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Voorwoord
Met gepaste trots bieden wij u hierbij het rapport ‘voordelen van integrated reporting voor het MKB’ aan. Dit rapport is tot stand
gekomen onder verantwoordelijkheid van NEMACC, het kenniscentrum voor de MKB-accountant.
Waarom is dit rapport vandaag voor u, de MKB-accountant, en uw klant van belang? Aan de verslaggeving over de waardecreatie
van een onderneming gaat het nadenken hierover vooraf. Hierbij komen financiële en niet-financiële zaken aan de orde, die in
onderlinge samenhang bekeken worden bij het bepalen van de strategie en de bedrijfsvoering. Rekening houdend met de
omgeving van de onderneming wordt nagedacht over doelen, strategie, bestuur, kansen en risico’s, bedrijfsmodel en prestaties.
Grote ondernemingen zijn voorgegaan op dit gebied en goede voorbeelden zijn voorhanden. Uit het rapport blijkt dat de
geïntegreerde verslaggeving over dit brede pallet aan elementen (integrated reporting) nog niet erg leeft binnen het MKB; het
nadenken over een aantal van de hiervoor genoemde elementen vindt al wel plaats.
Bezien vanuit de onderneming/ondernemer zijn een aantal voordelen te noemen. Die liggen op het terrein van de besluitvorming,
reputatie, financiering, ondernemerschap en innovatie. Het nadenken hierover (en in een latere fase de verslaggeving), draagt bij
aan het vertrouwen bij zakenpartners en het zichtbaar maken van de waardecreatie. Bankiers tonen hiervoor steeds meer
belangstelling, zeker in bepaalde sectoren. Private equity heeft een sterke behoefte aan een totaal beeld van de onderneming.
Medailles hebben een keerzijde. Nadelen bij het toepassen van deze vorm van verslaggeving zijn: de kosten, gebrek aan kennis,
het nog ontbreken van een externe vraag, vertrouwelijkheid van de informatie en het ontbreken van normen voor de verslaggeving.
Voor u als accountant biedt het rapport een goede kapstok om met uw klant te spreken over de genoemde onderwerpen en op
deze wijze met uw klant na te denken over de waardestuwers van de huishouding. In een latere fase (soms al spoedig) volgt de
verslaggeving. Ook de administratieve organisatie moet aangepast worden om de informatie op een goede manier te verzamelen.
Wellicht wordt ook nog gevraagd zekerheid (assurance) toe te voegen. Kortom goede kansen voor de ondernemer en de
accountant.
Na dit rapport zal nog een publicatie verschijnen waarbij wordt ingegaan op de normen voor de verslaggeving, alsmede een
stappenplan dat behulpzaam kan zijn bij de implementatie.
Dirk ter Harmsel
voorzitter NEMACC
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Management samenvatting
Integrated reporting krijgt als nieuwe vorm van verslaggeving steeds meer aandacht van bedrijven, academici en stakeholders.
Een integrated report is de weerslag van het proces van integrated thinking van een bedrijf. Integrated thinking is een nieuwe
manier van denken over waardecreatie van een onderneming, waarin de onderneming kijkt naar financiële en niet-financiële
waardecreatie op de korte, middellange en lange termijn voor zowel bedrijf als maatschappij, en deze onderdeel maakt van de
bedrijfsstrategie en businessmodel. In een integrated report worden de resultaten van integrated thinking gerapporteerd. Dit
rapport dient niet alleen om het bedrijf inzicht te geven in de waardecreatie in de tijd, maar is tevens een bruikbaar instrument
voor investeringsbeslissingen van kapitaalverschaffers.
De groeiende belangstelling voor integrated reporting en integrated thinking is een internationale trend die het gevolg is van
diverse maatschappelijke ontwikkelingen. De globalisering van de afgelopen decennia heeft geleid tot diverse mondiale en
ethische vraagstukken. Daarbij heeft de economische crisis van 2009 laten zien dat het gedrag en de leidende principes van de
huidige maatschappij moeten veranderen. Bedrijven moeten een lange termijn visie creëren en hun businessmodellen hierop
aanpassen. De International Integrated Reporting Council (IIRC) is een coalitie van diverse partijen die zich tot doel heeft gesteld
een raamwerk te ontwikkelen voor bedrijven die deze lange termijn visie willen integreren en hun positie ten opzichte van de
maatschappij willen definiëren aan de hand van financiële en niet-financiële waardebepalende factoren. IIRC geeft een raamwerk
voor een integrated report, waarin acht inhoudelijke elementen centraal onderdeel zijn van het verslag: beschrijving van een
organisatie en haar omgeving, governance, businessmodel, kansen en risico’s, strategie, prestaties, vooruitblik en basis voor
rapportage. In december 2013 is de eerste definitieve versie van het raamwerk verschenen.
Opmerkelijk is dat vooral de grote (multinationale) ondernemingen op hun gedrag en principes worden aangesproken. Ook het
IIRC raamwerk is primair gericht op deze grote bedrijven. MKB-bedrijven blijven in de marge, ondanks dat zij 99% van alle
Nederlandse bedrijven en 97% van het bedrijfsleven wereldwijd vertegenwoordigen. Integrated reporting kan ook voor het MKB
voordelen hebben, zoals het versterken van de interne organisatie en de relatie met belanghebbenden. Andere mogelijke
voordelen zijn een groter inzicht in risico’s en kansen, competitief voordeel ten opzichte van andere MKB-bedrijven, vergroten van
de innovatiekracht en het versterken van het vertrouwen bij zakenpartners. Het is daarom interessant om inzicht te krijgen in
hoeverre het MKB elementen van integrated thinking en integrated reporting toepast en welke voordelen en nadelen verbonden
zijn aan de toepassing van integrated thinking en integrated reporting door Nederlandse MKB-bedrijven. Dit onderzoek richt zich
hierbij specifiek op Nederlandse MKB-bedrijven. Methodologisch is het onderzoek opgezet volgens drie stappen. Allereerst is
literatuuronderzoek verricht naar het concept integrated thinking en integrated reporting. Vervolgens is literatuuronderzoek
verricht naar de mogelijke toepasbaarheid van integrated thinking en integrated reporting en de voor-en nadelen hieraan
verbonden voor het MKB, waarbij dit beeld op enkele onderdelen is toegelicht met de resultaten van een door NBA uitgevoerde
enquête. De resultaten van deze enquête zijn met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd, gezien het lage aantal respondenten. Tot
slot zijn de theoretische inzichten getoetst aan de praktijk, middels interviews onder verschillende soorten MKB-bedrijven en hun
zakenpartners.

Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment het MKB nog slecht bekend is met de inhoud van het concept integrated thinking en
integrated reporting. Vanwege de specifieke kenmerken van MKB-bedrijven, zoals besluitvorming vanuit een integraal
bedrijfsperspectief, persoonlijke relaties met stakeholders en korte besluitvormingslijnen, zijn veel bedrijven zich al wel bewust
van een aantal elementen van integrated thinking en passen deze ook toe in de strategievorming en positionering van het bedrijf
evenals in de implementatie in de bedrijfsvoering. Verantwoording en verslaggeving is op dit moment vooral gedreven door
wettelijke verplichtingen voor de financiële rapportage en voor de niet-financiële rapportage vooral gedreven door externe druk
van stakeholders en/of een sterke intrinsieke motivatie. Communicatie over niet-financiële aspecten vindt nu nog veelal op
informele wijze plaats.
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Het onderzoek laat zien dat binnen het midden- en kleinbedrijf een belangrijk verschil bestaat in verslagtraditie op financiële
rapportage. Het klein MKB, bedrijven met 5 tot 50 werknemers en een omzet van maximaal 8,8 miljoen euro, heeft een wettelijke
verplichting tot het opstellen van een financieel jaarverslag en het openbaar maken van de verkorte bedrijfsbalans. Het
middelgroot MKB, bedrijven met 50 tot 250 werknemers en een omzet van maximaal 35 miljoen euro, heeft een wettelijke
verplichting tot het openbaar maken van het financieel jaarverslag. Het middelgroot MKB heeft daarmee, in tegenstelling tot het
klein MKB, een makkelijkere startpositie voor integrated reporting omdat zij niet alleen vertrouwd zijn met het proces van
verslaggeving maar ook met het openbaar maken van concurrentiegevoelige financiële informatie.
Ten aanzien van de gebruikers van een integrated report blijkt uit het onderzoek dat een belangrijke gebruiker van het integrated
report het MKB-bedrijf zelf is. Door een integrated report kan een duidelijker beeld van de organisatie worden verkregen ten
aanzien van businessmodellen en identificatie van risico’s en kansen op de langere termijn. Voor zakenpartners van het MKB is
voor de banken de belangrijkste bron van informatie de financiële informatie, bij sectoren met specifieke duurzaamheidsrisico’s
is er behoefte aan aanvullende niet-financiële informatie evenals bij banken die spaargeld en private vermogens investeren. In de
toekomst verwachten banken dat niet-financiële informatie een grotere rol gaat spelen in de kredietverlening. Private equity
bedrijven hechten groot belang aan het totaalplaatje van een bedrijf, waarbij ook de lange termijn wordt meegenomen. Nietfinanciële factoren zoals merk, reputatie, innovatiekracht, management en duurzaamheid spelen dan een belangrijke rol in de
waarde van een onderneming. Tevens blijkt dat de informatiebehoefte van banken en investeerders vooral wordt ingevuld via
mondelinge communicatie. Schriftelijke rapportages worden voornamelijk gebruikt voor een eerste beeldvorming over de
organisatie. Klanten van MKB-bedrijven vragen alleen specifieke niet-financiële informatie indien er sprake is van specifieke
duurzaamheidsrisico’s in de keten. Voor klanten met een duurzaam product of dienst kan integrated reporting als bewijs dienen
om voor verschillende stakeholders de maatschappelijke toegevoegde waarde aan te tonen van de organisatie.
Het toepassen van integrated reporting biedt een aantal voordelen aan Nederlandse MKB-bedrijven. De belangrijkste zijn:
versterking van het eigen functioneren door een hogere kwaliteit van de besluitvorming;
versterking van het lange termijn competitief voordeel door bijvoorbeeld een verbeterde reputatie en betere toegang tot
financieringsmogelijkheden;
versterking van het entrepeneurship en innovatievermogen;
versterking van het vertrouwen bij zakenpartners;
realiseren en zichtbaar maken van de bijdrage aan maatschappelijke waardecreatie.
Afhankelijk van de precieze bedrijfssituatie zullen de genoemde voordelen meer of minder relevant zijn voor het MKB-bedrijf. Met
name bedrijven die opereren in sectoren waarin duurzaamheidsrisico’s spelen, of die te maken hebben met kapitaalverstrekkers
of investeerders die groot belang hechten aan niet-financiële bedrijfsinformatie zullen baat hebben bij het toepassen van
integrated reporting.
Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het toepassen van integrated reporting. De belangrijkste zijn:
beslag op beperkte financiën, kennis en menskracht;
ontbreken van externe vraag;
publiek maken van concurrentiegevoelige informatie;
ontbreken van een duidelijke richtlijn.
De conclusie is dat integrated thinking en integrated reporting een nog jonge ontwikkeling is, voortkomend uit een veranderende
maatschappelijke verwachting ten aanzien van de rol van bedrijven in het proces van financiële en niet-financiële waardecreatie
en de transparantie daarover. Er is een brede internationale coalitie die de ontwikkeling richting integrated thinking en integrated
reporting ondersteunt. Op dit moment zijn de potentiële voordelen van het toepassen van integrated thinking en integrated
reporting nog grotendeels onbekend bij het MKB, terwijl voor veel MKB-bedrijven de denkwijze van integrated thinking al veel
bekende elementen in zich heeft. MKB-bedrijven kunnen in de komende jaren met name voordelen realiseren door het toepassen
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van integrated thinking, en daarna met het rapporteren middels een integrated report. Een stapsgewijs voorsorteren op de
toekomst door allereerst te focussen op integrated thinking en vervolgens op integrated reporting is voor MKB-bedrijven de
aangewezen richting. Om MKB-bedrijven de komende jaren te ondersteunen in het benutten van de potentiële voordelen is het
van belang integrated thinking en integrated reporting meer bekendheid te geven onder het MKB en de business case van het
toepassen van integrated thinking en vervolgens integrated reporting zichtbaar te maken.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

De belangstelling van bedrijven, academici en stakeholders voor integrated reporting als nieuwe vorm van verslaggeving is in de
afgelopen paar jaar sterk toegenomen. Dit is onder meer terug te zien in de publicaties over dit onderwerp. Momenteel wordt
integrated reporting al door een aantal beursgenoteerde bedrijven opgepikt. Koplopers als Akzo Nobel, DSM, TNT, PostNL,
Unilever en Philips zijn al ver ontwikkeld voor wat betreft het geven van inzicht in de maatschappelijke betekenis van hun
organisatie, waardoor het concept integrated reporting inhoud heeft gekregen. Veronderstelde voordelen van integrated reporting
zijn een betere aansluiting bij de informatiebehoefte van stakeholders, kleinere risico’s op reputatieschade en lagere
maatschappelijke kosten. In de ontwikkeling van integrated reporting heeft de International Integrated Reporting Council (IIRC)
een grote rol gespeeld door in samenwerking met vele stakeholders een raamwerk te creëren. IIRC heeft zo voor meer draagvlak
gezorgd voor de verdere opmars van integrated reporting. Voor het MKB zijn de ontwikkelingen nog niet zo ver gevorderd. De
voordelen zijn minder duidelijk en anders van aard dan bij het grootbedrijf. MKB-bedrijven publiceren weinig informatie voor de
buitenwereld en leggen maar beperkt verantwoording af over financiële en niet-financiële factoren. Het MKB vertegenwoordigt
wel 99% van alle Nederlandse bedrijven (97% van het bedrijfsleven wereldwijd) en is veelal de zakelijke partner van het
grootbedrijf. Zij zijn in Nederland verantwoordelijk voor 58 procent van de omzet in het bedrijfsleven en bieden werkgelegenheid
aan 60 procent van alle werknemers1. In andere woorden, het aandeel dat MKB-bedrijven in de Nederlandse economie innemen
is groot en daarom is het interessant om te onderzoeken of integrated reporting ook kansen biedt voor het MKB, in welke vorm en
wat de voordelen daarvan kunnen zijn. De centrale onderzoeksvraag die hieruit voortvloeit is op welke wijze integrated reporting
waarde kan creëren voor het Nederlandse MKB. Integrated reporting wordt daarbij breed bezien en omvat niet alleen het verslag
maar ook de geïntegreerde bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering die in het verslag wordt besproken: het integrated thinking.

