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Zekerheid en vertrouwen hangen nauw met 
elkaar samen. Francis Fukuyama trok niet 
alleen wereldwijd aandacht met zijn – in 1989 
gepubliceerde en inmiddels bekritiseerde – essay 
The End of History, maar evenzeer met zijn in 1995 
verschenen boek Trust. Naar zijn opvatting doen 
‘high trust’ samenlevingen en economieën het 
aanmerkelijk beter dan de ‘low trust ones’. Het boek 
gaf destijds een enorme impuls aan het denken 
over de betekenis van vertrouwen. Vertrouwen en 
zekerheid versterken elkaar. Dat geldt ook nu.

De NBA heeft een werkgroep ‘Zekerheid in de 
economie van morgen (?)’ ingesteld, met als 
opdracht te reflecteren op de betekenis van 
digitalisering en duurzaamheid in relatie tot het 
bieden van meer zekerheid en betere informatie 
over niet-financiële indicatoren. Een belangrijke 
en boeiende opdracht. Digitalisering wijst immers 
op radicale maatschappelijke en economische 
veranderingen. De nieuwe economie, met een focus 
op digitalisering, robotisering, artificial intelligence, 
big data en 3D-printing, heeft enorme gevolgen. 
Zie het zeer recent verschenen boek Society 4.0 
van hoogleraar Bob de Wit. Duurzaamheid is nauw 
verbonden met de mondiale agenda: Sustainable 
Development Goals, klimaatverandering, circulaire 
economie en tegengaan van ongelijkheid. 
Digitalisering en duurzaamheid zijn inmiddels 
onder een vergrootglas komen te liggen.

Meerdere van deze onderwerpen worden al langere 
tijd bediscussieerd, maar het besef neemt toe dat 
er snel en daadkrachtig moet worden gehandeld. 
Niet in algemene termen, maar via concrete 

acties en vergroting van meetbaarheid. Meer 
transparantie kan een enorme bijdrage leveren 
aan vergroting van zekerheid. De samenleving, 
investeerders, toezichthouders, politiek, klanten, 
medewerkers; zij allen vragen er om. Er wordt 
al lang gesproken over de definitie van het BNP, 
over de betekenis van ESG, over de noodzaak van 
Integrated Reporting. Deze ontwikkelingen zullen in 
een stroomversnelling komen. 

Helderheid over niet-financiële indicatoren komt 
de weerbaarheid van organisaties ten goede. 
Het is aan accountants, naast opdrachtgevers, 
toezichthouders en beleidsmakers, om hier 
hun verantwoordelijkheid te nemen. De 
opmerking van World Business Council for 
Sustainable Development voorzitter Peter 
Bakker – ‘Accountants will save the world’ – 
had betrekking op die verantwoordelijkheid: de 
meetbaarheid van niet-financiële indicatoren op 
een aanmerkelijk hoger plan brengen. Hierin heeft 
de beroepsgroep een eigen en gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid. Daarbij is een dialoog met 
bedrijfsleven, maatschappij, politiek, overheid en 
toezichthouders hard nodig. In dit rapport van de 
werkgroep wordt een tiental aanbevelingen gedaan 
die nopen tot verder gesprek en actie. Vergroting 
van de betekenis en de werking van niet-financiële 
indicatoren omvat immers veel meer dan de 
techniek van verslaglegging: ten diepste gaat het 
om versterking van zekerheid en vertrouwen in de 
samenleving en economie van morgen.

Jan Peter Balkenende

ZEKERHEID IN DE ECONOMIE VAN MORGEN: 

HET BELANG VAN NIET-FINANCIËLE INDICATOREN
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Deel 1
‘ZEKERHEID IN DE ECONOMIE VAN MORGEN (?)’
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Zekerheid over resultaten. Een belangrijk ingrediënt 
voor een goed functionerende economie, waarin 
deelnemers aan het ‘maatschappelijk verkeer’ 
onderbouwde keuzes kunnen maken. Het betekent dat 

beleggers, van ouders die geld opzijzetten voor de studie 

van hun kinderen tot pensioenfondsen die de premies 

van hun cliënten beheren, weten dat ze met vertrouwen 

kunnen investeren. Het betekent ook dat medewerkers 

inzicht hebben in de financiële prestaties van ‘hun’ 

bedrijf en geïnteresseerden een potentiële overname op 

waarde kunnen schatten. Kortom, het verschaffen van 

zekerheid over de resultaten van een onderneming geeft 

stakeholders een getrouw beeld van de realiteit.

