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1 | Introductie

Integrated Reporting is aan een opmars bezig. Steeds meer ondernemingen zien deze nieuwe vorm van verslaggeving als
een serieus alternatief voor het traditionele financiële jaarverslag. De laatste biedt maar beperkt inzicht in de positie van
de onderneming en de factoren die deze positie beïnvloeden. Het besef groeit dat financiële en niet-financiële prestaties
elkaar aanvullen. Duurzaamheid integreren in de strategie en bedrijfsvoering kan waarde creëren. Reden genoeg om integrated reporting onder de loep te nemen.
Dit artikel gaat in op de rol die integrated reporting speelt in het grootbedrijf in Nederland. Wat is het belang ervan voor
deze ondernemingen? Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe geven grote ondernemingen hieraan praktische invulling?
Voor dit artikel zijn zestien ondernemingen uit het grootbedrijf geïnterviewd, variërend in omvang, soort onderneming en
verslaggeving. Bij ruim de helft van de interviews is gesproken met de cfo van de onderneming, aangezien die in de meeste
ondernemingen verantwoordelijk is voor het verwerken van niet-financiële informatie in de periodieke rapportages. Hiermee is er duidelijk een nieuwe dimensie toegevoegd aan het takenpakket van de cfo en de financiële functie.
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Soort onderneming

Netto-omzet

				
19%
31%

31%

62%

19%

31%

Beursgenoteerd

Omzet € 35 - 100 mln

Familiebedrijf

Omzet € 100 - 250 mln

Niet-beursgenoteerde B.V.’s of N.V.’s

Omzet > € 250 mln

Rapportage

31%

50%

19%

Duurzaamheidsverslag
Gecombineerd verslag (integrated report)
Geen verslag m.b.t niet-financiële gegevens

Soort onderneming:
Van de geïnterviewde ondernemingen zijn vijf beursgenoteerd, vijf een familiebedrijf en zes kunnen gecategoriseerd worden als een niet-beursgenoteerde onderneming.
Netto-omzet:
Van de geïnterviewde ondernemingen hebben drie een omzet tussen de €35 - 100 mln, drie een omzet tussen de
€100 - 250 mln en 10 ondernemingen een omzet van boven de €250 mln.
Rapportage:
Van de geïnterviewde ondernemingen hebben vijf een duurzaamheidsverslag waarin wordt verwezen naar nietfinanciële gegevens, acht een gecombineerd verslag (jaarverslag gecombineerd met duurzaamheidsverslag) en
drie ondernemingen hebben geen verslag gepubliceerd dat refereert naar niet-financiële gegevens.
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2 | Wat is integrated thinking
& integrated reporting?

Integrated reporting is niet een op zichzelf staand gegeven. Het is het resultaat van een bepaalde manier van denken:
integrated thinking. Integrated thinking is het proces dat gestalte geeft aan de (algehele) waardecreatie van een onderneming. Tijdens dit proces worden de strategie, governance en de financiële prestaties van een onderneming gekoppeld aan
de sociale, duurzame en economische context waarin die onderneming opereert.
Integrated thinking kan bijdragen aan een betere samenhang tussen de verschillende afdelingen in de onderneming.
Dit komt doordat het integrated thinking-proces inzicht biedt in de onderlinge verbanden en afhankelijkheden. Hierdoor
kunnen afdelingen beter met elkaar samenwerken. Het uiteindelijke doel van integrated thinking is dat de onderneming
beter is voorbereid op de toekomst en op de lange termijn een goed resultaat kan neerzetten. Integrated reporting kan
voortvloeien uit het integrated thinking-proces in de vorm van een intern- en extern verslag.
Deze geïntegreerde rapportage is relevant omdat ondernemingsresultaten niet alleen worden beïnvloed door financiële
aspecten, maar ook door niet-financiële. Reputatie, innovatiekracht, marktaandeel, kwaliteitsmanagement, werknemerstevredenheid en de toegevoegde waarde voor de sociale en maatschappelijke omgeving van de onderneming zijn aspecten die aan belangrijkheid winnen. Bovendien krijgen maatschappelijke issues zoals klimaatverandering, tekort aan
grondstoffen en mensenrechten steeds meer impact op de totale waardeketen van ondernemingen, waardoor ze potentieel ook invloed hebben op hun (toekomstige) financiële resultaten.
Ondernemingen die financiële én niet-financiële informatie in onderlinge samenhang presenteren, bieden stakeholders
- waaronder investeerders - de mogelijkheid om een goede inschatting te maken van de toegevoegde waarde en kansen
van de onderneming op de lange termijn. Het integrated report dient niet alleen om inzicht te geven in de waardecreatie in
de tijd. Het is ook bedoeld als een instrument voor investeringsbeslissingen van kapitaalverschaffers.
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3 | Ervaringen in
het grootbedrijf