IIRC Raamwerk
De IIRC is een wereldwijde coalitie van toezichthouders, beleggers, bedrijven, academici, accountants en maatschappelijke
organisaties. Deze coalitie van partijen is betrokken bij het opstellen van een raamwerk voor een verslag waarin de positie van de
organisatie ten opzichte van de maatschappij wordt gedefinieerd aan de hand van financiële en niet-financiële factoren. Het
verslag bevat belangrijke informatie over strategie, business model, governance, prestaties en vooruitzichten welke op een
duidelijke, beknopte en vergelijkbare wijze worden gepresenteerd. Na wereldwijde consultatie op een conceptversie van het
raamwerk, heeft de IIRC de eerste versie van het kader in december 2013 uitgebracht. Dit raamwerk wordt periodiek
geactualiseerd. In dit onderzoek gebruiken wij het kader van de IIRC als richtlijn voor integrale verslaggeving.
Integrated thinking en integrated reporting
Integrated thinking is het door een organisatie actief in overweging nemen van de relaties tussen de diverse operationele en
functionele eenheden en de kapitalen (capitals) die de organisatie gebruikt en beïnvloedt. Integrated thinking leidt tot
geïntegreerde besluitvorming en acties die waardecreatie op de korte, middellange en lange termijn in overweging nemen.
Integrated reporting is het proces dat resulteert in communicatie door een organisatie middels een periodiek geïntegreerd verslag
over waardecreatie in de tijd.

Definitie integrated thinking en integrated reporting van de IIRC in het raamwerk van december 2013.

1 Bron: MKB servicedesk- http://www.MKBservicedesk.nl/569/informatie-over-midden-kleinbedrijf-nederland.htm
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Doel en werkwijze

1.2

1.2.1 Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om op basis van literatuuronderzoek en praktijkonderzoek de voordelen en nadelen in kaart te
brengen van integrated thinking en integrated reporting voor de middelgrote en kleine ondernemingen (MKB) in Nederland. Het
praktijkonderzoek bestaat uit interviews met verschillende MKB-bedrijven uit diverse sectoren en hun zakenpartners. De
interviews geven een beeld of en hoe bedrijven elementen van integrated thinking en reporting toepassen en welke voor- en
nadelen deze kunnen hebben voor het Nederlandse MKB. Tevens is een enquête uitgezet onder accountants in zowel groot als
kleinbedrijf. De voor dit onderzoek relevante resultaten worden in het literatuuronderzoek aangehaald.
Doel van het onderzoek

Inzicht verkrijgen in hoeverre Nederlandse MKB-bedrijven elementen van integrated thinking en integrated reporting toepassen
en welke voordelen en nadelen verbonden zijn aan de toepassing van integrated thinking en integrated reporting door
Nederlandse MKB-bedrijven.
Om het onderzoeksdoel te bereiken zijn de volgende hoofd- en deelvragen opgesteld:
Hoofdvraag: Wat zijn de voor- en nadelen van integrated reporting voor de middelgrote en kleine ondernemingen in Nederland?








Wat is integrated reporting en hoe sluit dit aan bij integrated thinking?
Welke stadia van ontwikkeling zijn te onderkennen bij integrated reporting?
Voor welke gebruikers is geïntegreerde verslaggeving door het MKB het meest relevant en wat verwachten zij van de
onderneming?
Welke (type) bedrijven rapporteren al over hun niet-financiële resultaten en welke motieven hebben zij hiervoor?
Welke voordelen (extern en intern) van integrated reporting worden genoemd in literatuur en praktijk en in hoeverre zijn
deze voordelen ook van toepassing op het MKB?
Welke nadelen en barrières (intern en extern) van integrated reporting worden genoemd in literatuur en praktijk en in
hoeverre zijn deze nadelen ook van toepassing op het MKB?
Hoe kunnen deze nadelen en barrières voor het implementeren van integrated reporting overwonnen worden?

Dit onderzoek is het eerste onderdeel van een project dat als doel heeft het belang van integrated thinking en integrated reporting
voor MKB-bedrijven in Nederland inzichtelijk te maken.

1.2.2 Onderzoek aanpak
In het onderzoek is de volgende methodologie gehanteerd:
1. Literatuuronderzoek naar het concept integrated thinking en integrated reporting;
2. Literatuuronderzoek naar mogelijke toepasbaarheid, voor- en nadelen van integrated thinking en reporting voor het
MKB, waarbij dit beeld in enige mate onderbouwd is met de resultaten van de NBA enquête;
3. Toets van de theoretische inzichten aan de praktijk, middels interviews onder verschillende soorten MKB-bedrijven en
hun zakenpartners.
Hieronder worden de verschillende onderdelen in het onderzoek nader toegelicht.
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Literatuuronderzoek naar de voor- en nadelen van integrated thinking en integrated reporting voor het MKB
In het literatuuronderzoek is een analyse gemaakt van recente literatuur over maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot een
veranderende opvatting over waardecreatie door bedrijven en een veranderende vraag naar transparantie door bedrijven. Tevens
wordt in het literatuuronderzoek een analyse gemaakt van de gevolgen van deze ontwikkelingen voor het MKB. De focus van de
analyse ligt op het toevoegen van het element van niet-financiële waardecreatie aan de reguliere financiële verslaggeving. Hier zit
immers de grote uitdaging voor de MKB-bedrijven. Aangezien integrated thinking en integrated reporting een nog jonge
ontwikkeling is, wordt in het literatuuronderzoek tevens gebruik gemaakt van literatuur over maatschappelijk verantwoord en
duurzaam ondernemen, omdat hierin belangrijke inzichten staan opgetekend over niet-financiële waardecreatie en de rapportage
daarover door (MKB) bedrijven.

Enquête
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een enquête uitgevoerd om te kijken in hoeverre de grootte van
organisaties bepalend is voor de wijze waarop men integrated thinking en integrated reporting bekijkt. Een uitnodiging om deel te
nemen aan de enquête is in de NBA nieuwsbrief uitgestuurd naar accountants in business, waarvan 6.154 registeraccountants en
1.386 accountant-administratie consulenten. Hiernaast hebben 25 accountants in business uit het NBA onderzoek panel en 26
accountants in business uit het NBA web panel de enquête ontvangen. Dit heeft geleid tot een respons van 103 accountants.
Deze accountants zijn voornamelijk in bedrijven werkzaam en deels in de publieke sector. Voor de analyse van de resultaten zijn
de organisaties waarbinnen de accountants werkzaam zijn ingedeeld in drie categorieën: micro-MKB, MKB en groot bedrijf.
Categorie
Micro-MKB

Criteria
<5 werknemers

Totaal N=103
N=8

MKB
Groot bedrijf

≥5 werknemers en <250 werknemers. Ook is de omzet < €25 miljoen euro.
>250 werknemers en een omzet van > €25 miljoen euro. Als een bedrijf op basis van het
aantal werknemers binnen het MKB valt, maar de omzet is > €25 miljoen euro, is het
bedrijf geclassificeerd als groot bedrijf.

N=24
N=71

Tabel 1: classificatie van bedrijven en respons op de enquête

In de enquête is gevraagd naar de volgende onderwerpen:
status van integrated thinking binnen het bedrijf;
vormgeving en inbedding van integrated reporting in het bedrijf;
toekomstplannen van het bedrijf om verder te werken aan integrated thinking;
verwachte voordelen van integrated thinking voor het bedrijf.
Slechts een beperkt aantal accountants in business hebben de enquête ingevuld. Hierdoor moeten de resultaten met
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Hoewel niet kan worden gepretendeerd dat de resultaten representatief zijn voor alle
bedrijven, leveren de resultaten uit de enquête aanvullende informatie over de huidige praktijk ten aanzien van integrated
thinking en integrated reporting bij Nederlandse bedrijven.

Interviews
Voor het onderzoek zijn 30 explorerende interviews afgenomen om een beeld te krijgen van hoe de waarde van integrated thinking
en integrated reporting wordt gezien door verschillende typen MKB- bedrijven en MKB-zakenpartners. Dit om overeenkomsten,
belangrijke issues en visies te destilleren aangaande integrated thinking en integrated reporting die spelen bij of relevant zijn voor
het MKB-bedrijf. Bij de selectie van bedrijven voor de interviews is een ruime variatie in omzet, aantal medewerkers en
sector/branche als uitgangspunt genomen. Op deze manier kunnen verschillende meningen en invalshoeken goed in beeld
worden gebracht. Specifieke sectorverschillen of -overeenkomsten met betrekking tot integrated thinking en integrated reporting
vallen buiten de scope van het onderzoek.
Voor het onderzoek zijn 30 Nederlandse ondernemingen geïnterviewd waarbij onderscheid is gemaakt tussen drie categorieën
respondenten:
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A: tien MKB-bedrijven die al gevorderd zijn op het gebied van maatschappelijke verslaggeving, via een maatschappelijk verslag of
informatie op de website.
B: tien MKB-bedrijven die nog niet transparant zijn middels het verstrekken van niet-financiële informatie.
C: tien zakenpartners van het MKB, die mogelijkerwijs gebruik gaan maken van een geïntegreerd verslag.
De zakenpartners uit de laatste categorie zijn geïnterviewd om hun visie en mening te horen over de mogelijke waarde van een
integrated report voor hen als stakeholder van het MKB. Hiervoor zijn drie type partijen benaderd: banken (als kredietverstrekker),
private equity bedrijven (als investeerder) en inkoopafdelingen van grote bedrijven (als klant).
Voor de selectie van MKB-bedrijven zijn de volgende criteria gehanteerd, die gebaseerd zijn op de criteria van NEMACC:
geen scheiding tussen eigendom en leiding;
minimaal 5 werknemers;
de totale omzet is minder dan 25 miljoen euro.
Voor de categorie A bedrijven zijn er te weinig bedrijven gevonden die binnen deze criteria passen en zijn de criteria opgerekt naar
bedrijven met een omzet tot maximaal 50 miljoen euro.
Categorie

A

MKB Bedrijf
Boerhof Projectinrichters
De Pleats
GiesbersWijchen
Gulpener Bierbrouwerij
Mondial Movers
Pascal Drukkerij
Plastica Plaat
Roelofs Groep
Meurs Werkt
Van Puijenbroek textiel
Benjamin Industries

Aantal medewerkers
32 vast en 20 ZZP'ers
50
90
55
14
5
35
191
213
350 (114 in Nederland)
22

Omzet (€)
9,4 miljoen
1,5 miljoen
50 miljoen
15,6 miljoen
12 miljoen
1 miljoen
15 miljoen
43,4 miljoen
7 miljoen
32,8 miljoen
2 miljoen

Campo Coprint

16

Decos

210 (70 in Nederland)

Enviu
Greenfox

15
5

Textieldrukkerij
≤ 5 miljoen
Balanstotaal ('12):
867.849
12 miljoen
IT (software papierloos
werken)
Dienstverlening (advies)
≤ 1 miljoen
Installatiebranche
1 - 5 miljoen
Balanstotaal ('10):
350.392
Procestechnologie
≤ 5 miljoen

B
Specialist in (organische)
35
afval verwerking
Rubia 100%Natural Colours 10

Sector
Inrichting van gebouwen
Horeca
Bouw
Bierbrouwerij
Transport
Drukkerij
Bouw
Grond- Weg en Waterbouw
HR Dienstverlening
Textielbranche
Metaalbewerking

Geïnterviewde
Kristel Leerkes
Geesje Duursma-Dijkstra
Harrie Heijmans
John Halmans
Tom Stuij
Godard Croon
Foke Leppink
Freek-Jan Teunissen
Gerard van Balen
Huub Zegveld
Rob Burgerhoudt

Functie
Partner en directeur
Directeur
Algemeen directeur
Directeur
Directeur
MVO Manager
Marketing Manager
Controller
Directeur
Directeur
Partner

Henk Jan Bielderman

Partner en Managing Director

Martin Schoonhoven

Financieel directeur

Stef van Dongen
Renzo Deurloo

CEO
Partner

Anoniem

Partner

TechReturns

25

Textielbranche
Rudolph de Jong
≤ 5 miljoen
Balanstotaal ('11):
3.346.490
4,5 miljoen
Telefonie (recyclen telefonie) Marcel Stiphout

Technische Profielen
Produktie
Hawee Bouw

55

10 miljoen

5 vast en 2 ZZP'ers

1,6 miljoen

Rubber- en
kunststofindustrie
Bouw

Director Marketing & Sales

Henry Rorije

Directeur

Hans Wolfs

Directeur

CEO

In de gesprekken met de geselecteerde MKB-bedrijven zijn de volgende elementen aan bod gekomen:
In hoeverre komen elementen van integrated thinking en integrated reporting terug bij het MKB en welke motieven
hebben zij hiervoor?
Voor welke stakeholders is geïntegreerde verslaggeving door het MKB het meest relevant en wat verwachten zij van de
onderneming?
Welke voordelen ziet het MKB en hun zakenpartners van integrated reporting?
Welke nadelen en barrières ziet het MKB en hun zakenpartners voor integrated reporting?
De volledige lijst van geïnterviewden, inclusief de zakenpartners van het MKB, is terug te vinden in bijlage 1.
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Ook bij dit praktijkonderzoek past de observatie dat integrated thinking en integrated reporting een nog jonge ontwikkeling is,
zodat de geïnterviewden in het gesprek over niet-financiële waardecreatie regelmatig teruggrijpen op hun ervaringen met
maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