Zekerheid in de economie van morgen creëren we 
vandaag. In een wereld die zich kenmerkt door disruptie 

én een toenemende roep om langetermijnwaardecreatie, 

neemt de behoefte aan zekerheid toe. Tegelijkertijd 

maakt het groeiende aantal (niet-financiële) indicatoren 

het niet gemakkelijker om ergens zekerheid bij te 

verwachten en te bieden. Met deze tegenstrijdigheid 

in het achterhoofd is beroepsorganisatie NBA met een 

brede groep stakeholders in gesprek gegaan over hun 

visie, behoeften en verwachtingen rondom zekerheid in 

de economie van morgen. Daarbij stonden de thema’s 

duurzaamheid en digitalisering centraal.

Terugkerende vragen waren: 

Wat wordt er verwacht van (niet-)financiële 
verslaggeving in de toekomst?

Welke rol zien de verschillende spelers in de keten 
voor zichzelf weggelegd om te voldoen aan de 
verwachtingen van de maatschappij?

Welke concrete zaken moeten we nu samen 
oppakken om te zorgen dat de (niet-)financiële 
verslaggeving in de toekomst voldoet aan de 
verwachtingen van de maatschappij? 

Met de werkgroep ‘Zekerheid in de economie van morgen (?)’ heeft de NBA de behoeften rondom zekerheid op 
het gebied van digitalisering en duurzaamheid bij een brede groep stakeholders verkend. De NBA wil met deze 
verkenning voorsorteren op de veranderende maatschappelijke behoeften en actief bijdragen aan de discussie over 
niet-financiële indicatoren. De gespreksuitkomsten vormen de basis voor de aanbevelingen in deze verkenning. 
De aanbevelingen zijn geen NBA-standpunten, maar dienen zeker als input voor reeds bestaande NBA-initiatieven, 
bijvoorbeeld op het terrein van auditkwaliteit en fraude, en nieuwe werkgroepen, zoals Future of Audit. 

INTRODUCTIE
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Deel 2
DIGITALISERING EN DUURZAAMHEID; 

TWEE RELEVANTE THEMA’S
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Uit onderzoek blijkt keer op keer dat Nederland vooroploopt in digitalisering. Overal 

om ons heen merken en zien we de impact van digitalisering. Het is ook de drijvende 

kracht achter de platformeconomie met techbedrijven die zorgden voor disruptie in de 

sectoren waarin zij actief zijn.

Disruptie heeft een grote impact op verschillende bedrijfsmodellen, maar ook op een 

ander niveau heeft digitalisering veel effect. Organisaties werken tegenwoordig in de 

cloud, simpele repetitieve taken worden gerobotiseerd en bedrijfsprocessen worden 

vaak simpelweg volledig digitaal uitgevoerd. Daarbij zien we dat bedrijven onderling 

steeds meer integreren waardoor complexe omgevingen ontstaan die afhankelijk van 

elkaar zijn en dus ook extra kwetsbaar zijn bij veranderingen. Waar IT een grotere rol 

speelt, neemt ook het belang van cybersecurity toe. Een hack of een groot datalek 

leiden niet alleen tot reputatieschade, maar hebben vaak ook financiële impact.

Bovendien maken bedrijven steeds vaker gebruik van algoritmen om slimme 

verwachtingsanalyses te kunnen doen. Dat biedt veel voordelen, maar hier kleven 

tegelijkertijd maatschappelijke risico’s aan. Zo zijn er schandalen omtrent privacy en 

discriminatie rondom het gebruik van algoritmen door de overheid of algoritmen bij 

financiële instellingen die ongebruikelijke transacties moeten identificeren. Digitalisering 

bij organisaties is daarmee ook een maatschappelijk relevant thema geworden.

De toenemende complexiteit, afhankelijkheid van IT én  het belang van veiligheid maken 

dat er meer behoefte ontstaat om zekerheid te geven over digitaliserings-vraagstukken, 

zowel vanuit bedrijfsperspectief als vanuit maatschappelijk oogpunt. Veel organisaties 

werken volledig digitaal en zijn daardoor afhankelijk van goedwerkende IT-systemen. 

Zijn alle risico’s rondom digitalisering in kaart gebracht? Is dataprivacy gewaargeborgd? 