Hoe denkt het grootbedrijf in Nederland over integrated reporting? Het blijkt dat er sprake is van een grote verscheidenheid in de verslaggeving. De praktijk varieert van financiële jaarverslagen met of zonder apart duurzaamheidsverslag, tot
de eerste stappen richting een integrated report. Ook de invulling van de rapporten verschilt. Sommige steunen vooral op
gangbare standaarden voor financiële verslaggeving ( zoals Dutch GAAP en IFRS) en richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving (Global Reporting Initiative, GRI) om tot een gecombineerd rapport te komen. Anderen combineren voorgaande
standaarden met aanvullingen uit het raamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC).
In het verdere verloop presenteren we de belangrijkste uitkomsten van de interviews. Ingegaan wordt op de overwegingen
van ondernemingen bij externe verslaggeving en hoe zij aankijken tegen integrated reporting.

3.1 Hoe bekend is het concept?
Integrated thinking en integrated reporting als gedachtegoed was bij veel geïnterviewden bekend en had ook hun belangstelling. Sommigen vergeleken het met de Business Balanced Scorecard of het Systeemdenken. De meerderheid vindt
dat deze manier van denken essentieel is in deze tijd. Het alleen uitgaan van de financiële resultaten van de onderneming
doet geen recht aan de onderneming en haar bijdrage aan de maatschappij.

“Discussies die er eventueel zijn op het onderwerp van duurzaamheid voeren we ook vanuit risicoperspectief.
Waarbij de financiële dimensie natuurlijk zeer belangrijk is. We betrekken daarnaast concepten als capital
efficiency en tax optimalisation, ook dat is ‘value’-denken.”
A. Kaaks, Maxeda DIY Group BV

De meeste geïnterviewden doen hun kennis over integrated thinking en reporting op via artikelen uit diverse bronnen.
Slechts enkelen hebben het IIRC-raamwerk zelf gelezen. Het concept is bekend en wordt omarmd, maar er is op dit
moment weinig animo bij ondernemingen om het IIRC-raamwerk als vrijwillige leidraad te hanteren voor het inrichten van
hun jaarverslag.
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“Financiële en niet financiële indicatoren zijn niet de enige basis voor besluitvorming, aangezien beide alleen
weergeven wat er in het verleden is gebeurd. Financiële prestatie indicatoren zijn natuurlijk het ergst - ze zijn
één-dimensionaal en zeggen over het algemeen iets over wát er is gebeurd en niet wáarom iets is gebeurd.
Als je niet financiële indicatoren toevoegt, ontstaat er een evenwichtiger beeld. In ieder geval is het van belang
om op voorhand een geïntegreerde aanpak te hanteren om de juiste beslissingen voor de toekomst te nemen.
Wij werken in een industrie met een lange termijn horizon qua planning. We maken keuzes voor technologieën, zoals de aankoop van radiospectra, die 20 jaar meegaan. Daarin verschillen we van bedrijven die voor een
kortere termijn plannen kunnen maken. Daarbij zijn onze diensten onderdeel van de samenleving en de gemeenschappen waarin we opereren. Zowel economische omstandigheden als demografische trends en sentiment
hebben invloed op onze bedrijfsvoering. Als we in deze situaties een te nauw gedefinieerde set van doelstellingen en indicatoren hanteren en de relaties tussen onze organisatie en de omgeving onvoldoende in ogenschouw
nemen, zou dat ons snel in de problemen brengen. Een meer geïntegreerde manier van werken voelde voor mij
dus als de beste mogelijkheid om succesvol te werken.”
R. Shuter, Vodafone NL