1.2.3 Leeswijzer
Deze leeswijzer beschrijft kort de structuur en inhoud van het onderzoeksrapport. Het eerstvolgende hoofdstuk 2 van dit rapport
beschrijft de uitkomsten van de literatuurstudie naar de ontwikkeling en invulling van integrated thinking en integrated reporting.
Er wordt ingegaan op de in de literatuur beschreven maatschappelijke ontwikkelingen die hebben geleid tot het ontstaan van
integrated thinking en integrated reporting. Het raamwerk van integrated reporting wordt toegelicht, en er wordt inzicht gegeven in
de verschillen met bestaande vormen van rapportage. Ook de betekenis van integrated thinking en integrated reporting voor het
MKB komt aan bod, waarbij specifiek aandacht wordt gegeven aan de mogelijke voor- en nadelen van toepassing op MKBbedrijven.
In hoofdstuk 3 zijn de uitkomsten van de interviews met MKB-bedrijven en hun zakenpartners uiteengezet. Specifieke aandacht
gaat uit naar de mogelijke voordelen en nadelen van het toepassen van integrated thinking en integrated reporting door MKBbedrijven en hoe dit zich verhoudt tot de bevindingen in de literatuur (hoofdstuk 2).
De conclusies zijn verwerkt in hoofdstuk 4, waarbij wordt ingegaan op de hoofd- en deelvragen van het onderzoek. Tenslotte
worden aanbevelingen gedaan over de wijze waarop de potentiële voordelen van integrated thinking en integrated reporting beter
toegankelijk kunnen worden gemaakt voor MKB-bedrijven. In de bijlage is een compleet overzicht gegeven van alle bedrijven die
ten behoeve van het onderzoek zijn geïnterviewd.
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2

Integrated reporting als nieuwe trend

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de opkomst van integrated reporting, waarbij paragraaf 1 de relevante maatschappelijke
ontwikkelingen en veranderende behoeften ten aanzien van transparantie van bedrijven toont. Vervolgens wordt in paragraaf 2
gekeken hoe de begrippen integrated thinking en reporting inhoud krijgen en wat de betekenis is van deze concepten voor het
MKB.

2.1

Maatschappelijke ontwikkelingen

Machtsverschuiving
Aan het einde van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw vindt een toenemende mondialisering plaats. Door de globalisering
ontstaan grote multinationale ondernemingen, waarvan de omzet soms groter is dan het Bruto Nationaal Product van een land.
De globalisering brengt ook een groeiende complexiteit van de hele bedrijfsomgeving met zich mee. Bedrijven krijgen te maken
met verschillende culturen, (inter)nationale wetgeving, regimes, internationale inkoop, verkoop en productie-ketens waarbij de
verantwoordelijkheden niet altijd even duidelijk zijn. Deze globalisering brengt voor bedrijven en de samenleving als geheel veel
kansen, maar ook risico’s met zich mee (Sanchez et al, 2013). Globalisering heeft voor velen een financieel voordeel opgeleverd,
maar heeft ook tot een explosieve toename van (negatieve) externaliteiten geleid. Externaliteiten zijn effecten die niet
meegenomen worden in de prijs van goederen, maar wel door de maatschappij betaald worden. Dit zijn vaak effecten zoals
milieuvervuiling of slechte arbeidsomstandigheden. Met het ontstaan van belangrijke mondiale en ethische vraagstukken ten
aanzien van klimaat, mensenrechten, groeiende wereldbevolking en (grondstoffen)schaarste zijn deze externaliteiten steeds
zichtbaarder geworden. De wereldwijde economische crisis in 2009 heeft de wereld wakker geschud. Het gedrag en de leidende
principes in de huidige maatschappij moeten veranderen om de organisaties en instituties opnieuw op te bouwen en verder te
verbeteren (Eccles en Krzus, 2010). Daar waar de huidige systemen falen in het reguleren van de markt en het beteugelen van de
crises, vraagt de maatschappij bedrijven meer verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van ondernemingsactiviteiten die
impact hebben op mens, milieu en samenlevingen (Eccles en Krzus, 2010). Bedrijven worden gestimuleerd om hun
businessmodellen te ontwikkelen met oog op de lange termijn (Wadee, 2011).
Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat belanghebbenden een bredere interesse hebben in de
gezondheid van een onderneming. Dit betreft onder andere de betrouwbaarheid en de integriteit van bedrijfsprestaties en
beslissingen (Mertins et al., 2012). Naast de financiële informatie wordt niet-financiële informatie hierbij steeds belangrijker
(Mammat, 2009; Adams en Simnett, 2011). De jaarverslagen van veel bedrijven zijn momenteel weinig transparant over
strategie, innovatie, werknemers, klantenbinding en de bedrijfsrisico’s gekoppeld aan klimaatverandering, water schaarste en
ontwikkeling in beleid en wetgeving (Krzus, 2011). Opvallend is wel dat momenteel de ogen hierbij met name gericht zijn op grote
(multinationale) ondernemingen. De rol die het MKB hierin kan spelen wordt hierbij nog vaak over het hoofd gezien. Dit terwijl het
MKB een groot aandeel heeft in onze economie.
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Ondernemen met aandacht voor niet-financiële waardecreatie
Ten aanzien van de hierboven beschreven ontwikkelingen is een steeds groter wordende groep wetenschappers en analisten
ervan overtuigd dat de grondstoffen schaarste, klimaatverandering, de financiële crisis en stagnerende economische groei met
elkaar samenhangen en vooral moeten worden gezien als het resultaat van het korte termijn winst streven en van onvoldoende
aandacht voor duurzame economische groei. De enige manier om deze crises het hoofd te bieden is door voldoende aandacht te
geven aan niet-financiële waardecreatie en de lange termijn (Eccles & Krzus, 2010; Krzus, 2011; Mammat, 2009). Interessant is
dat Eccles et al (2012) in een onderzoek hebben aangetoond dat de bedrijven die niet-financiële informatie meten en
rapporteren, vaak bedrijven zijn die een lange termijn visie hebben en duurzaamheid serieus nemen. Investeerders, overheden,
bedrijven en consumenten vinden niet-financiële waardecreatie en het hebben van een langer termijn perspectief ook steeds
belangrijker (Eccles et al, 2011). In hoeverre dit ook voor MKB-bedrijven daadwerkelijk merkbaar is, kan worden afgeleid uit een
in 2009 door EIM uitgevoerd onderzoek naar de verwachtingen van stakeholders ten aanzien van MKB-bedrijven. Financiers
letten in toenemende mate op duurzaamheid bij de kredietverlening en uit onderzoek blijkt dat consumenten steeds vaker de
daad bij het woord voegen en duurzame(re) producten kopen (EIM, 2009: 14).
Niet-financiële waardecreatie wordt belangrijker als gevolg van een groter bewustzijn van kosten die verbonden zijn aan nietfinanciële factoren. Het realiseren van flinke besparingen op energiekosten door energiebesparende maatregelen, is een
belangrijk thema voor het MKB (EIM, 2009: 11). Maar ook het treffen van andere maatregelen om milieubelasting te
verminderen, staat flink in de aandacht (EIM & Beco, 2011). Dit geldt voor besparingen op afval en efficiënter gebruik van gronden hulpstoffen. MKB-bedrijven zijn echter wel minder bereid te betalen voor grondstoffen en handelsproducten die op
maatschappelijk verantwoorde wijze zijn geproduceerd zo blijkt uit onderzoek (EIM, 2009). Het MKB-bedrijf blijft dus wel
voorzichtig en zet alleen stappen die tot directe kostenbesparingen leiden.

Businessmodellen
Een prominent politiek persoon als Ban Ki-moon, de huidige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft onlangs
uitgesproken dat het huidige model van economische ontwikkeling en groei onhoudbaar is (Jonker, 2012). Het bedrijfsleven moet
op zoek naar nieuwe manieren van ontwikkeling en groei om ook toekomstige generaties op een duurzame wijze te kunnen
voorzien in hun levensbehoeftes. In explorerend onderzoek naar duurzame nieuwe businessmodellen (Jonker, 2012) wordt
gesproken over het eerste generatie duurzaamheidsdenken dat gericht is op het verslimmen, vergroenen (eco-efficiency) en
verminderen van de negatieve impact van de bedrijfsvoering. Hierbij staat het businessmodel zelf niet ter discussie en is geld de
enige drijvende waardefactor. Het MKB lijkt zich voornamelijk nog bezig te houden met dit eerste generatie
duurzaamheidsdenken, waarbij wordt gereageerd op MVO eisen die klanten stellen en waar onderwerpen zoals energiebesparing
en milieumaatregelen de meeste aandacht krijgen.
De huidige businessmodellen dienen bestendig gemaakt te worden voor de toekomst en moeten mogelijk geheel omgegooid
worden, waarbij een meervoudige en wederkerige waardecreatie zou moeten plaatsvinden, gebaseerd op onder andere
vertrouwen, gedeelde betrokkenheid en wederkerige verantwoordelijkheid (Jonker, 2012; DSGC, 2012). Het ontstaan van ‘social
enterprises’ of ‘social entrepreneurship’ (Hoogendoorn, 2011) laat zien dat er ondernemingen bestaan die sociale (meervoudige)
waardecreatie als uitgangspunt nemen (zie o.a. Enviu in kader). Een Social Enterprise onderscheidt zich van een traditioneel
commercieel bedrijf omdat zij haar maatschappelijke missie boven financiële doelen heeft gesteld. Social Enterprises verdienen
geld aan producten en diensten, maar herinvesteren een groot deel van hun winst in hun bedrijf en in de gemeenschap om zo hun
maatschappelijke missie te verwezenlijken. De maatschappelijke impact van Social Enterprises wordt gerealiseerd door het
aanbod van (verantwoorde) producten en diensten, of door het personeel dat ze in dienst heeft, zoals mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt.
Het basisidee van een duurzaam business model is dat er naar zowel economische als sociale en ecologische vooruitgang wordt
gestreefd door het begrip van 'waarde' te gebruiken. Bedrijfsactiviteiten zijn erop gericht om waarde te creëren op economisch,
sociaal en milieugebied voor zowel de onderneming als haar stakeholders en de omgeving waarin het opereert op zowel de korte
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als de middel en lange termijn (Elkington et al, 2006; Porter en Kramer, 2011). Dit principe van waardecreatie voor zowel het
bedrijf als voor de samenleving, heet ‘shared value’. De basis van shared value dateert al uit het begin van de jaren ’90, toen
Eccles (1991) voorspelde dat ieder bedrijf de wijze waarop ze hun bedrijfsprestaties behalen en tonen op korte termijn zullen
moeten herzien. Shared value kan worden gedefinieerd als ‘het beleid en de operationele praktijken die de concurrentiekracht
van een bedrijf verbeteren, terwijl het tegelijkertijd de economische en sociale omstandigheden van de samenleving waarin het
bedrijf actief is bevorderd’ (Porter en Kramer, 2011: 6). Shared value verwerpt de traditionele gedachte dat sociale, economische
en milieugerelateerde voordelen elkaar negatief beïnvloeden: voorstanders van shared value pleiten juist dat de economische,
sociale en milieugerelateerde voordelen en winsten met elkaar verweven zijn (Emerson, 2000; Emerson, 2003).
Een onderneming heeft verschillende waardebepalende factoren om waarde te creëren in de tijd. Het type en de combinatie van
waardebepalende factoren zijn voor elke organisatie uniek. Financiële waardebepalende factoren zijn bijvoorbeeld omzetgroei,
marktaandeel, prijsstrategie, operationele efficiëntie en de kosten van financieel kapitaal. Maar ook waardebepalende factoren
zoals klantrelaties, reacties op maatschappelijke verwachtingen en milieuzorgen van stakeholders, innovatie en goed bestuur
leiden tot waardecreatie op niet-financiële waardebepalende factoren als vertrouwen in het merk/bedrijf en integriteit. Een
geïntegreerde benadering voor het creëren van waarde en lange termijn continuïteit is niet alleen een aanpak die voor grote
bedrijven zinvol is, maar juist ook voor MKB- bedrijven die snel kunnen schakelen en reageren op veranderingen in de markt(en)
waarin zij opereren.

Resultaten enquête
In de enquête onder accountants in business is gevraagd of de organisatie waar de accountant werkzaam is actief bezig is met
duurzaamheid, als indicatie van de aandacht van de organisatie voor niet-financiële waardecreatie. Figuur 1 toont waar de
organisaties staan ten aanzien van duurzaamheid. Van de 103 respondenten, gaven 82 accountants aan dat de organisatie
waarin zij werkzaam zijn actief bezig zijn met duurzaamheid. Procentueel gezien zijn grote organisaties vaker actief op het gebied
van duurzaamheid dan MKB en micro-MKB. Verder zijn er meer micro-MKB’ers en grote organisaties die actief bezig zijn met
duurzaamheid dan MKB’ers. Interessant is dat de groep micro-MKB’ers die aangeeft dat zij de kansen en risico’s van
duurzaamheid goed in beeld heeft gebracht groter is dan groep MKB’ers. Tot slot is opvallend dat grote organisaties vaker
duurzaamheid in hun bedrijfsstrategie integreren dan het MKB.