Worden er geen algoritmen gebruikt die onbewust discrimineren? Dat zijn enkele vragen 

die spelen. Met de roep om meer zekerheid komt ook de vraag op, welke zekerheid 

wordt bedoeld en/of verwacht en wie kan die zekerheid bieden? 

“Digitalisering wordt te veel als een 
operationeel ding gezien, terwijl kennis 
op dit vlak op het hoogste strategische 
niveau verankerd moet zijn”
Valerie Frissen, hoogleraar Digital Technologies & Social Change 
/ Universiteit Leiden
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Uitdagingen op het gebied van duurzaamheid verand-

eren onze samenleving en de rol van organisaties en het 

bedrijfsleven snel. Klimaat, milieu, diversiteit: het besef 

dat we verder moeten kijken dan de korte termijn heeft 

vaste voet aan de grond gekregen. Organisaties richten 

zich steeds meer op langetermijnwaardecreatie, waarbij 

de focus niet alleen richting de toekomst schuift, maar 

ook breder wordt gekeken naar aspecten die de business 

en/of de omgeving op den duur kunnen beïnvloeden.

Door deze ontwikkeling wint ook de verslaggeving over 

duurzaamheidsthema’s en de vraag naar zekerheid 

aan belang. In de publieke sector gaat het bijvoorbeeld 

om de verantwoording van beleidsresultaten en de 

maatschappelijke effecten. In de private sector zien 

we het terug in bredere, geïntegreerde verslaggeving 

en prestatiegegevens. Niet-financiële aspecten zijn 

cruciaal bij de waardering van ondernemingen: 

waar de bedrijfswaarde vroeger vooral financieel 

van aard was, wordt de waarde van ondernemingen 

tegenwoordig voor een groot deel door brede niet-

financiële aspecten (dus niet alleen duurzaamheid) 

bepaald.

Het toenemende belang van informatie op het gebied van 

duurzaamheid en het groeiende aantal organisaties dat 

over deze onderwerpen rapporteert, vraagt om nieuwe 

en/of andere zekerheid. Naast de zekerheid bij financiële 

informatie is er ook behoefte om zekerheid te verkrijgen 

over niet-financiële informatie.

Momenteel ontbreken uniforme standaarden over niet-

financiële verslaglegging en kunnen stakeholders zich 

moeilijk uitspreken naar welke zekerheid zij op zoek zijn. 

Dit maakt het voor organisaties onduidelijk waarover en 

hoe zij moeten rapporteren. Voor gebruikers is het lastig 

om deze informatie te vergelijken met sectorgenoten of 

andere organisaties. Kortom, er is nog genoeg te doen 

om de doorvertaling van duurzaamheidsthema’s naar het 

jaarverslag tot een vanzelfsprekendheid te maken. Het is 

daarom belangrijk om de ruimte te nemen en te krijgen 

om verdere ontwikkeling op dit terrein te stimuleren.

“Duurzaamheid moet compleet geïntegreerd zijn in de 
strategie en het businessmodel. Je kan het niet erbij 
doen. It is good business to be good business”
Juvencio Maetzu, CFO bij Ingka Group (IKEA)
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Deel 3
IN GESPREK MET STAKEHOLDERS:

OUTPUT EN AANBEVELINGEN
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ZEKERHEID IN DE ECONOMIE VAN 

MORGEN CREËREN WE VANDAAG: 

AANBEVELINGEN

Wat is zekerheid? Ondanks de verschillende definities waren stakeholders het in de 

gesprekken over één ding eens: volledige zekerheid bestaat niet. Ook werd duidelijk 

dat de zekerheidsbehoefte in de toekomst en het zekerheidsniveau dat daarbij past, 

moeilijk te duiden is op basis van de huidige inzichten. De COVID-19-pandemie draagt 

bij aan een nieuw besef rondom de weerbaarheid van bedrijfsmodellen, juist op de 

thema’s digitalisering en duurzaamheid. De crisis laat zien dat de relatie tussen de 

fysieke en digitale wereld zeer sterk is. Met het groeien van de digitale economie zal dit 

alleen maar hechter worden. De pandemie onderstreept nogmaals dat duurzaamheid 

breder is dan klimaat: om als organisatie in de toekomst mee te kunnen doen moeten 

werknemers, productieketens en de maatschappij als geheel gezond zijn. 