3.2 Wat is het belang ervan voor ondernemingen?
De principes van integrated thinking worden door diverse ondernemingen ingezet voor het ontwikkelen van een goed
doordachte strategie. Nadenken over de langere termijn is daar een voorbeeld van. Het besef leeft dat de strategische
beslissingen die men nu neemt, impact hebben op de (financiële) resultaten in de toekomst. Soms zijn dit enkele maanden, soms enkele jaren. Dit is afhankelijk van de industrie waarin men werkzaam is. Ook zaken als risico’s, reputatie,
veiligheid van medewerkers en schaarste van middelen leggen flink wat gewicht in de schaal bij deze beslissingen. Vooral
familiebedrijven wegen expliciet de lange termijn mee bij hun strategische besluitvorming. Voor de volgende generatie is
het namelijk van belang dat er een gezonde onderneming staat.

“Er zijn vele aspecten die bepalen of je onderneming succesvol is. En bij ons en onze aandeelhouders is er een
heel breed pallet waaraan ze het succes van de onderneming afmeten. Of je dat integrated moet noemen weet
ik niet; maar er zijn meer dingen belangrijk dan alleen het bedrag onderaan de streep.
“We erven het bedrijf niet van onze ouders maar we lenen het van onze kinderen” is de gevleugelde uitspraak
van onze familieaandeelhouder die meer zegt dan de kreten van integrated reporting en integrated thinking met alle respect - deze uitspraak zegt echt wat.”
P. Verheul en A. van de Kerk, Van Oord NV

Diverse ondernemingen experimenteren met nieuwe vormen van verantwoording en aansturing. Verschillende afdelingen
zijn hierbij betrokken en gaan met elkaar in gesprek. Ondernemingen onderzoeken hoe ze de ‘schotten tussen afdelingen
kunnen afbreken’ en gezamenlijk een zo goed mogelijk resultaat kunnen bereiken. Steeds meer dringt het besef door dat
het nodig is om deelbelangen van afdelingen af te wegen tegen het belang van de gehele onderneming. Door dit meer in
gezamenlijkheid te doen, komt men tot nieuwe inzichten over de gewenste strategie van de onderneming.
De reden dat ondernemingen kiezen voor verdere integratie van niet-financiële informatie, is een combinatie van commercieel en maatschappelijk belang. Enkele ondernemingen geven aan dat het hun maatschappelijke verantwoordelijkheid is om meerdere elementen mee te wegen in hun strategie en hier transparanter over te communiceren.
De neiging om niet-financiële gegevens mee te wegen in de besluitvorming, is voor veel ondernemingen groter als het
financieel goed gaat met de onderneming. De crisis van de afgelopen jaren liet sommige ondernemingen weinig ruimte
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voor andere overwegingen dan financiële. Echter, ook deze ondernemingen kunnen zich onderscheiden met strategische
doelstellingen die niet-financieel zijn. Doestellingen die het financiële resultaat wel positief beïnvloeden. Andere ondernemingen zoeken de grenzen van de financiële overwegingen op door te kijken naar de waarde van investeringen op de
lange termijn. Dit kan soms leiden tot nieuwe businessmodellen: innovatie als gevolg van een langetermijnperspectief.

