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• Een uitnodiging 
• Introductie op duurzaamheid / MVO 
• Wat betekent MVO voor de financial 

Agenda 





Gebruik maken van ons collectieve 
vermogen tot verandering 

Bron: Scharmer, Theory U 



Scharmer en theory U 

Bron: Scharmer, Theory U 



• Probeer bewust te zijn van hoe je luistert: wanneer ‘flip’ je 
naar het destructieve niveau (sluit je je aandacht)? 
 

• Noteer/teken alle beelden (open mind), gevoelens (open 
heart) en gestes (open will) die in je opkomen aangaande 
de volgende vraag: 
– wat denkt (hoofd), voelt (hart) en doet (handen) de duurzame 

bedrijfseconoom? 

 
• 40 minuten verhaal, 40 minuten ‘case clinic’ 

Uitnodiging tot ‘genererend’ luisteren 



1 – Introductie duurzaamheid 



Agenda introductie van 
duurzaamheid 

• Wat gebeurt er in de wereld, macro en mesoniveau 
• Wat is duurzaamheid 
• De relatie naar organisaties 
• Waarom zou JIJ duurzaam zijn? 



1.1: Wat gebeurt er in de wereld? 



De plastic soep in onze oceaan… 



• Oorlogen, jihad, IS 
• Groeiende wereldbevolking 

– Met groeiende behoeften, en groeiende welvaartstandaard 

• Verdeling van voedsel 
• Milieuvervuiling – de plastic soep. De laatste 40 jaar zijn 

we de helft van ons ‘wild life’ verloren… 
• Groeiende kloof tussen rijk en arm: de 3 rijkste Nederlanders 

bezitten meer dan ruim de helft van alle Nederlandse huishoudens bij 
elkaar 

• Persoonlijke ‘kloof’: depressies, burn-out en zelfmoorden 
 

De wereld op macro-niveau 



Kern: drie scheidingen tussen de 
mens en de natuur, de ander en het 
‘zelf’ 

Bron: Scharmer, O. 



Gebeurtenissen die ik zie - 
mesoniveau 

• Supermarkten die te weinig belasting afdragen 
• Verkeerde producten aanbieden voor eigen 

winstmaximalisatie 
• Fraudezaken, zoals de vastgoedaffaire 
• Zelfverrijking aan de top 
• Banken die complexe producten verkopen die de klant niet 

meer snapt, en waarmee ze risico lopen 
• Accountants die onterecht een verklaring afgeven, met 

additionele adviesopdrachten in het vooruitzicht 
• Beleggingen door verzekeraars in ‘foute’ industrieën 
• Et cetera…. 

 



De reactie op destructieve 
gebeurtenissen 

• Meer toezicht 
• Meer regelgeving 

 
• Maar: dit is eindig 

 
• Duurzaamheid: werken aan een betere wereld vanuit een 

intrinsieke motivatie om de ‘three divides’ op te heffen 



• Rapport uit 1987 van de WCED (‘het Brundtland rapport’) 
• ‘Hoe krijgen we een ontwikkeling die voorziet in de 

behoeften van huidige generaties zonder de behoeften 
van toekomstige generaties in gevaar te brengen’ 

• Herbezinning op de consumptie- en productiepatronen 

Sustainability: our Common Future 



• Waarom willen we eigenlijk alsmaar meer? 
 

• Mimesis = nabootsing; mimethische begeerte: we begeren 
wat een ander ook begeert [1] 

• Compensatie op de weinige voldoening die de arbeid / het 
leven zelf oplevert [2] 

• Verzekering tegen onveiligheid en kwetsbaarheid [3] 
 

Hebzucht 



1.2: Van macro- en meso economische 
ontwikkelingen naar Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen 
 



 
 
 
 
 
 
 

• Maar nog veel meer, netwerken zijn o.a. te vinden op: 
– http://www.mvonederland.nl/partners-netwerken 
– http://degroenezaak.com/partners/ 
– http://www.koploperproject.nl/ 
– http://www.duurzom.nl/index.php/duurzame-ondernemers 
 

 

Een mooi voorbeeld is 
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De voordelen van MVO voor 
bedrijven 

• U trekt mensen aan die met u willen werken aan een 
betere wereld 

• Positieve invloed op het morele gehalte van uw 
werknemers, alsmede op hun betrokkenheid en 
productiviteit  

• Geeft u een concurrentievoordeel 
• Draagt bij aan een goede reputatie 
• Heeft een positieve uitstraling naar potentiële 

investeerders 



Duurzaamheid vertaald naar 
bedrijven 
 



ISO 26000: een praktische vertaling 
van PPP 



1.3: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen begint bij Individueel 

Verantwoord Handelen 
 



Hoe sta jij in de wereld? 

Waarom ben je hier? 

Wie ben je / wil 
je zijn? 

Waarom doe je het?  

Hoe doe je het? 

Wat doe je? 

