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• http://nos.nl/video/499148-tientallen-doden-bij-instorten-
fabrieksgebouw-bangladesh.html 
 

• Wat zou je doen als jij: 
– De directeur was van C&A/Zeeman/WE? 
– De financieel directeur was bij C&A/Zeeman/WE? 
– Een student bent met weinig geld met een liefde voor nieuwe 

kleren? 

De kledingindustrie en de fabriek in 
Bangladesh 
 

http://nos.nl/video/499148-tientallen-doden-bij-instorten-fabrieksgebouw-bangladesh.html
http://nos.nl/video/499148-tientallen-doden-bij-instorten-fabrieksgebouw-bangladesh.html


Agenda 

• Wat is een lector 
• Verantwoording nemen en Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen 
 

• Zelf aan de slag 
 

• Wat betekent MVO voor Financieel Management 
• Slot 
 



• Lector = iemand die onderzoek met docenten en 
studenten, naar vraagstukken waarmee we het 
bedrijfsleven kunnen helpen 
 

• Onderzoeksopdracht: duurzaam financieel management 
 

• Waarom doe ik dit? 

Wie ben ik en wat doe ik hier? 



Financieel Management: teveel ‘wat’ 
en ‘hoe’, te weinig of niet ‘waarom’ 

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 
 

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


• Van: de wereld is en jij wordt / verandert 
 

• Naar: de wereld wordt / verandert en jij bent 
 
 

Van volgen naar verantwoording 



Een voorbeeld van iemand die ook 
zijn verantwoording nam 

• Joris Luyendijk schrijft al een aantal jaren over de 
praktijken in de Engelse ‘City’ 
 

• Er is veel misgegaan in de bankensector, Joris probeert 
inzichtelijk te maken hoe het binnen de muren van de 
bank werkt, hoe de mensen daar denken 
 

• Tegenlicht: het brein van de bankier 
• Guardian: banking blog. In DDWD vertelt hij hierover: 
• http://www.youtube.com/watch?v=8x72nPa-P9I 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8x72nPa-P9I


DFM heeft alles te maken met 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) 

People 

Profit 

Planet 

De befaamde 3 P’s van Elkington 



Maar ook andere indelingen 
mogelijk: bijvoorbeeld ISO 26000 



Hoe kan je deze thema’s nu 
straks meenemen in je werk? 



Casus Koninklijke Visio en kostprijzen 



• Een controller bij Visio heeft de kostprijzen berekend voor 
haar directie in Zuid-Nederland en vergelijkt dit met een 
gelijksoortige directie in het Noorden van het land 

• oefening%20gastcollege%20ethiek.xlsx 
• Er moeten maatregelen genomen worden om te 

bezuinigen / extra inkomsten te genereren 
 

• Geef een advies aan de directeur 
 

Oefening duurzame kostprijzen 



• Doen: 
– Welke kostensoorten vinden jullie het meest zorgelijk? 
– Beoordeel alle maatregelen in het licht van de ISO 26000 thema’s 
– Bedenk 2 aanvullende maatregelen met een goede MVO impact 

• Geef een advies aan de directeur: 
– Welke te nemen maatregelen staan in jullie top 3 en waarom? 
– Hoeveel geld levert dit op? 
– Welke drie maatregelen raden jullie echt af en waarom? 

De presentatie aan de directeur 
bestaat uit de volgende onderdelen 



Na de oefening 



Duurzaam Financieel Management 

• Duurzame bedrijfseconomie & management control 
• MVO in de financiële sector 
• http://www.youtube.com/watch?v=nXSmIU-iE0M 
• Meer van deze filmpjes op: 

http://www.youtube.com/user/Earthcharternl?feature=watch 

• Financieel Ethisch Leiderschap 
– Goed voorbeeld: Matthijs Bierman van de Triodos bank 
– http://www.youtube.com/watch?v=3Wmdzx8_Oi8 

• Duurzame accountancy 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nXSmIU-iE0M
http://www.youtube.com/user/Earthcharternl?feature=watch
http://www.youtube.com/watch?v=3Wmdzx8_Oi8


De voordelen van MVO voor 
organisaties 

• Geeft een concurrentievoordeel 
• Draagt bij aan een goede reputatie 
• Je trekt mensen aan die met je willen werken aan een 

betere wereld 
• Positieve invloed op het morele gehalte van werknemers, 

alsmede op hun betrokkenheid en productiviteit  
• Heeft een positieve uitstraling naar potentiële 

investeerders 
• Als ondernemer kan je later terugkijken op een eerlijk 

leven 



• Dwingende kracht van de ‘onzichtbare hand’ in de 
economie: 
– Het marktmechanisme drijft op het eigen belang: zoveel mogelijk 

hebben voor zo weinig mogelijk geld! 
– MVO bedrijven zien zich soms genoodzaakt om hogere prijzen te 

moeten doorrekenen, vanwege hogere kosten 
 

• Uitdaging is dus: kan je als MV onderneming andere 
waarden ‘verkopen’ aan de consument, waardoor ze 
bereid zijn een hogere prijs te betalen? 

• Wie kan voorbeelden noemen? 

Waarom is ieder bedrijf dan geen MV 
onderneming? 



• Je bent ondernemer in kleding, je gaat inkopen in Bangladesh 
waarvan je weet dat het risico erg groot is dat er, door de 
slechte arbeidsomstandigheden, 5 mensen zullen overlijden. Je 
kan ook inkopen in Roemenië, hier is het risico op overlijden erg 
klein dat en zal je waarschijnlijk maar de dood van 1 mens op je 
geweten krijgen. De overige variabelen, zoals prijs etc, is gelijk. 
Waar koop je in?  

• Nu ben je controller van een organisatie, en nu heb je de kans 
om de ondernemer te doden. Daarmee red je 5 levens in 
Bangladesh, omdat je de macht krijgt om de kleding in 
Nederland af te nemen. De winst wordt wel minder, maar blijft 
genoeg 

Tenslotte: nog even terug naar 
Bangladesh…. 



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

 



Full Cost Accounting & Integrated 
Reporting 

• Neem de kosten van de ‘voetafdruk’ mee in de totale 
kosten. Een koploper hierin is Puma met haar ecologische 
winst- en verliesrekening 

• http://www.youtube.com/watch?v=tp_u1w8w7pE 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tp_u1w8w7pE


• Verbruik van water 
• CO2 emissies (klimaatverandering) 
• Gebruik van land: in hoeverre verandert het land door 

jouw productie 
• Overige luchtvervuiling 
• Afval 

5 aspecten van het milieu die worden 
geraakt door de productie van PUMA 



De waardeketen van Puma 

leveranciers 



Zo ziet een ecologische Profit & Loss 
account er dan uit 



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 
 



De planning & sustain cyclus: tijd 
nemen voor dromen en reflectie 

• Management-
rapportage 

• Ethische dilemma’s 

• Integrated 
Reporting 

• Jaarplan en 
begroting 

• Visievorming: 
waartoe is ons 
bedrijf op aarde… 

Wensen, 
verbeelden 
en geloven 

Plannen en 
beslissen 

Uitvoeren 
en 

volharden 

Ontvangen, 
waarderen 

en 
ontspannen 

Integratie van de P&C cyclus met 
de creatiespiraal van Knoope 



Semco: afschaffen van alle AO 
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