“De visie van de organisatie is in 2009, toen ook wij de effecten van de economische crisis voelden, omgegooid.
De centrale waarden van waaruit de onderneming functioneert zijn geformuleerd en duurzaamheid is één van
deze waarden. Het is maatschappelijk relevant en is een katalysator om onze organisatie verder te professionaliseren. Uiteindelijk is de financiële business case wel leidend. We opereren in een sector met krappe marges maar ook daar of misschien wel juist daar is het mogelijk om vanuit duurzaamheid business cases neer te
zetten. Bijvoorbeeld door slimmer en efficiënter te vervoeren, waardoor de CO2-uitstoot vermindert en de kosten
van transport lager worden. Ook heeft het ons geholpen om nieuwe transportproposities over water en spoor te
ontwikkelen en te innoveren met LNG als alternatieve brandstof naast diesel.
Voor de nieuwbouw van een duurzaam logistiek centrum was de investering voor het gebouw hoger, maar resulteerde dit in lagere exploitatiekosten. Hierdoor is de waarde op lange termijn bestendiger. Dit hebben we kunnen
uitleggen aan de investeerder.”
F. Verhoeven, VOS Logistics Nederland BV

Dit betekent overigens niet dat commerciële belangen uit het oog verloren worden. Integendeel. Veel ondernemingen benadrukken dat niet-financiële aspecten worden meegewogen, mits dat de commerciële belangen en het voortbestaan van
de onderneming ondersteunt. Het ontwikkelen van een beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen lijkt één
van de belangrijkste redenen te zijn om breder na te denken over de strategie en meer aspecten mee te wegen dan alleen
het financiële aspect. Dit is ook een aanleiding voor het verzamelen van niet-financiële gegevens.

3.3 De praktische invulling
Wat betekent dit alles nu voor de praktijk? In hoeverre wordt er in de reguliere planning- en controlcyclus al gewerkt met
niet-financiële gegevens? En hoe werkt dit door in de interne en externe verslaggeving? Het antwoord is niet eenduidig.
Ook op dit punt is sprake van een grote diversiteit. In sommige ondernemingen zijn niet-financiële kengetallen in de vorm
van KPI’s al volledig ingebed in de managementrapportages. In andere ondernemingen staan niet-financiële onderwerpen
wel op de agenda, maar maken ze (nog) geen onderdeel uit van de sturingsinformatie en het besluitvormingsproces. Dat
komt doordat (nog) niet alle data worden verzameld.

“Niet-financiële informatie is opgenomen in de standaard financiële managementrapportage. Voor de dataverzameling en externe rapportage is een manual gemaakt voor de niet-financiële informatie, met daarin volledige
procesbeschrijvingen over het hoe en wat van de te verzamelen data. Sinds afgelopen jaar worden de supply
chain gerelateerde indicatoren, zoals CO2, afval en energie, per kwartaal gerapporteerd op basis van 2 maanden
terugkijken en 1 maand forecast. Deze aanpak maakt sowieso het proces van dataverzameling veel degelijker.
Zo bleek de afwijking in augustus minder dan 1% te zijn ten opzichte van de daadwerkelijke data aan het einde
van het jaar. Bijkomend voordeel is dat eerder begonnen kan worden met het schrijven van de teksten van het
jaarverslag.”
W.J. van Niekerk, T.W. Muntinga, Koninklijke BAM Groep NV

Het meten en verzamelen van niet-financiële informatie is zeker nog geen gemeengoed in ondernemingen. Met financiële
informatie is natuurlijk al jaren ervaring opgedaan en deze wordt bovendien al jaren gecontroleerd. Bij niet-financiële
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informatie ligt dat anders en zit men nog midden in de fase van verdere professionalisering. Systemen voor dataverzameling en controle worden opgebouwd. De eerste vraag spreekt voor zich: welke niet-financiële informatie willen we meten
en verzamelen? De meerderheid van de ondernemingen geeft aan informatie te verzamelen over medewerkers, zoals
verloop, ziekteverzuim en diversiteit van het personeelsbestand. Ook over veiligheid van medewerkers wordt vaak gerapporteerd. Deze gegevens dienen veelal als basis voor beslissingen over bijvoorbeeld benodigde opleidingen en wijzigingen
in het veiligheidsbeleid van de onderneming. Ondernemingen die bewust periodiek bepaalde niet-financiële kengetallen
meten, verzamelen en rapporteren gebruiken dit ook in de sturing op die onderwerpen. Overigens gebeurt dit meestal niet
op maandelijkse basis, maar eerder per kwartaal.
Kengetallen over de kern van het primaire proces van een onderneming zijn ook diverse keren benoemd. Het blijkt niet alleen een grote uitdaging om die processen per afdeling te optimaliseren, maar vooral ook om dit in onderlinge verbinding
met elkaar te doen. Er kunnen bijvoorbeeld verschillende belangen spelen tussen het optimaliseren van de verkoopopbrengsten en klanttevredenheid. Bij het maken van keuzes is het dan belangrijk om hier met de betrokken afdelingen en
in samenhang naar te kijken.