Te nauw kijken naar de definitie van weerbaarheid van een organisatie geeft geen 

zekerheid, sterker nog: als we (te) weinig parameters gebruiken om ‘zekerheid’ te 

bepalen, creëert dat slechts schijnzekerheid. Moeten we onzekerheid dan voor 

lief nemen? Nee, om de weerbaarheid van organisaties te vergroten moeten we 

onzekerheid zoveel mogelijk beperken: door het terugdringen van risico’s, het creëren 

van zekerheidsbandbreedtes en snelle, heldere communicatie tussen stakeholders 

in de keten. Heldere communicatie en rapportage blijken echter lastig, want 

stakeholders kunnen zich nog maar in beperkte mate via de stakeholderdialoog en 

materialiteitsmatrix uitspreken over de gewenste zekerheid in de economie van 

morgen en welke parameters daarbij relevant zijn. 

“Het concept zekerheid kan bij het oud vuil. 
De cruciale vraag is: hoe ga je om met onzekerheid”
Rens van Tilburg, directeur Sustainable 
Finance Lab / Universiteit Utrecht
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Aanbevelingen

1 Een continue dialoog met stakeholders over 
de wensen en verwachtingen is vereist met 

betrekking tot het belang van de juiste niet-

financiële parameters. Dit is cruciaal om de 

behoeften in de economie van morgen helder 

te krijgen, juist omdat gebruikers het nog 

lastig vinden om te benoemen wáár zij meer 

zekerheid over zoeken. Deze ketendialoog 

past in de context van de ‘kwartiermakers 

toekomst accountancy’.

2 Niet-financiële informatie is veel breder 
dan alleen duurzaamheid, ook vanuit een 
governance-perspectief. Niet-financiële 

thema’s zijn breder dan duurzaamheid 

of klimaat, en omvat ook het thema 

digitalisering. Veel niet-financiële aspecten 

hebben op (langere) termijn uiteindelijk hun 

weerslag in de financiële resultaten.

3 Bandbreedtes zijn noodzakelijk bij het 
gebruik en de presentatie van niet-
financiële informatie en stimuleert ruimte 
voor innovatie. We staan aan de start van 

iets nieuws: veel NFI-aspecten zijn (nog) 

niet in cijfers te vatten. Stel ondernemingen 

daarom in staat om deze te ontwikkelen. 

Creëer en stimuleer als overheid en 

toezichthouders ruimte om gezamenlijk 

te experimenteren, bijvoorbeeld in een 

‘Sandbox-aanpak’. De zekerheid die binnen 

bandbreedtes ontstaat, kan het begin zijn 

van een hogere mate van zekerheid.

BEDRIJFSLEVEN EN GOVERNANCE
Digitalisering en duurzaamheid zijn bij veel organisaties 

nog niet verankerd in het denken en doen. Wanneer 

deze thema’s nadrukkelijker worden verweven in de 

bedrijfsstrategie en hetzelfde gewicht krijgen als 

financiële cijfers, is het vragen en verstrekken van 

zekerheid relevanter. Het jaarverslag kan dan meer 

gezien worden als een jaarlijkse (financiële) update 

van de realisatie van de strategie, waarbij verschillende 

scenario’s zouden kunnen worden geschetst over 

de status, uitvoering en bijsturing van de strategie 

en de positieve/negatieve effecten van mogelijke 

omgevingsfactoren. Stakeholders vragen daarbij niet 

alleen om de effecten op de onderneming zelf, maar ook 

om de gevolgen voor de omgeving.

Op het terrein van zekerheid rondom duurzaamheid 

zijn de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet. 

Dat maakt het des te belangrijker dat de informatie 

waarover zekerheid wordt verstrekt niet alleen relevant 

is, maar er ook eenduidigheid is in de meetmethoden 

en vergelijkbaarheid. Uit de gesprekken blijkt dat de 

grote hoeveelheid standaarden, labels en certificeringen 

ondernemingen kan hinderen in een effectieve 

bedrijfsvoering en rapportage, en dat gebruikers van deze 

informatie soms door de bomen het bos niet meer kunnen 

zien. Een oplossing voor deze onwenselijke situatie is de 

creatie van meer uniforme standaarden en/of afspraken 

op sectorniveau, om de meest relevante parameters 

eruit te pikken. Er geldt immers geen ‘one size fits all’. 

Proportionaliteit is daarbij wel een aandachtspunt.

