen.

Van onze verslaggever
Wilco Dekker

DEN HAAG Jarenlang liep het terug,
de ons-kent-ons-benoemingen bij
bedrijven en instellingen. Maar on-
danks schandalen en crises rukt co-
öptatie in het toezichtweer op, bleek
eerder dit jaar uit onderzoek van de
Erasmus Universiteit. Tot schrik van
hetNationaal Register (NR), eendoor
de bonden en werkgevers opgericht
wervingsbureau.
‘Verontrustend’, vindt NR-direc-

teur Olaf Smits vanWaesberghe deze
trend. ‘Met steeds dezelfde mensen
die steeds dezelfde functies vervul-
len bij steeds dezelfde clubs, mis je
veel talent en doe je je organisatie te-
kort. Want het zijn over het alge-
meen blanke mannen van 55 jaar of
ouder: de old boys.’
Volgens Smits van Waesberghe is

er een simpele manier om meer
vrouwen, jongeren en allochtonen
in het toezicht te krijgen: ‘Openbaar
werven. De zorgsector heeft bijvoor-
beeld in een code opgenomen dat je
toezichthoudersmoetwerven via ad-
vertenties of bureaus, dus niet alleen
uit de eigen kring. Het toezicht van
de duizend zorginstellingen bestaat
nu voor 27 procent uit vrouwen, ver
boven het gemiddelde. Die codes
werken.’
De NR-directeur vindt het dan ook

‘heel jammer’ dat het breed werven
van commissarissen niet is opgeno-
men in de code-Tabaksblat voor
beursgenoteerde bedrijven. ‘Dat zou
de diversiteit in het bedrijfsleven erg
helpen. Bij openbarewervingmogen

de old boys ook meedoen, maar an-
deren ook. En dan blijkt dat in negen
van de tien gevallen niet de kandi-
daat van de president-commissaris
wordt benoemd, maar iemand van
buiten. Omdat in de procedure bleek
dat hij of zij beter was, of beter bij de
raad paste.’

Aandeelhouders
Maar zo’n verplichting voor beurs-

genoteerde bedrijven zit er niet in,
laat Jos Streppel alvast weten. Vol-
gensde voorzitter vandeMonitoring
Commissie Corporate Governance,
de opvolger van de commissie-Ta-
baksblat, is het niet nodig: grote be-
drijven schakelen al vaak headhun-
ters in om breed kandidaten te zoe-
ken. Bovendien beslissen de aandeel-

houders of het toezicht voldoende
divers is, stelt Streppel. Want zij be-
noemen de commissarissen. Hij ziet
ook een positieve ontwikkeling, al
geeft hij toe dat er ‘zeker ruimte is
voor verdere diversificatie’. Dat laat-
ste lijkt een understatement: 10 pro-
cent van de commissarissen van
beursgenoteerde bedrijven is vrouw,
de gemiddelde leeftijd is zestig jaar.
Aan de belangstelling kan dat niet

liggen, stelt Smits van Waesberghe.
‘Het afvalbedrijf Cyclus in Gouda,
een klant van ons, kreeg 207 brieven
voor een nieuwe raad van toezicht
van vier of vijf mensen. En we weten
dat de Amsterdamse corporatie
Rochdale er ruim zeshonderd kreeg,
nadat ze door de schandalen een
nieuwe raad nodig hadden.’
‘Mensen willen graag. Niet voor

het geld, want de honorering ligt
tussen vijf- en twaalfduizend euro.
Maar omdat toezichtswerk je erva-
ring verbreedt en goed staat op je cv’,
vult NR-adviseur Rixt Meines aan.
Ook de politiek wil het old boys

network openbreken. De Eerste Ka-
mer praat morgen over een voorstel
voor een quotum van minimaal
30 procent topvrouwen.Maar daar is
het NR tegen. ‘Bij goede afspraken
gaat het vanzelf, zoals je ziet in de
zorgsector.We zijn niet voorwettelij-
ke bepalingen’, zegt Smits van Waes-
berghe.
Omdezelfde reden ishetNRook te-

gen een ander voorstel dat bij de Se-
naat ligt: het beperkenvanhet aantal
bijbanen van bestuurders tot maxi-
maal vijf, zoals dat bij beursgeno-
teerde bedrijven al geldt. ‘Dan scheer

je alles over een kam. Terwijl het nog-
al uitmaakt of een gepensioneerd ie-
mand commissaris is of iemandmet
een baan van zestig uur in de week.
Dat weten onze opdrachtgevers ook.
Die beginnen kritisch te kijken als
een kandidaat al vijf bijbanen heeft’,
zegt Meines.

Bankencode
De ijver om het toezicht na alle

schandalen beter te maken, pakt
soms averechts uit, stelt Smits van
Waesberghe. ‘Indebankencode is op-
genomendat bancaire kennis vereist
is. Het is begrijpelijk dat je na de kre-
dietcrisis commissarissen wilt met
verstand van zaken. Maar in de prak-
tijk betekent zo’n eis dat je alleen
bankiers krijgt. Mensen uit de sector
zelf, waar het uit de hand is gelopen.
Nog zoiets: het D66-Kamerlid Koser
Kaya wil dat gepensioneerden een
plek krijgen in het bestuur van de
pensioenfondsen. Ook begrijpelijk,
maar de gemiddelde leeftijd in die
besturen is al vrij hoog. Dan komen
dertigers en veertigers dus nog min-
der aan bod, terwijl pensioenfond-
sen er ook voor hen zijn.’
Het NR hoopt de opmars van de

ons-kent-ons-benoemingen te keren
met onderzoek, symposia en publici-
teit, naast een fris aanbod van goede
commissarissen. Smits van Waes-
berghe: ‘20 procent van de bedrijven
en instellingen vindt divers toezicht
een pluspunt. Dat zijn de voorlopers.
60 procent is volgend, en nog eens
20 procent wil niets. Die 60 procent
moeten we hebben, die moet ook
voorloper worden.’

Wijze waarop functie werd verkregen
Commissariaten
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De raad van commissarissen van Shell tijdens de aandeelhoudersvergadering van de oliemaatschappij, vorige week in het Circustheater in Scheveningen. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Headhunter’ voor
meer diversiteit
Het Nationaal Register (NR) in Den
Haag is tien jaar geleden opgericht
door onder meer de werkgeversclub
VNO-NCW en de vakbonden om goe-
de, onafhankelijke commissarissen
en bestuurders te leveren. Niet al-
leen voor bedrijven, maar ook voor
instellingen in onder meer de zorg en
het onderwijs. Dat is handig voor bij-
voorbeeld ondernemingsraden, die
vaak een commissaris mogen leve-
ren. De NR-kandidaten moeten raden
van commissarissen en raden van
toezicht diverser maken.
Diversiteit is daarbij meer dan
man/vrouw alleen, zegt adviseur Rixt
Meines. ‘Het gaat ook om jong/oud,
stad en platteland, Nederlands of
niet-Nederlands en om opleiding en
achtergrond.’ Er is een database van
inmiddels 1.500 kandidaten. Van hen
is eenderde vrouw, 5 procent heeft
een niet-Nederlandse achtergrond.
Meines: ‘We hebben net nog een Chi-
nese vrouw geplaatst bij het Tuber-
culosefonds.’
Meer openbare werving helpt ook
het NR zelf. Van de jaarlijks 2.000 va-
catures in het toezicht worden nu
zo’n 250 openbaar afgehandeld. Ge-
wone headhunters vinden dat ook
interessant, in de slipstream van hun
zoektocht naar managers.
Het NR is als stichting niet commer-
cieel, maar moet wel de eigen broek
ophouden.