“Voor ons ligt er een uitdaging in het verzamelen van niet-financiële cijfers. Dat begint bij het bepalen van de
juiste definitie voor een prestatie-indicator. Ook voor de begrippen die niet standaard zijn, omdat ze typerend
zijn voor onze organisatie, wil je iets kunnen meten. Op dit moment moet je dan echt zoeken naar de juiste indicator. Een aanpak zoals van de GRI (Global Reporting Initiative) kan dan behulpzaam zijn, omdat er al suggesties
voor prestatie-indicatoren zijn gegeven. Dat geeft wat meer richting. Meer ‘best practices’ met goede voorbeelden van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) vanuit andere organisaties kan hier ook aan bijdragen.”
P. Smits, Havenbedrijf Rotterdam NV

Het verzamelen van niet-financiële gegevens kan tijdrovend of duur zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om data als klanttevredenheid, merkbeleving of CO2-uitstoot. Ondernemingen zijn dan ook kritisch op het aantal indicatoren waarop men stuurt
en de frequentie waarin men inzicht wil.
Ondernemingen die niet-financiële informatie publiceren in een duurzaamheidsverslag of een integrated report, staan
voor de vraag of ze zekerheid over de getrouwheid van de gegevens willen en welke mate van assurance daarbij gewenst
is. Fasering blijkt daarbij belangrijk. Ondernemingen beginnen eerst met het meten, verzamelen en publiceren van gegevens. Als ze hiermee ervaring hebben opgedaan, kiezen ze vaak voor een beperkte mate van zekerheid. De stap naar een
redelijke mate van zekerheid wordt overwogen als concurrenten in de sector dit ook doen. Of als men een voorloper wil
zijn op dit vlak. Slechts een enkeling geeft aan dat er op dit moment vanuit externe stakeholders nadrukkelijk gevraagd
wordt naar gecontroleerde niet-financiële gegevens.

“Wij vragen reasonable assurance op de cijfers en limited op de tekst in ons duurzaamheidsverslag. We willen
vrijheid hebben in het maken van de teksten. De cijfers die we publiceren daar staan we achter, daar moet geen
twijfel over zijn. Dit betekent ook dat je de systemen goed moet inrichten.”
M. Junggeburth, Bavaria NV

Kortom: als het gaat om de praktische aspecten van integrated reporting is er een grote diversiteit, waarbij er sprake is
van toenemende professionalisering in kwaliteit van de informatie, dataverzameling en rapportage.

Integrated reporting in het grootbedrijf

9

3.4 De voor- en nadelen
Over integrated thinking zijn de geïnterviewden het grotendeels eens. Men ziet duidelijke voordelen. Het verbreedt de blik
van de onderneming, helpt om vooruit te kijken en geeft daarmee een stevige impuls aan de inhoudelijke versterking van
de strategie van een onderneming. Ook kan het innovatie in de onderneming bevorderen. Integrated thinking helpt om
deelbelangen van afdelingen beter op één lijn te brengen. Dit komt omdat de dynamiek van financiële en niet–financiële
aspecten van de onderneming expliciet met elkaar in verband worden gebracht en besproken. Ondernemingen zien het
als een uitdaging om de medewerkers mee te krijgen in dit proces. Als belangrijkste nadeel wordt genoemd dat integrated
thinking kan afleiden van de uiteindelijke commerciële en financiële prestaties van de onderneming. Er bestaat een kans
om door te schieten en de aandacht te veel te verleggen naar niet-financiële onderwerpen. Dat is uiteraard onwenselijk.