14

Vragen over duurzaamheid
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Micro-MKB
MKB
Groot bedrijf

Figuur 1: Positie van duurzaamheid binnen het bedrijf waarin de accountants werkzaam zijn (N=103)

Veranderingen in verwachtingen van stakeholders
In de veranderende maatschappij zijn nieuwe verwachtingen ontstaan bij verschillende belanghebbenden ten aanzien van de
mate en manier waarop ondernemingen zaken doen en de verantwoording die zij daarover afleggen. Er zijn twee belangrijke
stromingen in deze veranderende vraag van stakeholders (Leo en Vollbracht, 2011; Eccles, 1991). De eerste is dat investeerders,
krediet- en kapitaalverstrekkers in toenemende mate vragen naar transparantie en verantwoording die verder gaat dan alleen de
financiële prestaties. Naast informatie over de lange termijn impact van ondernemingen op de maatschappij, is een verschuiving
ontstaan van een financiële naar niet-financiële informatiebehoefte bij deze groep belanghebbenden (Eccles, 1991). Zo
constateren investeerders een aantal beperkingen bij het maken van investeringsbeslissingen die gebaseerd zijn op basis van
alleen financiële informatie;
1) financiële informatie is een achterblijvende indicator, ‘een terugblik’ van de prestaties van de onderneming en een
onvolmaakte voorspeller van de toekomstige financiële prestaties,
2) niet-financiële informatie kan inzicht geven in de verwachte toekomstige financiële prestaties van de onderneming, en
3) voor de meeste bedrijven geldt dat hun marktwaarde hoger is dan hun boekwaarde. Door aanvullende informatie over de
immateriële activa van een bedrijf die niet zijn vastgelegd op de balans, wordt hier inzicht in verkregen (Leo & Vollbracht, 2011).
De tweede stroming is dat stakeholders van mening zijn dat ondernemingen een verplichting hebben om informatie te melden
aan andere stakeholders dan aandeelhouders, ook als aandeelhouders daar niet in geïnteresseerd in zijn. Voor stakeholders
zoals klanten, maatschappelijke organisaties of consumenten, is bijvoorbeeld het inzicht in de totstandkoming en herkomst van
producten, en daarmee de impact op milieu en mensenrechten, van groeiend belang (Leo & Vollbracht, 2011).
Naast de wens van belanghebbenden naar meer transparantie willen ondernemingen zelf ook beter inzicht in hun (waarde) keten
om meer grip te krijgen op risico’s en kansen die daar mee gemoeid zijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in een toenemend aantal
bedrijven dat deelneemt aan initiatieven van (maatschappelijke) organisaties die de transparantie van bedrijven op nietfinanciële factoren vergroot. Voorbeelden hiervan zijn Fair Wear Foundation, waarbij het publiceren van informatie over de
activiteiten om de toeleveringsketen te verduurzamen één van de deelnamevoorwaarden is.
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De wens van meer transparantie over niet-financiële prestaties door bedrijven en instellingen wordt ook door de politiek erkend.
Zo is door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken in 2004 de Transparantiebenchmark 2 ontwikkeld, en werkt de
Europese Commissie aan een richtlijn die de transparantie van niet-financiële gegevens moet vergroten voor ondernemingen met
meer dan 500 medewerkers3.
Er kan worden gesteld dat de hiervoor beschreven ontwikkelingen als globalisering, mondiale sociale- en milieuvraagstukken en
veranderende verwachtingen van stakeholders maken dat een jaarlijkse financiële rapportage tekort schiet in het informeren van
belanghebbenden. Er is behoefte aan meer informatie over onder meer de kansen en risico’s voor ondernemingen op korte en
lange termijn. De typische jaarlijkse financiële rapportage is een onvolledige en beperkte manier van communiceren met
belanghebbenden en is gefocust op in het verleden behaalde financiële resultaten. Een helder beeld over de huidige gezondheid
van ondernemingen en de toekomstverwachtingen ontbreken hierin (o.a. Eccles en Krzus, 2010).

Reactie bedrijven op veranderende informatiebehoefte
Een groeiende groep grote bedrijven heeft in reactie op de veranderende informatiebehoefte hun (verplichte) financiële
rapportage aangevuld met (vrijwillige) niet-financiële rapportage. Zo blijkt uit een enquête van KPMG (2011) dat van de top 100
grote Nederlandse bedrijven, het absolute aantal bedrijven dat een maatschappelijk of duurzaamheidsverslag uitbrengt is
gestegen van 63 in 2008 naar 82 in 2011 (KPMG, 2011). Voorbeelden van niet-financiële verslaggeving zijn maatschappelijke of
duurzaamheidsverslagen, remuneratierapporten, Social Responsible Investments (SRI) rapportages, Environmental, Social &
Governance (ESG) rapportages.
In het MKB is het uitbrengen van niet-financiële rapportages zeker geen gemeengoed. Uit onderzoek van het EIM (2011) blijkt dat
11 procent van de Nederlandse MKB-bedrijven een maatschappelijk jaarverslag uitgeeft. Dit percentage is 28 procent bij het
MKB met meer dan 50 werkzame personen (EIM, 2011). Uit onderzoek in 2008 blijkt dat 28 procent van het midden- en
kleinbedrijf (MKB) het eens is met de stelling dat niet-financiële verantwoording belangrijk is (NIVRA, 2008-2009).

Veranderend beeld van waardecreatie
Toenemend belang van sociale- en milieu aspecten, innovatie en veranderende informatiebehoefte van stakeholders hebben het
beeld van waardecreatie doen veranderen. Immateriële factoren, als merk, reputatie, innovatiekracht, management en
duurzaamheid spelen een steeds belangrijkere rol in de waarde van een onderneming (Eccles et al, 2012). Ocean Tomo4 heeft
onderzoek gedaan naar elementen die de beurswaarde bepalen van de 500 beste onderneming op de Standard & Poor’s 500
(500 leading companies’ op de Amerikaanse aandelenbeurs). In figuur 2 wordt aangetoond dat de mate waarin de waarde van
een onderneming wordt bepaald door financiële cijfers in de afgelopen decennia is afgenomen (Ocean Tomo, 2010 in NBA,
2013).

2 Transparantiebenchmark: http://www.transparantiebenchmark.nl/
3 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met

betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (Voor de EER
relevante tekst) /* COM/2013/0207 final - 2013/0110 (COD) */
4 Ocean Tomo: http://www.oceantomo.com
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Figuur 2: Componenten van de marktwaarde van de S&P 500 ondernemingen
Bron: Ocean Tomo, 2010.

2.2

Integrated thinking en integrated reporting

Als reactie op de verschuivende informatiebehoefte en bredere manier van denken over waarde(creatie) heeft zich een
internationale trend ontwikkeld richting ‘integrated thinking’ en ‘integrated reporting’ (NBA, 2013). Ook de AFM onderkent de
ontwikkelingen van integrated reporting en zal in 2013 één van haar themaonderzoeken gebruiken om een nulmeting uit te
voeren. Zo wil AFM peilen op welke manier ondernemingen nu al (onderdelen van) geïntegreerde verslaggeving toepassen. De
resultaten van de AFM worden onder meer gebruikt om de toepassing van 'integrated reporting' verder te ondersteunen. Maar
wat houdt integrated thinking en integrated reporting precies in en wat betekent deze ontwikkeling voor het MKB? In deze
paragraaf wordt het concept van integrated thinking en integrated reporting toegelicht. Daarnaast wordt de theorie nader
bestudeerd op de voor- en nadelen van integrated reporting en in hoeverre deze ook van toepassing kunnen zijn voor het MKB.
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2.2.1 Integrated thinking
Integrated thinking kan gezien worden als het holistisch nadenken over het proces van waardecreatie en hoe alle belangrijke
elementen met elkaar samenhangen. Financiële en niet-financiële aspecten kunnen zodoende als één geïntegreerd geheel
bekeken worden en meegenomen worden bij het bepalen van de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat een
geïntegreerd proces van besluitvorming waarin het creëren van waarde op de korte, middellange en lange termijn voor het bedrijf
en de maatschappij centraal staat. Wanneer integrated thinking toegepast wordt op het inrichten van het businessmodel zullen
andere keuzes gemaakt worden dan bij traditionele bedrijfsvoering waarin de waarde van een bedrijf afgemeten wordt aan
voornamelijk financiële waardeontwikkeling. Hierbij kunnen nieuwe businessmodellen ontstaan waar nieuwe kansen en
oplossingen gevonden kunnen worden, en waar in het proces van waardecreatie ook niet-financiële waardecreatie wordt
meegenomen.
Met integrated thinking leggen ondernemingen de relatie tussen:
 de strategie;
 de sociale omgeving;
 de economische context;
 de risico’s en kansen; en
 de financiële en niet- financiële prestaties.
Integrated thinking
Integrated thinking is het door een organisatie actief in overweging nemen van de relaties tussen de diverse operationele en
functionele eenheden en de kapitalen (capitals) die de organisatie gebruikt en beïnvloedt. Integrated thinking leidt tot
geïntegreerde besluitvorming en acties die waardecreatie op de korte, middellange en lange termijn in overweging nemen.
Definitie integrated thinking van de IIRC in het raamwerk van december 2013

Van integrated thinking naar integrated reporting
De resultaten van integrated thinking worden gerapporteerd in een integrated report. Dit is meer dan alleen het opnemen van
niet-financiële informatie in een financieel rapport. Integrated reporting maakt inzichtelijk hoe financiële en niet-financiële
aspecten samenhangen en waarde creëren, welke risico’s en kansen dit met zich meebrengt en wat dat voor implicaties heeft voor
de lange termijn. Integrated reporting behelst het totale rapportageproces, zowel intern als extern en mondt uiteindelijk uit in
communicatie, vaak via geïntegreerde managementrapportages en een geïntegreerd extern verslag.

2.2.2 Het raamwerk van integrated reporting
De IIRC heeft een raamwerk ontwikkeld voor het opstellen van een integrated report dat eind 2013 is gepubliceerd na een
uitgebreide consultatieronde.
Het raamwerk is niet een volgende checklist die bedrijven kunnen afvinken, maar beschrijft de fundamentele concepten,
richtinggevende principes en inhoudselementen waar een organisatie aan dient te denken bij het vormgeven van een
toekomstgerichte strategie. In het raamwerk wordt naar waardecreatie gekeken die verder reikt dan de eigen grenzen van de
onderneming. In het raamwerk van integrated reporting wordt een aantal fundamentele concepten gehanteerd te weten:
1. Waardecreatie voor de organisatie en voor anderen: De waarde die een onderneming creëert in de loop van de tijd wordt
zichtbaar in de toename, afname of transformatie van kapitaal van de onderneming. Dit kan effect hebben op zowel de
organisatie zelf als op anderen zoals belanghebbenden en de maatschappij.
2. Het kapitaal van het bedrijf (de capitals): Traditiegetrouw wordt gekeken naar de financiën, het materieel en de
producten en diensten als kapitaal. Daarnaast zijn er ook andere kapitalen (capitals) te onderscheiden als werknemers,
natuurlijke hulpbronnen, intellectueel kapitaal en maatschappelijke relaties.
3. Het proces van waardecreatie: Het businessmodel van de organisatie wordt bepaald door het proces van samenhang
tussen de input, activiteiten en uitkomsten waarmee een organisatie waarde creëert voor investeerders en
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stakeholders. Dit proces wordt mede beïnvloed door de omgeving waarin de organisatie actief is, de missie, visie en
besturing van de organisatie.
Daarbij worden 7 richtinggevende principes onderscheiden voor het vormgeven van interne en externe rapportages:
1. Focus op de strategie en de toekomst: hiermee verschaft de onderneming inzicht in de strategische doelstellingen en
hoe deze zich verhouden tot het creëren van waarde, zowel op korte, middellange als lange termijn.
2. Samenhang van informatie: hiermee biedt de onderneming een overzicht van de onderlinge verbanden tussen (de
bouwstenen van) het businessmodel, de omgeving en relaties waarvan het bedrijf afhankelijk is, en de bronnen van
waardecreatie (de capitals).
3. Relaties met stakeholders: hiermee verschaft de onderneming inzicht in de relaties met verschillende stakeholders, en
de manier waarop het bedrijf stakeholder belangen betrekt in de ontwikkeling van de strategie en het businessmodel.
4. Materialiteit: hiermee legt de onderneming de basis voor rapportage over alleen die onderwerpen die voor het bedrijf en
businessmodel van cruciaal belang zijn.
5. Beknoptheid: het rapport verschaft op beknopte wijze een overzicht van het bedrijf, businessmodel en proces van
waardecreatie.
6. Betrouwbaarheid en volledigheid: hiermee legt de onderneming de basis voor het verschaffen van informatie die is
opgebouwd op basis van betrouwbare data en informatiebronnen die een volledig overzicht verschaffen. Het bedrijf
geeft de lezer een gebalanceerd inzicht in kansen en uitdagingen.
7. Consistentie en vergelijkbaarheid: hiermee legt de onderneming de basis voor consistente rapportages door de jaren
heen. De rapportages zijn zowel onderling als ten opzichte van andere bedrijven goed vergelijkbaar.
Ook geeft de IIRC in het raamwerk de inhoudelijke elementen van een integrated report aan. De wijze waarop en volgorde waarin
ondernemingen deze inhoudselementen in het verslag verwerken staat open, bedrijven kunnen daarin hun eigen vorm en maat
kiezen zolang zij maar alle inhoudselementen laten terugkomen en hierbij de richtinggevende principes hanteren. De inhoudelijke
elementen van een integrated report zijn:
 beschrijving van de organisatie en haar omgeving;
 governance;
 businessmodel
 kansen en risico’s;
 strategie en de (hulp)middelen die daarvoor ingezet worden;
 prestaties, waarbij inzicht wordt gegeven in de prestaties op alle relevante kapitalen (capitals), financieel en niet-financieel;
 vooruitblik, waarin wordt aangegeven welke uitdagingen en onzekerheden de onderneming verwacht tegen te komen en of
dit effect heeft op het businessmodel en de toekomstige prestaties;
 basis voor rapportage, de wijze waarop bepaald is wat voor de organisatie van belang is om over te rapporteren en hoe de
onderneming deze onderwerpen bestuurt.
Het toepassen van het raamwerk voor integrated reporting leidt tot een verslaggevingscyclus zoals in het schema hieronder
aangegeven.
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Figuur 3: Verslaggevingscyclus integrated reporting
Bron: EY (2013). Integrated Reporting. De nieuwe combinatie van verslaggeving en waardecreatie

De IIRC heeft één generiek raamwerk ontwikkeld, toepasbaar in alle soorten en typen bedrijven. De verwachting is dat integrated
reporting niet op eenzelfde wijze zijn uitwerking krijgt in alle verschillende soorten bedrijven. Sommigen gaan hierin zelfs nog
verder en stellen dat het toepassen van integrated reporting binnen MKB-bedrijven vereist dat de rapportage of een andere
communicatievorm op maat wordt gemaakt, afgestemd op de grootte van de organisatie, soort belanghebbenden en mate van
beschikbare middelen (Mammatt, 2009).

