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Samen!
Wat we met elkaar moeten verstaan onder goede governance ligt vast in de code. Die code wordt met de
frequentie van een aantal jaren geëvalueerd en aangepast, het meest recent in 2016. De nieuwste inzichten
worden verwerkt en nieuwe regels worden geformuleerd om de laatste schandalen in de toekomst te
voorkomen. Codes kijken daarmee over het algemeen
terug in de tijd en bereiden niet voor op wat komen
gaat.
Toch biedt deze governance code ook handvatten om
vooruit te kijken. Een nieuw thema in de code is namelijk langetermijn-waardecreatie. Reacties van ondernemingsraden, commissarissen en bestuurder duiden erop dat dit nieuwe thema wat onduidelijkheid en
verwarring oproept. Weten we eigenlijk welke waarde
we als organisatie willen creëren? En hoe meten we
dit dan? We denken dat onze doelen gezamenlijk zijn,
dat we ze delen, maar is dit wel zo?
De beantwoording van deze vragen loopt langs twee
lijnen. De ene is die van de inhoud, de andere die van
het proces.
Bij langetermijnwaarde denken we al snel aan ﬁnanciele prestaties, aandeelhoudersrendement en productiviteitsverbetering. De code vraagt nadrukkelijk aandacht voor sociale langetermijnwaarden als duurzame
inzetbaarheid, werkgelegenheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ketenverantwoordelijkheid.
Het thema langetermijn-waardecreatie verbreedt
daarmee de scope van het gesprek in de driehoek.
Die verbrede scope samen, als driehoek, in te vullen,
geeft het gesprek in de driehoek nieuw elan en biedt
een helder ijkpunt om lastige keuzes en discussies in
de toekomt mee te vergemakkelijken.
Waarde creëer je voor mensen, je shareholders en stakeholders, dus voor klanten, cliënten, patiënten, medewerkers en ﬂexwerkers. Je kunt binnen de driehoek
voor deze stakeholders bedenken welke waarde ze op
de lange termijn verlangen, maar makkelijker en productiever is het je stakeholders zelf te vragen. Zo bouw
je samen aan de toekomst van de organisatie, samen
binnen de driehoek en samen met je stakeholders.
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