“Bij investeringen kijken we ook naar mogelijkheden voor energiebesparingen, in balans met de financiën, de
bottom-line is hierbij leidend. Energie is een grote kostenpost en daarom is er veel aandacht voor.”
T.A. van de Werken, Royal Cosun

De voordelen die men ziet in integrated reporting zijn divers. Eén verslag opstellen en publiceren in plaats van twee.
Structuur aanbrengen in het verzamelen van niet-financiële informatie. Dat het publiek de onderneming ziet als transparant kan gunstig zijn voor de reputatie en de onderneming interessanter maken op de arbeidsmarkt. Inhoudelijk meer
inzicht geven in de rol van een onderneming in de keten kan andere ondernemingen stimuleren in het denken over andere
businessmodellen zoals de circulaire economie (hergebruik van producten en grondstoffen).
Als nadeel noemen de geïnterviewden dat integrated reporting momenteel erg vormvrij is, waardoor het vergelijken lastig
is. Echter uitgebreide richtlijnen hoeven niet altijd te leiden tot meer transparantie, wel tot meer inspanning. De geïnterviewden hebben hierbij de voorkeur voor een beknopte en pragmatische insteek.
Uiteindelijk wordt het verslag gepubliceerd. Belangrijke vraag hierbij is: wie leest het? Kortom wie is onze doelgroep?
De meeste ondernemingen noemen de medewerkers als primaire doelgroep voor het verslag. Medewerkers zijn er vaak
trots op als de prestaties van de eigen onderneming of zelfs afdeling worden beschreven in het verslag. Het traject van
informatie verzamelen voor het verslag, ook niet-financiële data, helpt om medewerkers mee te krijgen bij het werken aan
een geïntegreerde strategie en die te verankeren in het DNA van de onderneming.

“Integrated reporting leidt tot een meer samenhangende en geïntegreerde manier van rapporteren. Het inzicht
van externe partijen in de onderneming verbetert. Dit geldt ook voor onze investeerders door wie we letterlijk en
figuurlijk zo goed mogelijk gewaardeerd willen worden. Intern helpt integrated thinking ons om een nog meer
geïntegreerde organisatie te zijn, zodat we de beste oplossingen naar de klant brengen. Dat doen we door bijvoorbeeld het systematisch integreren van duurzaamheid in onze innovatieprocessen.”
G. Boon, Nutreco NV

Over het belang van een integrated report voor externe stakeholders lopen de meningen uiteen. Vooral middelgrote,
niet-beursgenoteerde ondernemingen vragen zich af of ze wel meer inzicht willen geven in gegevens door deze te publiceren in een extern verslag dat op internet staat. Deze gegevens zijn natuurlijk opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel,
maar er is een duidelijke drempel om dit in toegankelijke verslagen te publiceren. Bovendien vragen de stakeholders er
nauwelijks om. De beursgenoteerde ondernemingen zijn hier al over heen gestapt, gezien hun verplichtingen naar aandeelhouders.
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“Externe vragen waren niet de reden om over duurzaamheid te gaan rapporteren. Er waren intrinsieke doelstellingen om dit te doen. Na de turnaround en het grote desinvesteringsprogramma konden we ons weer richten op
strategie, integraliteit en behoeften van onze klanten.”
D.J. Anbeek, Wereldhave NV

Er zijn nog meer bedenkingen. Het feit dat buitenstaanders zich een mening kunnen vormen over een gepubliceerd
verslag kan leiden tot allerlei vragen die beantwoord moeten worden. Dat kost tijd. Daarbij vrezen sommigen dat stakeholders een negatief oordeel zullen vellen over de informatie en de onderneming. Lezers hebben soms onvoldoende achtergrondkennis om bepaalde informatie goed te kunnen interpreteren. Tegelijkertijd geven verschillende geïnterviewden
aan dat het wel belangrijk is om consequent te zijn in de transparantie. Ook als het niet zo goed gaat met de prestaties.
Voorstanders zijn van mening dat het verantwoorden van ook de slechtere resultaten minder kwetsbaar maakt. De onderneming kan dan in ieder geval het eigen verhaal vertellen. Tot slot zien diverse ondernemingen het verslag ook als een
goede mogelijkheid om de onderneming naar buiten toe te profileren. Als onderdeel van het reputatiemanagement van de
onderneming.