2.2.3 Doel en doelgroep van integrated reporting
Het voornaamste doel van integrated reporting is om organisaties middels integrated thinking inzicht te geven in het eigen
businessmodel en de financiële en niet-financiële waardecreatie in de tijd. Toch wordt het integrated report vooral gezien als
bruikbaar instrument voor investeringsbeslissingen van kapitaalverschaffers (Sanchez et al, 2013). Bij het MKB kan hierbij
worden gedacht aan banken als kredietverleners en private equity ondernemingen als investeerders. Recente academische en
praktische onderzoeken laten echter een ander verhaal zien en tonen aan dat het gebruik van niet-financiële informatie door
investeerders nog beperkt is (Eccles et al, 2011). Juist het interne proces om strategischer over niet-financiële waardecreatie na
te denken levert het meeste voordeel op en is een grote drijfveer voor bedrijven om met integrated thinking en integrated reporting
aan de slag te gaan (Elkington en Renaut, 2010).
De communicatie door middel van een integrated report is dus niet alleen gericht op het eigen bedrijfsbelang, maar ook op het
belang van investeerders die een compleet beeld willen krijgen van het proces van waardecreatie en de uiteindelijke marktwaarde
van het bedrijf. Met andere woorden, integrated reporting geeft ondernemers en economische belanghebbenden een beter inzicht
in hoe duurzame groei wordt gerealiseerd door inzicht te geven in externe ontwikkelingen, de ondernemingsstrategie, het
businessmodel en de behaalde financiële en niet-financiële prestaties.
Daarnaast wordt gesproken over het doel om aan stakeholders inzicht te bieden in hoe het bedrijf waarde creëert in de tijd.
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Het IIRC raamwerk stelt dat lange termijn investeerders de primaire stakeholders zijn, naast een veel bredere groep van onder
andere leveranciers, klanten, medewerkers en zakenpartners. Voor de meeste MKB-bedrijven zijn investeerders niet de
belangrijkste stakeholdergroep: kredietverschaffers zijn net zo belangrijk. De toegang tot krediet is voor het MKB een belangrijk
element in de bedrijfsvoering om innovatie en groei te kunnen bewerkstelligen. Wanneer een MKB-bedrijf duidelijk inzicht heeft in
haar waardecreatie (financieel en niet-financieel) en een toekomstvisie uitdraagt, kan dit kredietverschaffers aantrekken. Waar
banken de voornaamste kredietverstrekkers zijn voor het MKB, kan daarnaast gedacht worden aan investeringen door of
participatie van een private equity bedrijf.

2.2.4 Onderscheid tussen integrated reporting en andere vormen van transparantie
Integrated reporting onderscheidt zich op diverse punten van traditionele verslaggeving, in onderstaande tabel geven wij een
overzicht van de verschillen.

Kenmerk

Huidige rapportage

Integrated reporting

Belangrijke verschillen

Denkwijze

Geïsoleerd

Geïntegreerd

Zakelijke beslissingen worden niet genomen los van milieu,
sociale en economische effecten van de onderneming, maar
binnen het kader van de bedrijfsprestaties op al deze elementen
op korte, middellange en lange termijn.

Waarborgen van
kapitaal

Financieel kapitaal

Alle vormen van kapitaal

Het bedrijf rapporteert over de bijdrage van alle vormen van
kapitaal (financieel, fysiek, menselijk, intellectueel, natuurlijke
hulpbronnen en maatschappelijke relaties) aan de
waardecreatie van het bedrijf en de onderlinge relatie tussen
deze vormen van kapitaal, evenals het gebruik, risico's en
kansen in de economische waardeketen. Het identificeert de
materiële en immateriële activa die de sleutel zijn tot succes
van een onderneming.

Focus

Verleden, financieel

Verleden & toekomst,
verbonden, aanhoudende
waarde creatie

Financiële bedrijfsrapportages richten zich momenteel op
financiële prestaties in het verleden en maken zelden
betekenisvolle verbindingen met andere rapportages, zoals
duurzaamheids- of MVO verslagen. Een geïntegreerd verslag
richt zich zowel op de bedrijfsprestatie in het verleden als in de
toekomst en maakt verbindingen tussen de onderliggende
financiële en niet-financiële processen van waardecreatie.

Tijdsbestek

Korte termijn

Korte, middellange en
lange termijn

Integrated reporting richt zich niet alleen op de korte termijn
bedrijfsprestaties (<1 jaar), maar ook op de middellange en
lange termijn, zodat de bijdrage van beslissingen en
investeringen aan waardecreatie op lange termijn kan worden
beoordeeld.
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Kenmerk

Huidige rapportage

Integrated reporting

Belangrijke verschillen

Vertrouwen

Afgebakende rapportage

Grotere transparantie

In tegenstelling tot het financiële jaarverslag, bevat een
geïntegreerd verslag een ruimere uitleg over hoe een bedrijf
waarde creëert, binnen de context van het bedrijfsmodel van de
onderneming en de netto impact van het bedrijf op het milieu,
de maatschappij en de economie.

Waardebepaling

Boekwaarde

Marktwaarde

Integrated reporting kijkt verder dan alleen de financiële
prestatie en boekwaarde behaald in het verleden door inzicht te
geven in de immateriële activa en externe effecten, waardoor
potentiële waardecreatie – financieel en niet-financieel - in de
toekomst gesignaleerd wordt.

De huidige internationale standaard voor duurzaamheidsverslaggeving is de GRI richtlijnen. Deze richtlijnen leveren een
belangrijke basis voor het taalgebruik ten aanzien van de niet-financiële kapitalen (capitals) en performances. Belangrijk verschil
is dat integrated reporting de marktwaarde en het businessmodel van het bedrijf als vertrekpunt neemt, en GRI 5 focust op
verantwoording over de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf.
Naast de duurzaamheidsverslagen bestaan er vele andere vormen van informatieverschaffing over niet-financiële indicatoren.
Denk hierbij aan De Nederlandse CO2- en MVO-Prestatieladder, de internationale ISO normeringen en sociale standaarden als SA
8000 of AA 1000. Deze informatie kan een bijdrage leveren in de dataverzameling voor integrated reporting 6.

2.2.5 Is integrated reporting een passend concept voor het MKB?
In deze paragraaf wordt een analyse gemaakt van de wijze waarop integrated thinking en integrated reporting al dan niet passend
kunnen zijn voor MKB-bedrijven.
MKB-bedrijven bezitten een aantal kenmerken die de basis vormen van een goede voedingsbodem voor onder andere integrated
thinking. Jenkins (2006) geeft een opsomming van deze kenmerken:
 MKB-bedrijven zijn flexibel en kunnen snel reageren binnen een markt die snel verandert. Het MKB is bijvoorbeeld in staat
om snel te profiteren van nieuwe niche-markten voor producten en diensten, waarin sociale en/of ecologische waardecreatie
meer centraal staan;
 MKB-bedrijven zijn vaak creatief en innovatief, waardoor zij de potentiële voordelen van uitbreiding van financiële
waardecreatie met niet-financiële waardecreatie kunnen benutten in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten,
aanboren van nieuwe markten en nieuw kapitaal;
 De eigenaar van een MKB-bedrijf is dichter bij de organisatie betrokken en communicatie verloopt open en vloeiend,
waardoor de normen/waarden en cultuur van de organisatie directer te beïnvloeden zijn en integrated thinking zodoende
makkelijker door het hele bedrijf verweven kan worden;
 In MKB-bedrijven zijn minder managementlagen, hierdoor is het gemakkelijker om alle medewerkers te betrekken bij het
implementeren van integrated thinking;

5 Global Reporting Initiative (GRI): https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
6 CO2 Prestatieladder: http://www.skao.nl/, MVO Prestatieladder: http://www.mvoprestatieladder.nl/, SA 8000: http://www.saintl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937, AA 1000: http://www.accountability.org/standards/aa1000ses/
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Voordelen van genomen beslissingen zijn directer merkbaar binnen de organisatie, met name wanneer deze beslissingen
betrekking hebben op persoonlijke voldoening en motivatie. Hierdoor zal de interne support voor integrated thinking
gaandeweg toenemen.

In paragraaf 2.1 werd al aangeven dat slechts weinig MKB-bedrijven ervaring hebben met het publiceren van informatie over nietfinanciële waardecreatie. De motieven voor publicatie over niet-financiële waardecreatie informatie zijn de steeds kritischer
wordende afnemers en ethische motieven voor het afleggen van verantwoording over de duurzaamheidsprestaties (NIVRA, 20082009). Er is meer mogelijk voor MKB-bedrijven wanneer verslaggeving collectief wordt georganiseerd op cluster-of sectorniveau.
Dit biedt schaalvoordelen in termen van kosten van verslaggeving en het biedt een beter beeld van de sector of cluster als geheel,
dat voor één MKB-bedrijf lastig is te realiseren. Voorbeelden zijn terug te vinden in bijvoorbeeld de Pluimvee sector7 en Tuinbouw
en groensector8.
Door het MKB wordt wel gecommuniceerd over niet-financiële waardecreatie, maar niet vaak in de vorm van verslaggeving. Uit
onderzoek van EIM (2011) blijkt dat ruim een derde van de respondenten communiceert over hun activiteiten op het vlak van nietfinanciële waardecreatie. Communicatie hierover binnen het MKB en met hun stakeholders gebeurt vaak op informele wijze.
MKB-bedrijven staan meer open voor het idee om op een meer eenvoudige manier dan een schriftelijk verslag te communiceren
over hun waarden en niet-financiële prestaties, zoals bijvoorbeeld middels klantcontacten, sociale media, nieuwsbrieven,
mailings, medewerker bijeenkomsten en brochures (EC, 2005).

2.2.6 Voordelen van integrated reporting voor het MKB
Er is nog weinig draagvlak onder het MKB voor integrated reporting en ook weinig beschikbare informatie omtrent de specifieke
voordelen die integrated thinking en integrated reporting kan bieden voor het MKB. In deze paragraaf worden de voordelen van
integrated thinking en reporting besproken die in de literatuur worden genoemd, en wordt de specifieke positie van het MKB
hierin geanalyseerd.

Interne besluitvorming en processen
Integrated reporting biedt een aantal voordelen voor de interne organisatie:
 Beter intern begrip van de manier waarop de onderneming waarde creëert
Het verzamelen van solide en betrouwbare data versterkt het inzicht in wat het bedrijf doet, hoe het waarde creëert en hoe het zich
positioneert in de markt. Ook het proces van integrated thinking en reporting leidt in de toekomst tot een beter begrip van
medewerkers van het totaalplaatje van de organisatie en bewustwording over niet-financiële waardecreatie (BlackSun, 2012).
 Beter begrip van materiële kwesties van de organisatie
Integrated reporting vraagt om de focus te leggen op materiële kwesties en biedt daarvoor structuur (criteria), waardoor beter
inzicht wordt verkregen in de relevante thema’s van de onderneming. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de prestaties en
impact van materiële thema’s op de financiële en niet-financiële waardecreatie (Elkington and Renaut, 2010; BlackSun, 2012).
 Verbeterde kwaliteit van verzamelde data
Integrated reporting vraagt om verslaggeving van financiële en niet-financiële informatie. Uit onderzoek blijkt dat integrated
reporting kan leiden tot een betere kwaliteit van gegevens. Met name niet-financiële informatie wordt steeds kritischer bekeken
en daarom meer solide en vergelijkbaar. Dit onder meer omdat financiële afdelingen/teams ook worden betrokken bij
dataverzameling. Een goede coördinatie tussen afdelingen en het aanpassen van het proces van het verzamelen en conformeren
van niet-financiële informatie aan de financiële rapportagetermijnen, verbetert het dataverzamelingsproces (BlackSun, 2012).
7 http://www.pve.nl/mvo/PPE_MVO_verslag_2010.pdf
8 http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/page/120712%20IMVO%20sectorverslag%202011%20def.pdf
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Relatie met belanghebbenden
Een verbeterde relatie met bestaande belanghebbenden en het aantrekken van nieuwe belanghebbenden is een reden waarom
organisaties overstappen naar een geïntegreerde rapportage. Met integrated reporting laat een onderneming zien wat haar
toegevoegde waarde voor klanten, investeerders, relaties en werknemers is. Een integrated report vormt daarom een betere basis
om het gesprek met investeerders en overige belanghebbenden aan te gaan. Daarnaast wekt de organisatie meer vertrouwen
door inzicht te geven in de afstemming tussen strategie, governance, risico- en kansenbeheer, en hoe dit voor de onderneming én
haar stakeholders uitpakt. Zeker voor het MKB is dit voordeel van groot belang. De MKB-bedrijven kennen hun stakeholders,
zoals klanten, medewerkers en toeleveranciers meestal goed en dat gaat verder dan de puur zakelijke relatie. Zonder een goede
relatie met die stakeholders zouden ze zelfs waarschijnlijk niet eens bestaan (Masurel, 2007) 9.
Integrated reporting biedt een basis voor doelgerichte informatieverschaffing aan belanghebbenden. De vraag naar meer en
betere informatie is in sommige sectoren nog laag. Dit geeft (MKB-) bedrijven de mogelijkheid om niet af te wachten, maar
proactief te reageren en (potentiële) belanghebbenden inzicht te geven in het proces van waardecreatie van hun bedrijf (Black
Sun, 2012; IODSA, 2009).