“Hoe wil een bedrijf 
maatschappelijke waarde 
creëren? Zo’n stip op de 
horizon is ook een vorm 
van zekerheid, maar in de 
praktijk is zo’n stip niet 
altijd helder”
Jacqueline Duiker, Manager Sustainability 
& Responsible Investment bij VBDO
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Digitalisering wordt veelal beschouwd als een onderdeel van de interne bedrijfsvoering. 

In tegenstelling tot het thema duurzaamheid zijn er op dit gebied een beperkt aantal 

initiatieven of standaarden die een bepaalde mate van zekerheid verschaffen voor externe 

gebruikers, terwijl algoritmen, data, privacy en ethiek steeds meer behoren tot de kern van 

het bedrijfsproces. De afwezigheid van technologische expertise op finance-afdelingen 

en binnen de RvC en/of auditcommissie brengt extra risico’s met zich mee en vertaalt zich 

door in de ontwikkeling van toekomstige bedrijfsmodellen. Dit wordt versterkt doordat 

ondernemingen vaak afhankelijk zijn van externe technologische expertise.

ACCOUNTANTS EN ANDERE ASSURANCEVERSTREKKERS
Ondernemers en gebruikers rekenen op een actievere rol van de accountant op niet-

financieel terrein. Er wordt van hen verwacht dat zij meer onderdeel van het debat zijn 

en deze ontwikkelingen (kunnen) vertalen naar de jaarrekeningcontrole en de zekerheid 

die hierbij wordt verstrekt. De accountant wordt niet alleen genoemd als controleur van 

cijfers, maar ook als verstrekker van zekerheid in bredere zin. En zou een rol kunnen 

spelen bij een bredere risk assessment van een onderneming, bij toetsingscriteria voor 

duurzame financiering of bij een statement over de beheersing van algoritmen en de 

mogelijke invloed op de continuïteit van een onderneming. Die rol moeten accountants 

volgens de stakeholders oppakken.

De controlerend accountant zou ook meer naar buiten moeten treden (bijvoorbeeld 

in AVA’s) met de uitkomsten en toegevoegde waarde van nieuwe technieken, en 

daarbij moeten aangeven wat het oplevert in termen van (additionele) zekerheid in de 

controle. In de (nabije) toekomst biedt digitalisering de mogelijkheid om in de vorm van 

‘continuous monitoring’ frequenter zekerheid te verstrekken. Een controle is dan geen 

momentopgave meer, maar veel meer een strategie-update met daarin een overzicht van 

de (niet-financiële) kansen en risico’s.

“Er zijn nu meer dan 150 verslaggevings-
raamwerken voor niet-financiële 
informatie. Dat is simpelweg teveel”
Rients Abma, directeur Eumedion

Hoe creëren 
ondernemingen 
meer zekerheid 
in economie van 
morgen?

4 Digitalisering en duurzaamheid zijn vaak onvoldoende geïntegreerd 
in de bedrijfsstrategie: kijk integraal naar deze niet-financiële thema’s, 

stimuleer verschillende afdelingen (finance, IT, strategie, business) om 

op deze onderwerpen samen te werken en laat het jaarverslag een goede 

reflectie zijn van de impact hiervan op de realisatie van de strategie, het 

bestaande en/of beoogde bedrijfsmodel en de risico’s.

5 Verrijk RvC’s en auditcomités met expertise op het terrein van 
digitalisering en duurzaamheid: dit stimuleert een bredere blik en 

versterkt de weerbaarheid van ondernemingen op deze thema’s.



 

Ook accountants moeten hun blik verbreden en met 

een niet-financiële bril naar ondernemingen kijken. 

Dit vraagt een andere invulling en verbreding van de 

accountantsopleiding, zodat studenten ook beschikken 

over kennis van brede niet-financiële factoren. Daar is 

haast bij geboden, als dit niet door de accountancysector 

wordt opgepakt, wordt deze vraag door andere 

marktpartijen ingevuld. Tot slot vraagt ‘integrated 

reporting’ om geïntegreerd denken en inzetten van 

controleteams, die alle relevante (niet-)financiële kennis 

in huis hebben.

BELEIDSMAKERS EN STANDARDSETTERS
Dat er behoefte is aan meer en frequentere zekerheid 

in de economie van morgen blijkt duidelijk uit de 

gesprekken met de stakeholders. Zowel digitalisering 

als duurzaamheid kunnen geïncorporeerd worden in 

meer inhoudsrijke risicoparagrafen over kansen en 

bedreigingen, maar een concrete invulling is onduidelijk 

door gebrek aan kennis en normstellingen. Met name op 

het gebied van digitalisering is een concretere invulling 

gewenst om tot zekerheid en vergelijkbaarheid te komen.