“Integrated thinking is een natuurlijk proces in veel bedrijven. Als je dat namelijk niet doet, dan is het de vraag
of je wel doorhebt hoe je bedrijf eruit ziet in een veranderende markt. Ik denk alleen dat niet veel bedrijven
hierover willen communiceren. Dit heeft te maken met de concurrentiegevoeligheid. Je wilt ze geen kijkje geven
in de nieuwe impact en cijfers. De vraag zit dus niet bij het ‘denken’, maar bij het ‘rapporteren’. Je moet constant
innoveren en bezig zijn met integrated thinking. Communiceren kun je dan eventueel vertraagd doen wegens
concurrentie overwegingen.”
A.W.M. van Bolderen, Zeeman Groep BV

Een nationaal en internationaal veel gehoord argument is dat een integrated report te veel concurrentiegevoelige informatie zou vrijgeven. Onder de geïnterviewden was op dit punt duidelijk een tweedeling zichtbaar. Een deel vond dat de onderneming niet groot genoeg was om zich zo kwetsbaar op te stellen. Anderen zagen dat niet als nadeel. Die laatste groep
gaat ervan uit dat deze informatie over de strategie van de onderneming niet zodanig is dat concurrenten deze zomaar
kunnen implementeren in hun eigen onderneming.

3.5 Hoe nu verder?
Veel ondernemingen oriënteren zich momenteel op nieuwe manieren van verslaggeving. Dit is een proces dat zich intern
in de onderneming afspeelt, waarbij de belangen en voorkeuren worden afgewogen door bestuurders en enkele betrokken
managers. Goede voorbeelden van koplopers in de sector vormen een belangrijke leidraad. Ook de wens om zelf voorop
te lopen speelt een rol en de wil om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Alleen beursgenoteerde ondernemingen geven aan dat aandeelhouders vragen om niet-financiële gegevens en de stap naar integrated reporting. Dat laatste
vaak nog impliciet. Bij de andere ondernemingen speelt de vraag van stakeholders, waaronder verstrekkers van kapitaal,
eigenlijk geen rol.

“In het algemeen stellen grote aandeelhouders geen specifieke vragen over duurzaamheid. Er zijn enkele kleine
aandeelhouders die dit wel doen, maar die hebben geen economische invloed. Andere financiers vragen om de
reguliere bedrijfseconomische informatie, soms ook duurzaamheid gerelateerde vragen maar dan meer als een
afvinklijstje.”
B. Chabas, SBM Offshore NV
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Om een vervolgstap te kunnen zetten naar een nieuwe manier van verslaggeving is het niet zo dat ondernemingen op zoek
zijn naar specifieke hulpmiddelen of richtlijnen. Het lijkt vooral een kwestie van kiezen voor een andere manier van verslaggeving. Ook voor integrated thinking zijn ze niet op zoek naar ondersteunende hulpmiddelen. Wel stellen de geïnterviewden prijs op inzicht in inspirerende voorbeelden van andere ondernemingen.

“Integrated reporting is geen revolutie, niet alles kan gedaan worden in één jaar. Die tijd willen we ook nemen in
de organisatie. Dat is nodig, omdat integrated reporting de weerslag dient te zijn van het interne groeiproces in
het jaarverslag.”
R. Oudejans, Nederlandse Gasunie NV
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4 | Integrated reporting
nog aan het begin