Groter inzicht van investeerders in risico’s/kansen
Investeerders zullen met hun brede kennis van verschillende markten makkelijker inzien of het voor een MKB-bedrijf kansrijk is
om toe te treden tot nieuwe markten. De krachten en mogelijkheden van het MKB worden door integrated reporting duidelijker
zichtbaar en kunnen door investeerders makkelijker gekoppeld worden aan nieuwe markten die aansluiten bij de kenmerken van
het bedrijf (Hrebicek en Stencl, 2012).

Intellectueel kapitaal
Integrated reporting omvat ook het rapporteren van informatie over het intellectuele kapitaal. Onder intellectueel kapitaal vallen
de immateriële activa die competitief voordeel opleveren, zoals patenten, auteursrechten, software en organisatie systemen,
procedures en protocollen en de immateriële activa welke verbonden zijn met het merk en de opgebouwde reputatie van het
bedrijf (Mertins, 2012). Rapportage over het intellectuele kapitaal zorgt voor meer homogene resultaten in de waardering van de
kredietwaardigheid van een organisatie en ook voor betere interpretatiemogelijkheden bij de beoordeling van de toekomstige
ontwikkeling van de organisatie. Het is echter niet zo dat door de grotere hoeveelheid informatie en dus ook een verhoogde
transparantie een bedrijf per definitie hoger gewaardeerd wordt. Het opnemen van intellectueel kapitaal draagt bij aan het
integrale beeld van de organisatie en bevordert de nauwkeurigheid en de eerlijkheid bij het verstrekken van kapitaal aan het
MKB-bedrijf door de bank (Noordin en Mohtar, 2012). Sterke alsmede zwakke punten worden opgenomen in de
financieringsoverwegingen, waardoor de risico’s voor de bank gereduceerd kunnen worden en de kosten van kapitaal voor een
bedrijf lager kunnen uitvallen en zodoende een competitief voordeel kan optreden (Eccles en Krzus, 2010).

Internationaliseren
Voor het MKB zijn er verschillende barrières omtrent het internationaliseren van het bedrijf. De voornaamste reden is de beperkt
beschikbare informatie om nieuwe markten te lokaliseren en te analyseren (EFIC, 2008). Het hebben van een duidelijk overzicht
van en inzicht in de eigen organisatie en bedrijfsstructuur is essentieel voor een gezonde toetreding in nieuwe markten, waarbij
risico’s kunnen worden ingeperkt (OECD, 2009). Integrated thinking en reporting biedt inzicht in de externe omgeving van het
bedrijf en het benodigde inzicht in de eigen organisatie, en helpt daarmee in het proces van internationaliseren.

Vergelijkbaarheid
De vergelijkbaarheid tussen organisaties zorgt ervoor dat er meer duidelijkheid is over de onderlinge prestaties tussen
organisaties. Uit onderzoek van EIM (2011) blijkt dat gemiddeld 63% van de MKB- bedrijven de vergelijkbaarheid van
9 ZBC Kennisbank: http://zbcorig.stage2web.nl/management/duurzaam-ondernemen-en-mvo/MKB-heeft-vaak-voorsprong-bij-maatschappelijk-verantwoordondernemen-mvo/
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bedrijfsprestaties ten opzichte van andere bedrijven onmisbaar vindt om MVO-ambities te realiseren. Vanwege het
richtinggevende principe van consistentie en vergelijkbaarheid biedt integrated reporting de mogelijkheid om onderlinge
bedrijfsprestaties te vergelijken. Naarmate MKB-bedrijven groeien, stijgt de behoefte verder naar vergelijking van prestaties (EIM,
2011).

Innovatie
Onderzoek door Masurel et al (2002) wijst uit dat entrepreneurship de kritieke succesfactor is in Nederland om innovatief te zijn
en zodoende een succesvolle business te voeren. Integrated thinking en reporting stimuleert ondernemers om verder na te
denken over waardecreatie dan alleen op financieel gebied. Fassin (2008) bevestigt de focus op entrepreneurs, wegens de
impact die deze groep kan hebben als eigenaars van MKB-bedrijven op het vormen van de bedrijfscultuur en het creëren van nietfinanciële waarde.

Versterking van het lange termijn competitief voordeel
In het onderzoek van Gugler en Shi (2009) naar de effecten van implementatie van MVO in bedrijven wordt een ander potentieel
voordeel van integrated thinking en reporting naar voren gebracht. Het onderzoek laat een positieve correlatie zien tussen
implementatie van MVO en het competitieve voordeel van het bedrijf op de lange termijn. Dit komt door drie factoren die
voortvloeien uit MVO (en die een sterke parallel vertonen met integrated thinking en reporting):
betere toegang tot de markt, financieringsmogelijkheden en vergunningen tot exploitatie;
grotere waarde van immateriële activa, reputatie en bedrijfsrelaties;
verlaagde risico’s op wettelijke sancties en consumenten boycot.
Dit leidt tot hogere efficiëntie, technologische vooruitgang, betere besluitvorming en innovatie, die samen elementen zijn voor
competitieve voordelen. Met name de elementen ‘betere toegang tot de markt en financieringsmogelijkheden, en de grotere
waarde van immateriële activa en bedrijfsrelaties’ zijn voor MKB-bedrijven relevant.

Figuur4: De link tussen implementatie van MVO en competitief voordeel.
Bron: Gugler en Shi (2009)

Resultaten enquête
In de enquête onder accountants in business is gevraagd naar de voordelen van integrated thinking en van integrated reporting
voor de onderneming waar de accountant werkzaam is. In de antwoorden van de respondenten komen een aantal van de
hierboven genoemde voordelen van integrated thinking en reporting terug.
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In tabel 2 staat dat 25% van de micro-MKB bedrijven aangeeft dat integrated thinking geen enkel voordeel zal hebben voor het
bedrijf. Deze mening wordt in veel mindere mate gedeeld door het MKB (4%) en de grote bedrijven (3%). Zowel micro-MKB, MKB
als groot bedrijf verwachten dat integrated thinking inzicht zal geven in innovatieve mogelijkheden in producten, diensten en
processen (respectievelijk 50%, 54% en 59%). Een verbeterde relatie met belanghebbenden wordt als het grootste voordeel
gezien zowel door het MKB (63%) als de grote bedrijven (68%).
Micro-MKB
N=8
38%

MKB
N=24
50%

Groot bedrijf
N=71
55%

50%

54%

59%

38%

29%

34%

Het verhoogt de loyaliteit van personeel

25%

50%

25%

Het verbetert de operationele prestaties

0%

21%

17%

Het verbetert de relatie met belanghebbenden

38%

63%

68%

Het draagt bij aan waardecreatie

0%

50%

46%

Integrated thinking geeft geen voordelen

25%

4%

3%

Anders

0%

4%

1%

Het verbetert de strategie omdat de organisatie beter kan reageren op kansen en
bedreigingen
Het geeft inzicht in nieuwe, innovatieve mogelijkheden in producten, diensten en
processen
Het levert competitief voordeel op

Tabel 2: Verwachte voordelen van integrated thinking op het bedrijf (N=103)

Uit figuur 5 blijkt dat het grootste voordeel dat grote organisaties in integrated reporting zien, de waardevolle bijdrage hiervan aan
de reputatie van de organisatie is (65%). Dit voordeel wordt in mindere mate gezien door het MKB (50%) en micro-MKB (25%).
Toch is de betekenis van integrated reporting voor de reputatie ook voor het MKB het belangrijkste voordeel. De grootste
voordelen van integrated reporting zijn volgens 50% van de micro-MKB’ers het ‘compact totaaloverzicht van de organisatie’ en
het ‘voldoen aan de behoefte van belanghebbenden’. Deze laatste wordt ook door de grote organisaties (54%) en het MKB (46%)
belangrijk gevonden. Het micro-MKB ziet over het algemeen minder voordelen dan het MKB en de grote organisaties. Slechts 8%
van de MKB’ers ziet het grotere vertrouwen van kapitaalverstrekkers als voordeel.
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Voordelen van integrated reporting
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Figuur 5: Voordeel van integrated reporting (n=103)

2.2.7 Nadelen en barrières van integrated reporting voor het MKB
Integrated reporting wordt nog niet zo lang toegepast, waardoor de nadelen nog niet zo zichtbaar zijn. In een aantal onderzoeken
waaronder dat van de WBCSD (2002), worden dilemma’s en obstakels genoemd in het kader van MVO verslaggeving. In een
aantal onderzoeken wordt tevens aandacht besteed aan de specifieke nadelen en barrières voor MKB-bedrijven verbonden aan
het uitbrengen van een maatschappelijk of duurzaamheidsverslag. In deze paragraaf wordt gebruik gemaakt van deze
onderzoeken om inzicht te geven in de mogelijke nadelen van en barrières voor het publiceren van informatie over niet-financiële
waardecreatie door het MKB:

Kosten in verhouding tot de baten
Het MKB ziet de hoge kosten van het publiceren van informatie over niet-financiële waardecreatie in de vorm van een
duurzaamheidsverslag als een groot nadeel. Ook uit onderzoek van Utopies (2012) blijkt dat MKB-bedrijven vaak wel het belang
inzien van MVO, maar geen duidelijke business case zien voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag.
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Ontbreken van voldoende middelen
MKB-bedrijven hebben vaak te maken met beperkte financiële en personele middelen. Het optimaal inzetten van deze beperkte
middelen maakt dat de kosten voor niet-financiële verslaggeving bovenop de reguliere bedrijfskosten komen (Utopies, 2012). Het
vergt een lange doorlooptijd om geschikte systemen op te zetten die relevante data verzamelen voor nieuwe indicatoren of
parameters. Naast dat het een tijdrovend proces is, brengt het ook de nodige kosten met zich mee (WBCSD, 2002; The Boston
College Center en Ernst & Young, 2013).

Gebrek aan kennis en vaardigheden
Medewerkers bij MKB-bedrijven hebben vaak onvoldoende achtergrondkennis over niet-financiële waardecreatie en beschikken
niet over rapportage vaardigheden als het gaat om duurzaamheidsverslaggeving of integrated reporting (Utopies, 2012).

Ontbreken van externe vraag
Uit onderzoek van The Boston College Center en Ernst & Young (2013) en EC (2005) blijkt dat onvoldoende vraag en druk vanuit
stakeholders een belangrijke reden is om geen duurzaamheidsverslag op te stellen. Deze zelfde barrière is te verwachten voor het
uitbrengen van niet-financiële informatie in een integrated report.

Concurrentiegevoelige informatie
Buiten de financiële rapportage, heeft het MKB geen verplichting tot rapportage. Daarnaast is het MKB geenszins verplicht deze
informatie publiekelijk vrij te geven. Integrated reporting leidt tot het beschikbaar komen van meer concurrentiegevoelige
informatie. Dit maakt dat deze vorm van rapportage vooral voordelig is voor interne doeleinden. Onderzoek door het EIM (2007)
laat ook zien dat 10% van de directe concurrenten vaak of soms informatie opvraagt van MKB-bedrijven, wat hoogstwaarschijnlijk
niet ten gunste is van het MKB zelf. Ook Masurel, hoogleraar duurzaam ondernemen, stelt dat MKB-ondernemers terughoudend
zijn in rapportage aan derden vanwege de gevoeligheid van de informatie 10. Grote organisaties geven steeds meer transparantie,
omdat dit een beter imago oplevert. Voor het MKB is dit een groot struikelblok en is het onduidelijk of de voordelen van het
publiek maken van meer informatie opwegen tegen het nadeel van de concurrentie voorzien van gevoelige informatie.

Transparantie tegenover juridische implicaties
Sommige bedrijven zijn terughoudend in het publiceren van informatie over duurzame ontwikkeling. Milieu- en sociale informatie
kan soms tot verkeerde interpretaties leiden waar bedrijven door hun stakeholders op kunnen worden afgerekend. Ook zijn
bedrijven soms terughoudend om bekendheid te geven over het volgen van gedragscodes die mogelijk in de toekomst kunnen
leiden tot juridische implicaties en rechtszaken (WBCSD, 2002).

Resultaten enquête
In de enquête onder accountants in business is gevraagd naar de nadelen van integrated reporting voor de onderneming waar de
accountant werkzaam is. In de antwoorden van de respondenten komen een aantal van de hierboven genoemde nadelen van
integrated reporting terug.
Uit figuur 6 hieronder blijkt dat een opvallend laag aantal accountants van mening is dat er geen nadelen kleven aan integrated
reporting; 13% van het micro-MKB, 11% van het MKB en 11% van de grote organisaties vinden dat er geen enkele nadelen aan
integrated reporting zitten. Kostenverhoging door integrated reporting wordt door het MKB als grootste nadeel gezien (54%). Bij
grote organisaties is dit 41%, accountants uit het micro-MKB denken hier minder negatief over (25%). Voor grote organisaties is
het gebrek aan heldere normen (42%) het grootste nadeel. Het kleinste nadeel is volgens grote organisaties de aansprakelijkheid
(6%). Ook het MKB maakt zich hier geen zorgen om (4%).

