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Er worden regelmatig waardevernietigen-
de beslissingen genomen op corporate 
niveau. Dat is op zich niet verbazing-
wekkend. Als mens zijn we namelijk véél 
minder rationeel dan we zelf denken 

(Malmendier & Tate, 2008; Doukas, 2007). Zowel 
privé als zakelijk overschatten we onszelf systema-
tisch, zoeken we naar informatie die onze bestaan-
de gedachten bevestigen, en hebben we een hogere 
risicotolerantie voor potentieel verlies dan voor 
potentiële winst. Dit alles leidt regelmatig tot het 
nemen van verkeerde beslissingen en vraagt om een 
oplossing om onze rationaliteit te bewaken.

Onafhankelijkheid als 
bestrijdingsmiddel
Er zijn twee manieren om systematische afwij-
kingen van rationaliteit te bestrijden. Ten eerste 
moeten we ons bewust zijn dat we regelmatig 

slachtoffer zijn van ons eigen denkpatroon. En ten 
tweede moeten we gebruik maken van een onaf-
hankelijk klankbord om nieuwe ideeën en voorstel-
len te toetsen. Dit bewustzijn is belangrijk, maar 
ook makkelijker gezegd dan gedaan. Een onafhan-
kelijk klankbord voor nieuwe ideeën en voorstellen 
is daarentegen eenvoudiger te implementeren. Zo’n 
klankbord daagt ons uit om beter na te denken 
over onze voorstellen en om de haalbaarheid 
daarvan beter te toetsen. Dat draagt bij aan betere 
beslissingen. 
De cfo bijvoorbeeld is met zijn kennis van de 
bedrijfsprestaties en de business een uitstekende 
persoon om als onafhankelijk klankbord te funge-
ren voor de ceo en raad van bestuur. Uit onder-
zoek blijkt dat de waarde van een onafhankelijke 
cfo inderdaad aantoonbaar positief is bij het 
nemen van belangrijke strategische beslissingen 
(Vermaas, 2015). Figuur 1 geeft de belangrijkste 

Hoe onafhankelijk bent u?

Onafhankelijkheid van controllers leidt tot betere besluitvorming en een hoger rendement;.De
objectiviteit van controllersanalyses speelt een cruciale rol in hei nemen van de juiste beslissingen op alle
niveaus binnen de organisatie. Cfot vinden de onafhankelijkheid van controlleri zelfs een belang,rijke
succesfactor voor huÀ effeaiviteit blijkt uit onderzoek. Dui onafhankelijkheid is voor elke controilér
essentieel”’Maar wat is onafhankelijkheid eigenlijk? En kun je dat in de praktijk ontwikkelen?
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Maanden na de aankondiging van 
de acquisitie
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resultaten uit dit onderzoek weer. Het is bekend 
dat bij acquisities de verwachtingen van de ko-
pende partij vaak te kort schieten en geen waarde 
toevoegen, maar figuur 1 laat zien dat met een 
onafhankelijke CFO dat zeer te beperken is.

Het houdt niet op bij de cfo
Het installeren van een onafhankelijk klankbord 
geldt voor elk mens en dus op elk niveau van besluit-
vorming in de organisatie. Het is dus cruciaal om 
onafhankelijkheid in te zetten bij zowel de cfo als de 
mensen die hij aanstuurt. Het belang hiervan wordt 
ook erkend door de cfo’s zelf, die de onafhankelijk-
heid van hun controllers als belangrijke succesfac-
tor aandragen voor hun effectiviteit als controller 
(Vermaas & Paterson, 2011). Niet verrassend als u 
zich bedenkt dat objectiviteit van hun analyses een 
cruciale rol speelt in het nemen van de juiste beslis-
singen op alle niveaus binnen de organisatie.

Onafhankelijkheid vragen is moeilijk.  
Competentieontwikkeling biedt 
uitkomst
Wanneer is iemand onafhankelijk? De zoektocht 
naar de kenmerken van wat iemand onafhankelijk 
maakt is niet eenvoudig. In een onlangs gepubli-
ceerd onderzoek meten Landier et al. (2012) de 
onafhankelijkheid van managementteams en defi-
niëren ze een lid als onafhankelijk als deze eerder 
is aangesteld dan de ceo. De gedachte hierachter 
is dat dit management team lid niet zijn baan aan 
de ceo te danken heeft, waardoor zijn adviezen niet 
beïnvloed worden door zijn loyaliteit aan de ceo 
persoonlijk. Het is weliswaar theoretisch signifi-
cant, maar deze definitie van onafhankelijkheid is 
niet toe te passen in praktijk. Aan de datum van 
indiensttreding kan je niet werken. Daar valt niet 
op te sturen! Daarom moet je onafhankelijkheid in 
gedragskenmerken definiëren. Daarmee kan je on-
afhankelijkheid concreet omschrijven, beoordelen 
en bevorderen. Dan ben je ook in staat een gewens-
te persoonlijke ontwikkeling op dit gebied vast te 
stellen. Bekende competentiebibliotheken bieden 
hier niet altijd een concreet aanknopingspunt. Niet 
verrassend, aangezien onafhankelijkheid niet een 
eenduidig gedragskenmerk is. 
Covey, auteur van bestseller The 7 Habits of Highly 
Effective People, biedt uitkomst. Hij definieert een 
onafhankelijk persoon als iemand die vrij is van 
invloeden en ondersteuning van anderen. Hij of zij 
is proactief, neemt eigen beslissingen en weet eigen 
prioriteiten te stellen. Deze definitie heeft wel 

degelijk eenduidige gedragskenmerken. Je kunt er 
zelfs heel begrijpelijke positieve acties mee associë-
ren: het overwegen van alle belangrijke informatie 
en deze de juiste prioriteit geven, het toetsen of 
de informatie goed begrepen is door het stellen 
van relevante vragen en het bekijken van situaties 
vanuit verschillende perspectieven. Hiermee is 
onafhankelijk concreet gedefinieerd in gedragsken-
merken en kan de cfo in rekrutering, beoordeling 
en training op onafhankelijkheid sturen. 

Conclusie
De onafhankelijkheid van controllers is cruciaal 
voor hun effectiviteit en leidt tot betere besluitvor-
ming en een hoger rendement van hun organisaties. 
Ga voor uzelf eens na: hoe scoort u op dit gebied? 
Wees expliciet door onafhankelijkheid in gedragin-
gen te verwoorden en na te gaan wat dat in uw orga-
nisatie betekent. Gebruik deze gedragingen en stuur 
erop bij de rekrutering, beoordeling en training. <
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Grafiek 1: Het 
effect van een 
onafhankelijke 
CFO op het 
rendement na 
een acquisitie