Concluderend: in het grootbedrijf in Nederland zijn de ontwikkelingen rond integrated reporting in een stroomversnelling
gekomen. We staan echter nog wel aan het begin. Het concept integrated reporting is bekend. Er wordt over nagedacht en
de meerwaarde van integrated thinking voor de strategie en samenhang in de onderneming wordt erkend. Over het publiceren van verslagen vindt nog een belangenafweging plaats en er worden nog niet veel geïntegreerde verslagen gepubliceerd. Het concept is nog relatief nieuw. Bij de ondernemingen spelen nog fundamentele vragen over het publiek maken
van gegevens die tot nu toe altijd intern bleven. Ook het feit dat externe stakeholders momenteel nog maar zeer beperkt
vragen om een integrated report verklaart het bescheiden aantal tot nu toe.
De rapporten die verschijnen onder de noemer integrated report kenmerken zich door een grote inhoudelijke diversiteit.
Ondernemingen geven allemaal hun eigen interpretatie aan het begrip. Dat maakt het vergelijken van deze verslagen een
uitdaging. Het IIRC-raamwerk kan bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid van de rapportages en de gegevens. Het
raamwerk is echter geen blauwdruk, maar beschrijft alleen de principes voor integrated reporting. Daardoor zal het tijd
kosten om tot een eenduidige interpretatie van onderwerpen en definities te komen.
Ondernemingen die gekozen hebben voor het verzamelen van niet-financiële gegevens en deze gebruiken voor interne
sturing en/of externe publicatie zijn allemaal bezig dit verder in de onderneming in te bedden. Het lijkt erop dat ondernemingen dit vooral doen vanuit het besef dat er meer factoren zijn die invloed hebben op de resultaten van de onderneming
dan alleen de financiële. Ze worden niet expliciet beïnvloed door het concept integrated reporting.
Opvallend is de betrokkenheid van cfo’s en de financiële functies bij het verzamelen en rapporteren over niet-financiële
informatie. Cfo´s in het grootbedrijf geven hiermee meer inhoud aan hun rol als ‘business partner’. Bovendien ervaren
ondernemingen het als zinvol en efficiënt als de ervaring die is opgedaan in het verzamelen van financiële gegevens wordt
ingezet bij het verzamelen van niet-financiële gegevens.
Gezien deze overwegingen raden we ondernemingen die nog aan het begin van dit proces staan vooral aan om te gaan
experimenteren met integrated thinking. Te analyseren tot welke veranderingen in strategie en besluitvorming dit leidt.
En of dit resulteert in een ‘betere grip’ op de ontwikkeling van de onderneming. Ook adviseren wij om het gesprek met
externe stakeholders aan te gaan. Dit geeft input voor het beleid en het aanscherpen daarvan. Ook kan het bijdragen aan
het verbeteren van de relatie waar dat nodig is. In het verlengde hiervan kan de onderneming nadenken over de gewenste
niet-financiële informatie en deze alvast gaan meten en verzamelen.
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Overzicht geïnterviewden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drs. G. Boon RA, CFO Nutreco NV
P. de Koning, CFO Scheuten Glas BV
Ir. W.J. van Niekerk, Directeur Corporate Social Responsibility en drs. T.W. Muntinga RC, Directeur Controlling,
Koninklijke BAM Groep NV
R. Oudejans, CFO NV Nederlandse Gasunie
P. Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam NV
A.W.M. van Bolderen, CFO Zeeman Groep BV
T.A. van de Werken RA, CFO Royal Cosun
F.J.M. Verhoeven, CEO VOS Logistics Nederland BV
P. Verheul, COO en A. van de Kerk, CFO, Van Oord NV
R. Shuter, CEO en mr. J. Lichtenberg, Head of Regulatory Affairs and Digital Rights, Vodafone NL
A. Kaaks, CFO Maxeda DIY Group BV
Drs. J. de Vries-in’t Veld RA, COO en M. Schutte, KAM coördinator, Beelen Groep BV
M. Keller, CFO Coolblue BV
M. Junggeburth, Coördinator Veiligheid, Milieu en Duurzaamheid Bavaria NV
D.J. Anbeek, CEO Wereldhave NV
B. Chabas, CEO SBM offshore NV

Het ledengroepsbestuur Accountants in business van de NBA bedankt de geïnterviewden voor hun medewerking aan
dit artikel.

Integrated reporting in het grootbedrijf

14

Integrated reporting in het grootbedrijf

15

Antonio Vivaldistraat 2 - 8
1083 HP Amsterdam
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam
The Netherlands
T
E
I

+31 (0)20 301 02 17
AIB@nba.nl
www.nba.nl