10 Bron: ZBC Kennisbank: http://zbcorig.stage2web.nl/management/duurzaam-ondernemen-en-mvo/MKB-heeft-vaak-voorsprong-bij-maatschappelijkverantwoord-ondernemen-mvo/
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Nadelen van integrated reporting
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%

Micro-MKB
MKB
Groot bedrijf

Figuur 6: Nadelen van integrated reporting (n=103)

2.2.8 Stadia van ontwikkeling
Integrated reporting is een nog jonge ontwikkeling. Slechts een klein aantal bedrijven brengt een integrated report uit. Een
indeling in stadia van ontwikkeling voor integrated reporting is dus op dit moment een theoretische exercitie. In het kader van dit
onderzoek is een indeling in stadia van ontwikkeling gemaakt, die vervolgens is gehanteerd in de analyse van de interviews en in
de enquête. In deze paragraaf wordt de indeling in stadia toegelicht en de resultaten van de enquête gepresenteerd. Tevens
worden de verschillen in wettelijke verplichtingen belicht ten aanzien van financiële verslaggeving voor het micro-MKB en MKB. In
hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de uitkomsten van de interviews en komen op basis daarvan tot een beeld over de verschillende
stadia van ontwikkeling van het MKB met betrekking tot integrated reporting.

Stadia van ontwikkeling
Na de economische crisis in 2009 werd transparantie van bedrijven steeds belangrijker bevonden (Eccles en Krzus, 2010).
Hierdoor zijn meer bedrijven zich gaan richten op duurzaamheidsverslaggeving. Onderzoek toont aan dat
duurzaamheidsverslaggeving leidt tot een vergroot bewustzijn bij bedrijven van hun rol in de samenleving (Kolk, 2004). Dit is de
voedingsbodem van integrated thinking. Het proces van integrated reporting start dus bij bewustwording. Bewustwording kan
leiden tot een toekomstgerichte lange termijn visie, een aspect dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van integrated reporting
(IIRC, 2011). Invulling van deze lange termijn visie vraagt om het bepalen van de positie van een bedrijf en de vormgeving van een
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strategie (Mammat, 2009; Elkington en Renaut, 2010). Een volgende stap is om de strategie om te zetten in actie, de
implementatie fase. Vaak vraagt de implementatie van de strategie bedrijven om hun positionering tegenover belanghebbenden,
bedrijfsethiek, transparantie en duurzaamheid te veranderen door o.a. het business model aan te passen (Frias-Aceituno et al,
2013). Het monitoren van de resultaten en hierover verantwoording afleggen is een laatste stap naar integrated reporting
(Mammat, 2009). Corporate governance mechanismen, zoals de Raad van Bestuur, spelen hierin een belangrijke rol (FriasAceituno, 2012). De fases die in dit onderzoek onderscheiden worden in het proces van integrated thinking tot integrated
reporting zijn:
Het bedrijf is bekend met het concept integrated thinking
en ziet de potentiële voordelen van toepassing ervan voor
de organisatie.

Bewustwording
(Eccles and Krzus, 2010; Kolk, 2004)
Strategie en positionering
(Mammat, 2009; Elkington en Renaut, 2010)
Implementatie
(Frias-Aceituno et al, 2013, 2012; Mammat,
2009)

Het bedrijf past integrated thinking toe in het bepalen van
de bedrijfsstrategie en de positionering van het bedrijf in de
markt.
Het bedrijf implementeert integrated thinking in het
businessmodel en de bedrijfsvoering.

Het bedrijf heeft integrated thinking volledig geïntegreerd in
bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering, en rapporteert hierover
conform het raamwerk integrated reporting van de IIRC.

Verantwoording en verslaggeving
Integrated reporting

Verschillen in traditie op financiële verslaggeving
Naast de indeling in stadia van ontwikkeling ten aanzien van integrated reporting is het eveneens zinvol de traditie van MKBbedrijven op gebied van financiële verslaggeving te beschouwen. Immers, hoe meer een bedrijf vertrouwd is met het publiek
maken van de prestaties op financiële waardecreatie, hoe kleiner de stap richting integrated reporting. MKB bedrijven in
Nederland worden onderscheiden in twee groepen, klein MKB en middelgroot MKB, die ieder onderhevig zijn aan andere
wettelijke verplichtingen ten aanzien van financiële verslaggeving:
Klein MKB: MKB-bedrijven die voldoen aan twee van de onderstaande drie criteria zijn verplicht tot het openbaar maken van de
verkorte bedrijfsbalans:
aantal werknemers: minder dan 50;
balanstotaal (=totale activa): maximaal € 4,4 miljoen;
netto-omzet: maximaal € 8,8 miljoen.
Middelgroot MKB: MKB-bedrijven die voldoen aan twee van de onderstaande drie criteria zijn verplicht tot het uitbrengen van een
financieel jaarverslag:
aantal werknemers: minder dan 250;
balanstotaal: maximaal € 17,5 miljoen;
netto-omzet: maximaal € 35 miljoen.

Resultaten enquête
In de enquête onder accountants in business is gevraagd naar het stadium van integrated thinking waarin de organisatie zich
bevindt. 50% van het micro-MKB gaf aan zich in de fase van bewustwording te bevinden. 25% van deze bedrijven bevindt zich in
de fase van strategie en positionering, en geen van deze organisaties bevindt zich in de fase van implementatie en
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verantwoording en verslaggeving. Het MKB scoort lager dan het micro-MKB op bewustwording en strategie en positionering,
terwijl wel een klein percentage van deze groep organisaties zich in de fases van implementatie en verantwoording en
verslaggeving bevindt. Grote organisaties scoren minder hoog dan het (micro-)MKB op de fase van bewustwording, maar
bevinden zich daarentegen overduidelijk vaker in de fase van afleggen van verantwoording en verslaggeving. Opmerkelijk is dat er
relatief veel micro-MKB (25%), MKB (25%) en grote organisaties (11%) nog helemaal niet met integrated thinking bezig zijn.

Fase van Integrated Thinking
60%
50%
40%
30%
20%

Micro-MKB

10%

MKB

0%

Groot bedrijf

Figuur 7: status van integrated thinking binnen de bedrijven (N=103)

Ondanks het hoge percentage organisaties dat nog in de fase van bewustwording zit of nog helemaal niet met integrated thinking
bezig is, zijn er relatief veel organisaties die integrated thinking op korte termijn willen uitwerken. 50% van het micro-MKB, 29%
van het MKB en 54% van de grote organisaties wil dit de komende drie jaar doen (zie figuur 3). Er zijn minder organisaties die
deze plannen op de langere termijn (3-5 jaar en Over meer dan 5 jaar) maken. 34% van de MKB’ers hebben hier helemaal geen
plannen voor.
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Figuur 8: Toekomstplannen van integrated thinking

Van de accountants die hebben aangegeven dat er binnen het bedrijf geen plannen zijn om integrated thinking uit te werken of
dat er nog geen beslissing over is genomen, is gevraagd wat een stimulans zou zijn om dit wel te doen. In totaal hebben 39
accountants hier antwoord op gegeven. Het is duidelijk dat voor micro-MKB de vraag van belanghebbenden belangrijk is. MKB
hecht het meeste aan ‘inzicht in voordelen’ (77%). Opvallend is dat 0% van het micro-MKB dit als stimulans zou zien. Opmerkelijk
weinig accountants voelen zich gestimuleerd door het besef dat concurrenten het ook doen. Grote bedrijven vinden de vraag van
belanghebbenden (65%) en het inzicht in voordelen (65%) de grootste stimulansen.
Micro- KB
N=3
Vraag van belanghebbenden

MKB
N=13

Groot bedrijf
N=23

67%

31%

65%

Inzicht in voordelen

0%

77%

65%

Inzicht in nadelen

0%

15%

30%

Inzicht in business case

0%

46%

43%

Concurrenten doen het ook

0%

8%

9%

Een goede richtlijn om hier aanvulling aan te geven

0%

31%

22%

Juiste expertise

0%

31%

17%

33%

31%

39%

Voldoende capaciteit
Tabel 3: Benodigde stimulansen om integrated thinking uit te werken
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3

Integrated thinking en integrated reporting in de praktijk

In dit hoofdstuk staan de resultaten van de interviews met MKB-bedrijven en een aantal zakelijke partners van het MKB uit de
financiële dienstverlening (kredietverstrekkers), private equity (investeerders) en inkoopafdelingen van grote bedrijven (klanten).
De vragen die in de interviews centraal staan zijn:
 In hoeverre komen elementen van integrated thinking en integrated reporting terug bij het MKB en welke motieven
hebben zij hiervoor?
 Voor welke stakeholders is geïntegreerde verslaggeving door het MKB het meest relevant en wat verwachten zij van de
onderneming?
 Welke voordelen ziet het MKB en hun zakenpartners van integrated reporting?
 Welke nadelen en barrières (intern en extern) van integrated reporting worden genoemd in literatuur en praktijk en in
hoeverre zijn deze nadelen ook van toepassing op het MKB?
 Hoe kunnen deze nadelen en barrières voor het implementeren van integrated reporting overwonnen worden?
De resultaten uit de interviews worden afgezet tegen de literatuur zoals beschreven in hoofdstuk twee. In de paragrafen zijn
verschillende quotes van de geïnterviewden opgenomen om de praktische relevantie van de uitkomsten van het onderzoek
concreter te maken.

3.1

Stand van zaken integrated thinking en reporting

Integrated reporting is een vrij nieuw concept, in april 2013 publiceerde de International Integrated Reporting Council een eerste
draft van het Framework voor Integrated Reporting (IR Framework). Bij de ontwikkeling en lancering van het integrated reporting
Framework zijn alleen grote (multinationale) bedrijven betrokken geweest. Het concept integrated thinking en reporting is bij de
meeste MKB-bedrijven die zijn geïnterviewd dan ook onbekend. Bij enkele zakenpartners, de grote bancaire organisaties de
Rabobank, ABN AMRO en de ING bank is integrated reporting wel bekend.

3.1.1 Integrated thinking
In paragraaf 1.1 wordt aangegeven dat de Integrated Reporting Council integrated thinking beschrijft als “het monitoren, beheren
en communiceren van de complexiteit van het proces van waardecreatie en hoe dit bijdraagt aan het succes na verloop van tijd”.
In paragraaf 2.2.4 wordt aangegeven dat MKB- bedrijven een aantal kenmerken bezitten die maken dat er een goede
voedingsbodem is voor integrated thinking. Voorbeelden hiervan zijn de flexibiliteit van de bedrijven en het beperkte aantal
managementlagen. In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre elementen van integrated thinking teruggezien worden bij de
MKB-bedrijven.
Het algemeen beeld uit de interviews is dat het gedachtegoed van integrated thinking (gedeeltelijk) onbewust al bij veel van de
geïnterviewde MKB-bedrijven wordt toegepast. Een aantal elementen zoals betrokkenheid met de sociale omgeving en het lange
termijn perspectief van integrated thinking is veelvuldig teruggekomen in de interviews. Uit de gesprekken met MKB-bedrijven
blijkt dat nauwe contacten worden onderhouden met belangrijke stakeholders zoals medewerkers, klanten, leveranciers en de
omgeving. Het belang van (lange termijn) relaties maakt dat belangen van stakeholders veelal worden meegenomen bij besluiten
en activiteiten. Veel van de geïnterviewde MKB-bedrijven zijn in handen van een familie of grootaandeelhouder, die het bedrijf
besturen voor langere termijn. Bij deze bedrijven is een nog sterkere aandacht zichtbaar voor lange termijn relaties en het lange
termijn perspectief in het nemen van bedrijfs- en investeringsbeslissingen.
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Ook komt in de interviews naar voren dat de structuur van MKB-bedrijven maakt dat besluitvorming plaatsvindt op basis van een
integraal bedrijfsperspectief. Het MKB heeft vaak één eigenaar/grootaandeelhouder die verantwoordelijk is voor alle
bedrijfsonderdelen en daarover ook de beslissingen neemt. In tegenstelling tot grote organisaties, is er binnen het MKB geen
strikte (budgettaire) scheiding tussen verschillende afdelingen zoals inkoop, de financiële administratie en het management. Dit
maakt dat beslissingen vaak al integraal worden bekeken en genomen.
Voor de MKB-bedrijven met een duurzaam product of dienst is het al meer vanzelfsprekend om verschillende kapitalen (capitals)
mee te nemen in besluitvorming en activiteiten. Dit omdat milieu en of sociale aspecten naast het financiële aspect, centraal
staan in de bedrijfsstrategie.