Golden Circle van Sinek, 
Zie: http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html 
Persoonlijke Leiderschap, Weisfelt en Veenbaas 

http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html
http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html


Op zoek naar de betekenis van jouw 
leven: PPP op individueel niveau 



• https://www.youtube.com/watch?v=PV8qKJDt6EI 
 

Ieder individu kan het verschil maken 

https://www.youtube.com/watch?v=PV8qKJDt6EI


• Duurzaamheid / sustainability is geïntroduceerd om een 
duurzame aarde te ontwikkelen 

• Drie ‘divides’/scheidingen tussen het zelf en a) de natuur, 
b) de ander, c) het zelf 

• Vertaalt naar bedrijven: MVO 
• 3 P’s van Elkington 
• Vertaald naar het individu: zingeving 

Samenvattend deel 1 



2 - Duurzaam financieel 
management 



Duurzaam Financieel Management 

• Een introductie: 
https://www.youtube.com/watch?v=aZV9Yscsfvc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aZV9Yscsfvc


Wat we onze studenten 
vaktechnisch leren 

• Hoe bereken je kostprijzen, cashflows, solvabiliteitratio’s, .. 
• Hoe richt je een organisatie zo efficiënt mogelijk in? 
• Wat is een goede Administratieve Organisatie (AO) 
• Hoe maak je een managementrapportage 
• Hoe houd je de organisatie in control 

 
• Maar hoe verhouden deze cijfers zich tot…. 



Hoe verhouden die getallen en 
drang naar efficiëntie zich tot …? 

 

 

 



DFM gaat dus op zoek naar 
voorbeelden… 

• Die laten zien hoe financials de integratie kunnen maken 
tussen waarden (handig vertaald naar MVO thema’s) en 
financiële winstmaximalisatie 
 

• In instrumenten: voorbeeld = integrated reporting 
• In proces: hoe ga je om met dilemma’s, hoe stimuleer je 

integratie, hoe kan je tot geïntegreerde besluitvorming 
komen 
 

• Een aantal voorbeelden 



2.1: In instrumenten 





 
 
 
 
 
 

• http://youtu.be/I4uauUAMLBY 
• https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/45-

Healthcare-Providers.pdf 
 

http://youtu.be/I4uauUAMLBY
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/45-Healthcare-Providers.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/45-Healthcare-Providers.pdf


Duurzame BE: van cijfers naar 
waarden 

• Integrated Reporting: rapporteer over alle MVO aspecten 
in het jaarverslag 

• Full Cost Accounting: neem de kosten van de ‘voetafdruk’ 
mee in de totale kosten. Een koploper hierin is Puma met 
haar ecologische winst- en verliesrekening 

• Denk niet alleen in niet-monetaire kosten, maar ook in 
niet-monetaire opbrengsten (MKBA) 

• True Pricing: Bereken deze kosten vervolgens ook mee in 
de prijs:  
– True price foundation: http://youtu.be/4KRvd6oYB7I 

 
 

http://youtu.be/4KRvd6oYB7I


Integrated reporting: the SEKEM 
flower 



Meervoudige waardecreatie in de 
zorg: de MKBA van bureau LPBL 



• Een controller in de zorg heeft de kostprijzen berekend 
voor haar directie in Noord-Nederland en vergelijkt dit met 
een gelijksoortige directie in het Zuiden van het land. Haar 
directie heeft een beduidend hogere kostprijs bij het 
onderdeel personeel ‘primair proces’. Na onderzoek blijkt 
dat er meer uren zorg worden geleverd in het Noorden 
 

• Wat is de reactie van:  
– een traditionele controller 
– een duurzame controller 

Even zelf oefenen in het denken in 
waarden ipv geld 



Plannen & 
begroten 

Realiseren Toezicht & 
Beheersing 

Verantwoording 

Missie, visie van de 
organisatie 

Full cost accounting 

Integrated reporting 

True pricing MKBA 

Verantwoord cashmanagement: 
Impact investing 

Full cost budgetting 

Reserveren voor MVO 

Herallocatie van middelen ten 
gunste van duurzaamheid 

MVO auditing 

Omgeving en wettelijke 
kaders 



Hoe te komen tot een waardevolle 
herallocatie: een instrument 

Scoreformulier MVO-toets kostprijsmaatregelen
 0. Levert 
financieel het 
volgende 
bedrag op 1. Behoorlijk bestuur 2. Mensenrechten

3. Arbeids-
omstandigheden & 
werkgelegenheid 4. Milieu 5. Eerlijk zakendoen

6. Klant- en consumenten-
aangelegenheden

7. Maatschappelijke 
betrokkenheid

Maatregel

Jonger personeel
20.000-             

Uitbesteding schoonmaak naar het goedkoopste bureau
10.000-             

Minder groepen, meer cliënten per groep
50.000-             

Cliënten gaan overdag allemaal naar dagbesteding, ook 
als ze ziek zijn 25.000-             

Al het personeel met een handicap niet meer aannemen
5.000-               

Agressieve cliënten overdag aan een ketting vastbinden, 
daardoor minder personeel 40.000-             