Op het terrein van duurzaamheid creëert een veelheid 

aan niet-financiële standaarden juist onduidelijkheid. 

Onlangs heeft een aantal grote niet-financiële 

standardsetters, waaronder de Global Reporting 

Initiative (GRI), de International Integrated Reporting 

Council (IIRC) en de Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB), een ‘joint statement’ ondertekend met 

als doel om meer uniformiteit te creëren in de brei 

van standaarden. De IIRC en SASB hebben daarnaast 

recentelijk aangekondigd samen verder te gaan als Value 

Reporting Foundation.
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“Governance en 
executiekracht worden 
steeds belangrijker, 
ondernemingen moeten 
steeds sneller kunnen 
veranderen. Kijk hier als 
accountant ook naar”
Annette Mosman, CFRO bij APG

Hoe kunnen 
accountants meer 
zekerheid in de 
economie van 
morgen bieden?

6 De accountant heeft een stimulerende rol bij het vergroten van de 
transparantie en rapportage op niet-financiële thema’s: doe actief mee 

in het publieke debat, begeleid ondernemingen en gebruikers, zoek naar 

nieuwe wijzen van communicatie tussen verschillende partijen en laat zien 

welke rol de accountant bij innovaties kan spelen.

7 De accountant moet ‘fit’ zijn voor het verstrekken van zekerheid 
in de economie van morgen: besteed meer aandacht aan NFI in de 

basisopleiding voor accountants, creëer specialismen binnen de 

verschillende soorten ‘pre-financial information’. De nadere invulling 

hiervan moet verder worden besproken.

8  ‘Integrated reporting’ vraagt om echt geïntegreerde controleteams: 

integreer als accountantsorganisaties (pre-)financiële expertise om de 

brede weerbaarheid van ondernemingen te kunnen controleren, zodat 

‘integrated reporting’ ook echt op waarde kan worden geschat.
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Bovendien consulteert de IFRS Foundation momenteel in hoeverre de financiële 

standardsetter zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van niet-financiële 

standaarden. Uniformiteit in normen en standaarden, met ruimte voor maatwerk 

binnen sectoren, is cruciaal om tot het gewenste niveau van zekerheid en 

vergelijkbaarheid te komen.

 De onderlinge vergelijkbaarheid van relevante prestatie-indicatoren is belangrijk voor 

stakeholders. Benchmarks vergroten de relevantie van zekerheid. Nederland moet 

volgens de stakeholders op dit terrein internationaal een actieve rol spelen en een 

voorloper zijn. Dat beperkt zich niet tot normstelling en rapportageverplichtingen. 

De overheid kan duurzaam/digitaal beleid en rapportage stimuleren door koplopers 

te belonen in plaats van achterlopers te bestraffen. Het Nederlandse beleid moet 

uiteindelijk wel passen binnen de Europese en internationale kaders.

Overheid en 
standardsetters 
kunnen meer 
zekerheid in de 
economie van 
morgen stimuleren.

9 Creëer meer uniformiteit in standaarden, maar vermijd ‘one size fits all’ 
voor alle sectoren. Let daarbij vooral ook op de proportionaliteit voor de 

verschillende typen ondernemingen.

10 Pak als Nederlandse overheid een actieve rol bij (internationale) initiatieven 
op het gebied van NFI-standaardisering, maar blijf zorgdragen voor 

internationale aansluiting.
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BIJLAGE 1

OVERZICHT GESPROKEN STAKEHOLDERS

ABN AMRO** Ingka Group Privacy First

Alliander** KPN** Shell*

Amnesty International Milieudefensie Stibbe*

APG Ministerie van Financiën Universiteit Leiden

Autoriteit Financiële Markten MVO Nederland Universiteit Utrecht

Autoriteit Persoonsgegevens NN Group* Van Wijhe Verf**

Baril Coatings** NVB  VBDO

Climate Neutral Group** NVDE VEB

Eumedion Ondernemend Nederland VNO-NCW

Eversheds Sutherland*  VEUO WePublic**

Greenpeace Oxfam Novib Meerdere politici

Groene 11 Pax for Peace

ING* PGGM** 

*    Gesproken via VNO-NCW

** Gesproken via MVO Nederland
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