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BOEKEN

Het is geen dik boek, dat corporate governance adviseurs Doms, Plenge en de Zwart 

van het bureau PIT hebben geschreven. Dat is misschien wel jammer want de zes 

behandelde toezichtdilemma’s met commentaar zijn interessant en to-the-point. Maar 

dan zijn 70 pagina’s erg krap bemeten om daar echt wat mee te doen en de dilemma’s 

van een echte uitweg te voorzien.

De opzet van het boek is simpel: zes dilemma’s, zoals ‘waarom ga je door, ‘hoe laat 

je los’, ‘wanneer ontsla je’ en ‘wie betrek je erbij’. En daarna een bespreking van de 

mogelijke oplossingen. Het is juist dat gedeelte van het boek dat te weinig ruimte heeft 

gekregen, waardoor op zich zinnige oplossingsrichtingen blijven hangen in suggesties 

die niet worden uitgewerkt.

Dilemma nummer 1 is meteen een schot in de roos. Bert komt als commissaris bij een 

woningcorporatie die al een heel eind is met een groot nieuwbouwproject waarvan 

echter de business case achterhaald is door de crisis en andere ontwikkelingen. Ik 

denk dat dit zogenoemde Fyra-dilemma bij veel organisaties in de private en de (semi)

publieke sector voorkomt. Er is al zo veel geld en energie in gestoken, dat kun je toch 

niet opgeven omdat de omstandigheden wat lastiger worden? Juist een nieuwkomer in 

de RvC is in staat de tunnelvisie van de anderen te zien en je hoopt als lezer dan ook dat 

Bert voet bij stuk houdt – en desnoods weer opstapt. Maar hoe vaak gebeurt dat?

Ook de andere vijf dilemma’s zijn zeer herkenbaar en mijns inziens representatief 

voor een flink deel van de toezichtpraktijk. Althans die van toezichthouders in de 

semipublieke sector, want over de corporate governance in internationale concerns gaat 

het boekje niet; en al helemaal niet over het beursgenoteerd zijn met alle specifieke 

toestanden van dien, zoals  externe toezichthouders.

Het 5 (vijf!) pagina’s tellende hoofdstukje met de titel Wat is toezicht houden? is eigenlijk 

een beetje lachwekkend. Wat er staat klopt wel maar het is vrij zinloos om de formele 

kanten van toezicht in zo kort bestek te willen beschrijven.

Nee, dan het hoofdstuk Wat te doen. Dat gaat op heldere wijze rechtstreeks naar 

de kern van de dilemma’s die eerder in het boekje zijn besproken. Daar heb je als 

toezichthouder wat aan.

Toch wreekt zich juist in dit gedeelte, zoals gezegd, de beperkte ruimte die beschikbaar 

is. De auteurs benadrukken terecht het belang van een goed (en geactualiseerd) 

toetsingskader, en van de dimensies van boardroom dynamics, en van de systematiek 

volgens de Cirkel van Waarneming. En zij bespreken wat de hoofdpersonen (die op 

twee na trouwens allemaal mannen zijn, wat opmerkelijk is in een boek dat door drie 

vrouwelijke corporate governance adviseurs is geschreven) kunnen doen om de dilemma’s 

op te lossen. Maar in de methoden die deze personen hanteren voor het daadwerkelijk 

aanpakken van de problemen schuilt nog een wereld van keuzes, wrijvingen, mogelijke 

conflicten en, eh, dilemma’s. Misschien iets voor een volgend boek?
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