Vermindering secretariaat
10.000-             

Halvering opleidingskosten
35.000-             

Aantal leidinggevende terugbrengen
50.000-             

Meer procedures, zodat er minder overlegtijd nodig is
4.000-               

Afschaffen medezeggenschap structuur
5.000-               

Stafmedewerkers thuis laten werken
2.000               

Afstoten vastgoed naar woningbouwcoöperatie (als het 
moet met omkoping) 20.000-             

Terreinonderhoud wat uitbesteed wordt weer zelf gaan 
doen met cliënten 40.000-             

ICT front-office uitbesteden naar India
35.000-             

Alleen nog maar het goedkoopste eten
10.000-             

Invoeren digitale facturering
20.000-             

Exploitatie zwembad aan externen
5.000               

Opzet nieuwe cadeau winkel in omgeving, plus opzet 
theehuis met biologische producten 5.000               

Zonnepanelen op alle daken
30.000             



Plannen & 
begroten 

Realiseren Toezicht & 
Beheersing 

Verantwoording 

Missie, visie van de 
organisatie 

Full cost accounting 

Integrated reporting 

True pricing MKBA 

Verantwoord cashmanagement: 
Impact investing 

Full cost budgetting 

Reserveren voor MVO 

Herallocatie van middelen ten 
gunste van duurzaamheid 

MVO auditing 

Omgeving en wettelijke 
kaders 



• Woud aan keurmerken, selectie kan op basis van 
waardevolle criteria (Nooij, Klijne-van Veen en Kruiper (2014)): 
– Voor het verkrijgen van een keurmerk of certificaat vindt een audit 

plaats op basis van een eisen stellende norm. 
– De audit wordt op systematische wijze uitgevoerd door een partij 

die onafhankelijk is van de organisatie die het keurmerk of 
certificaat wil verkrijgen. 

– Het keurmerk of certificaat maakt met een transparant systeem 
voor buitenstaanders duidelijk aan welke eisen een organisatie 
voldaan heeft. 

http://www.p-plus.nl/resources/articlefiles/Keurmerkengekeurd2014-05-19.pdf 

 

De MVO audit 

http://www.p-plus.nl/resources/articlefiles/Keurmerkengekeurd2014-05-19.pdf


2.1 DFM in instrumenten 
samenvattend 

• Verschillende manieren 
om MVO te vertalen 
naar het financiële 
vakgebied van de 
bedrijfseconoom: 
– verweven in de P&C 

cyclus 



2.2 Van management control naar 
community control 



De Bedoeling 

Leefwereld 

Systeemwereld 

Toezichtswereld 

Vier niveau’s in ‘beheersing’ binnen 
organisaties 

Buurtzorg: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ndxdq_bUCwM 



Hoe systemen verleiden tot 
‘verdraaide’ organisaties 

Bron: W. Hart: 
http://verdraaideorganisaties.nl/index.php/inspiratie/samenvatting  

http://verdraaideorganisaties.nl/index.php/inspiratie/samenvatting


• http://verdraaideorganisaties.nl/index.php/inspiratie/inlei
ding-boek  
 

• Hoe ‘houd je nu de bedoeling vast in de georganiseerde 
wereld’ 

Spanning tussen de lagen 

http://verdraaideorganisaties.nl/index.php/inspiratie/inleiding-boek
http://verdraaideorganisaties.nl/index.php/inspiratie/inleiding-boek


Overgang naar een nieuw tijdperk 

Stam 

Organisatie 

Netwerk, community 

? 



Mintzberg: van sturen op output naar 
sturen op kennis en vaardigheden 



Breman Installatiegroep: People in 
balans met Profit 
 

• Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie en delen 
daarom mee:  
– in de zeggenschap over het bedrijf 
– in de winst 

• Hoe: democratische beslissingsstructuur 
• Binnen de bedrijven wordt de directeur benoemd en 

ontslagen op bindende voordracht van de OR van het 
betreffende bedrijf 
 



2.3 Jezelf ontwikkelen  

tot een duurzame business/sparrings partner van 
de directie 

 



• Een bewustwordingsproces over hoe de 
wereld ervoor staat 

• Bij jezelf te onderzoeken hoe de vier bollen 
bij jou van toepassing zijn 

• Vergt tijd voor reflectie en bezinning – in een 
tijd die gedreven wordt door doelen die 
gehaald moeten worden 

• Vraagt Wijsheid, Realiteitszin, Moed en 
Betrokkenheid 

Dit begint bij.. 



Dit kan een mooie start zijn: 

Bron: Scharmer, Theory U 



Samenvattend deel 2: DFM heb ik 
gedefinieerd als: 



Lectoraat Duurzaam 
Financieel Management 
 
Instituut voor Financieel Economisch 
Management 
 
m.f.boersma@pl.hanze.nl 

 



Case Clinic: wat denkt (hoofd), voelt 
(hart) en doet (handen) de duurzame 
bedrijfseconoom? 
 

Bron: Scharmer, Theory U 
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