“Uit gesprekken met ondernemers blijkt regelmatig dat veel ondernemers al meer doen dan ze zelf denken. Ze hebben best een
integrale benadering in hun hoofd zitten, maar zijn zich hier niet van bewust. En het staat niet op papier. Het zijn ondernemers,
geen boekhouders. Hun hart ligt bij hun klanten, niet bij rapportages en beleid.” (Van Lanschot)
Rubia 100%Natural Colours
Aantal medewerkers: 10
Omzet: Onbekend
Branche: Textielbranche
Rubia produceert kleurstoffen op basis van natuurlijke grondstoffen. De Nederlandse onderneming opereert binnen de business
to business markt en helpt producenten bij de verduurzaming van hun producten. Innovatie is een belangrijk element om de
productie van natuurlijke kleurstoffen verder te ontwikkelen. Er vindt daarom gericht onderzoek plaats vanuit een
multidisciplinair team dat werkzaam is in het eigen laboratorium en aan kennisinstellingen als Wageningen Universiteit en
Hogeschool Gent.
De visie van Rubia is om over 50 jaar 90% van de kleuren duurzaam te produceren. Dit brengt grote ecologische maar ook
sociale voordelen met zich mee. Het werken met natuurlijke kleurstoffen verbetert de arbeidsomstandigheden van
textielarbeiders en is niet belastend voor het milieu in tegenstelling tot chemische kleurstoffen. Rubia heeft veel contacten met
NGO’s zoals de Sustainable Apparel Coalition en voorzien hen van relevante informatie over de natuurlijke kleurstoffen. NGO’s
brengen de producten van Rubia onder de aandacht binnen de kledingbranche om de voordelen van deze natuurlijke
kleurstoffen te promoten en beter te benutten.
De grondstoffen die worden gebruikt, worden lokaal geproduceerd. “ Onze werkwijze biedt uitkomst bij kroprotaties die nodig zijn

bij boeren om gronduitputting te voorkomen. De vierde rotatie waar doorgaans niet eetbare producten worden geplant
(bijvoorbeeld gras), wordt gebruikt voor de producten van Rubia om kleurstoffen te genereren.” Rubia heeft een teeltbegeleider
in dienst die boeren begeleidt met gewasverbetering en landbewerking. Dit brengt economische voordelen met zich mee voor
lokale boeren, maar resulteert ook in lagere emissie uitstoot en transportkosten.
Rubia bestaat uit 10 medewerkers waarbij er nauw contact bestaat tussen medewerkers en bestuur. De organisatie is heel
transparant en er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om het beleid door te spreken en iedereen op de hoogte te
stellen van de voortgang binnen Rubia.
Het geïntegreerde gedachtegoed, integrated thinking, is nauw verweven in het denken en handelen van Rubia. “ We bekijken de

organisatie vanuit een holistische blik. Uiteindelijk kan het één niet zonder het ander. De gedachte vanuit integrated thinking
verbindt alles met elkaar, waardoor geen elementen weggelaten kunnen worden.” Het creëren van waarde op de verschillende
kapitalen (capitals) is in deze casus goed terug te zien. De operationele en lokale context maar ook het lange termijn perspectief
maakt onderdeel uit van de strategie van Rubia.
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Uit de interviews blijkt dat MKB-bedrijven vaak al (onbewust) elementen toepassen van integrated thinking. Dit door het grote
belang van persoonlijke relaties met belangrijke stakeholders, die daarom ook worden meegenomen bij besluitvorming en
activiteiten. Door het ontbreken van aparte afdelingen en een beslisstructuur met een cruciale rol voor de
directeur/grootaandeelhouder worden beslissingen vaak vanuit een integraal bedrijfsperspectief genomen. MKB-bedrijven met
een duurzaam product of dienst nemen vanzelfsprekend milieu- en sociale aspecten mee in hun overweging en ook het lange
termijn perspectief is een element dat veelal in ogenschouw wordt genomen. Dit is met name het geval bij MKB-bedrijven die in
handen zijn van families of grootaandeelhouders die vanuit een lange termijn perspectief een bedrijf besturen. Deze elementen
maakt dat veel MKB-bedrijven al sneller een relatie leggen tussen bedrijfsonderdelen, de (economische en sociale) omgeving en
kansen en risico’s over de middellange en lange termijn.
De resultaten van de interviews bevestigen het beeld vanuit de literatuur, waarin eveneens wordt aangegeven dat diverse
kenmerken van MKB-bedrijven maken dat integrated thinking goed kan aansluiten bij de denk- en werkwijze van deze bedrijven.

3.1.2 Integrated reporting
In paragraaf 2.2 wordt aangegeven dat de Integrated Reporting Council integrated reporting beschrijft als de weerslag van het
proces van integrated thinking. In paragraaf 2.2.4 wordt aangegeven dat de aansluiting van integrated reporting bij MKBbedrijven lastig is. Slechts weinig MKB-bedrijven hebben ervaring met het publiceren van informatie over niet-financiële
waardecreatie. De motivatie van het MKB om dit te doen is vaak gelegen in kritischer wordende afnemers en ethische motieven.
In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre elementen van integrated reporting teruggezien worden bij de geïnterviewde
MKB-bedrijven.
De MKB-bedrijven geven in de interviews aan dat zij weinig bedrijfsinformatie op papier zetten, ook niet als het om interne
strategische of beleidsmatige documenten gaat. In plaats hiervan is er vaak mondelinge informatieoverdracht. Een belangrijke
reden hiervoor is dat MKB-eigenaren of grootaandeelhouders door de kleine omvang van het bedrijf vaak persoonlijk betrokken
zijn bij hun stakeholders. Dit geldt vooral voor de kleinere MKB-bedrijven. De motivatie om schriftelijke bedrijfsinformatie te
geven kan extern gedreven zijn, bijvoorbeeld door wensen en eisen vanuit stakeholders, of voortkomen uit een intrinsieke
motivatie tot transparantie. MKB-bedrijven communiceren slechts in beperkte mate niet-financiële informatie.
MKB-bedrijven die publiekelijk verslag doen over niet-financiële thema’s doen dit middels een duurzaamheidsverslag. Grotere
MKB-bedrijven hebben soms ook een gecombineerd verslag waar financiële en duurzaamheidsinformatie in is opgenomen.
De financiële verslaggeving van de geïnterviewde bedrijven gaat niet verder dan de wettelijke verplichtingen die zij hierop hebben.
Micro MKB-bedrijven zijn verplicht een verkorte balans openbaar te maken. De meeste kleine ondernemingen hebben niet de
traditie om een winstcijfer openbaar te maken. Het middelgrote MKB heeft een vrijwel volledige openbaarmakingsplicht voor
financiële verslaggeving.

“Veel MKB-bedrijven hebben geen uitgebreide jaarverslagen. Daar zijn ze te klein voor.” (Van Lanschot)
Geen van de geïnterviewde MKB-bedrijven beschikt over een integrated report. De informatie over niet-financiële factoren die
publiekelijk wordt vrijgegeven bevat wel enkele elementen van integrated reporting. Deze elementen gaan over de kapitalen
(capitals) van de organisatie specifiek gericht op sociale, milieu en relatieaspecten. In enkele gevallen wordt een
toekomstperspectief geschetst net als stakeholderbetrokkenheid, maar beiden worden niet gekoppeld aan het proces van
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waardecreatie. Het businessmodel wordt in de verslagen enigszins toegelicht. Eén van de geïnterviewden beschikt over een
uitgebreid duurzaamheidsverslag en is winnaar van de Transparantiebenchmark in de categorie MKB over 2011 en 2012. Maar
ook een uitgebreid duurzaamheidsverslag schiet tekort in het beschrijven van alle kapitalen (capitals), de onderlinge samenhang
tussen de kapitalen (capitals) en het proces van waardecreatie.
Uit de interviews blijkt dat MKB-bedrijven weinig schriftelijke bedrijfsinformatie geven. Verantwoording en verslaggeving is op dit
moment vooral gedreven door wettelijke verplichtingen voor de financiële rapportage en voor de niet-financiële rapportage vooral
gedreven door externe druk van stakeholders en/of een sterke intrinsieke motivatie. Dit beeld komt overeen met de bevindingen
uit de literatuur. MKB-bedrijven die publiekelijk verslag doen over niet-financiële thema’s doen dit middels een
duurzaamheidsverslag. Elementen die terug te lezen zijn in duurzaamheidsverslagen gaan o.a. over de menselijke (human),
milieu (natural) en sociale relatie (social and relationship) kapitalen (capitals).

Gulpener Bier
Aantal medewerkers: 55
Omzet: 15,6 miljoen
Sector: Bierbrouwerijen
Gulpener Bier is een familiebedrijf met 55 medewerkers. Gulpener Bier is een kleine brouwerij gevestigd in Limburg met een
duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waardecreatie staat voor Gulpener Bier centraal. Het bedrijf is
ervan overtuigd dat het creëren van waarde voor de omgeving, het milieu, de maatschappij, medewerkers en relaties uiteindelijk
leidt tot een mooiere wereld. Om dit te realiseren wordt de economische, ecologische en sociale context integraal meegenomen
bij strategievorming en bedrijfsvoering.
Bier wordt gebrouwen van Limburgse grondstoffen die zijn geteeld op milieuvriendelijke wijze. De hop, gerst, tarwe, rogge en
spelt worden in de streek geteeld. "Een bewuste keuze, want ook het gesleep met grondstoffen belast het milieu. Een voordeel

van deze werkwijze is dat er makkelijk overleg kan plaatsvinden met de boeren over de rassen met het oog op smaak, opbrengst
en resistentie." Gulpener ondersteunt de ecologische boeren ook in hun communicatie over de positieve milieuaspecten van
hun boerenbedrijf. Op deze manier creëert Gulpener waarde voor het milieu, de regio (leveranciers) en haar eigen bierproducten.
Gulpener creëert ook waarde voor de lokale omgeving. De brouwerij is nauw betrokken bij de inwoners van de regio. De brouwerij
heeft een centrale ligging in het dorp Gulpen dat zich heeft aangepast aan de uitstraling van het kleine historische dorp.
Inwoners worden regelmatig uitgenodigd voor diverse activiteiten. “Probeer raakvlakken te genereren met de omgeving,

waardoor ambassadeurs gegenereerd worden voor je product.”
Naast het afnemen van ingrediënten van plaatselijke boeren en het creëren van werkgelegenheid in de regio, ondersteunt
Gulpener ook sociale projecten. Zo hebben medewerkers van Gulpener een eigen budget van 150 euro dat ze - op aanvraag kunnen besteden aan kleinschalige sociale projecten, zoals de aanschaf van nieuwe shirts voor de plaatselijke voetbalclub.

"Hiermee vergroten we de maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers en de betrokkenheid bij het bedrijf."
Het creëren van waarde voor medewerkers is ook een belangrijk doel. Dit uit zich in een fatsoenlijk salaris en het gevoel dat de
medewerkers er echt toe doen (zorgt voor motivatie). “We proberen meerwaarde te creëren voor iedereen die bij het proces
betrokken is.” Gulpener heeft een eigen cao, een actieve personeelsvereniging en organiseert ieder kwartaal een
medewerkerbijeenkomst om de resultaten en vooruitzichten met elkaar door te spreken.
Gulpener ziet ondernemen als een maatschappelijke activiteit. “Het hoort er gewoon bij en dat deel je ook met anderen. We
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hebben een moeilijke economische situatie. In plaats van weg proberen te blijven uit de publiciteit, moet men proberen meer te
laten zien waar het bedrijf mee bezig is om meer begrip te krijgen. Transparantie zorgt voor geloofwaardigheid en vertrouwen.”
Dit is wat Gulpener ook naar de dorpsbewoners doet door het organiseren van open dagen, activiteiten en het plaatsen van
informatieborden rondom de brouwerij. Andere stakeholders worden geïnformeerd via een maatschappelijk jaarverslag.

3.2

Verwachtingen vanuit stakeholders

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verwachtingen van belangrijke stakeholders van MKB-bedrijven ten aanzien van
informatievoorziening over voor hen relevante onderwerpen. De theorie geeft aan dat veranderende stakeholderverwachtingen
maken dat een jaarlijkse financiële rapportage tekortschiet in het informeren van belanghebbenden. Er is behoefte aan meer
informatie over onder meer de kansen en risico’s voor bedrijven op de korte en lange termijn. De typische jaarlijkse financiële
rapportage is een onvolledige en beperkte manier van communiceren met belanghebbenden gefocust op in het verleden
behaalde financiële resultaten. Een helder beeld over de huidige gezondheid van bedrijven en de toekomstverwachtingen
ontbreekt hierin. (Eccles et al., 2010). In deze paragraaf wordt bekeken in hoeverre dit ook van toepassing is op het MKB.
Voor het onderzoek zijn drie typen stakeholders van het MKB benaderd, dit zijn banken in de rol van kredietverstrekker, private
equity bedrijven in de rol van investeerder en inkoopafdelingen van grote bedrijven in de rol van klanten. Deze stakeholders zijn
gekozen omdat zij grote invloed hebben op het opereren van MKB-bedrijven en omdat de IIRC het raamwerk op de eerste plaats
heeft opgesteld voor kapitaalverschaffers. Overheden zijn niet geïnterviewd omdat veel eisen en wensen bekend zijn vanuit de
wet- en regelgeving. Overheden in de rol van een klant hebben inkoopwensen ten aanzien van duurzaamheid. De criteria voor
duurzaam inkopen zijn publiekelijk bekend en hebben wij meegenomen in dit onderzoek. De belangen en wensen van andere
stakeholders zoals omwonenden, leveranciers en medewerkers zijn wel meegenomen in de gesprekken met de MKB-bedrijven.

3.2.1 Verwachtingen van klanten
Het algemene beeld zoals dit naar voren komt uit de interviews is dat grotere bedrijven die zich downstream in de keten bevinden
niet specifiek vragen om het aanleveren van (niet-)financiële informatie. Dit beeld is anders voor grote bedrijven die in gevoelige
sectoren opereren, waar duurzaamheidsissues een rol spelen. Certificeringen of het verstrekken van informatie ten gunste van
eigen certificeringen zijn dan belangrijke verwachtingen. Dit is onder meer terug te zien in de bouw- en kledingsector waarin
bijvoorbeeld duurzaam hout, CO2 emissies en eerlijke handel belangrijke duurzaamheidsissues zijn. Risico’s die in deze sectoren
en ketens relevant zijn worden beheerst of geminimaliseerd door certificeringen zoals de CO 2 Prestatieladder, FSC/PEFC
certificaten en keten initiatieven zoals de Fair Wear Foundation en BSCI11. Inkopers kunnen van MKB-bedrijven eisen om zich hier
ook voor te certificeren of om te voldoen aan bepaalde standaarden om risico’s in de keten te reduceren. Voor enkele van deze
certificeringen geldt dat deze ook een rapportageverplichting hebben. Klanten met een duurzaam product of dienst, die gericht
zoeken naar duurzame leveranciers hebben wel verwachtingen ten aanzien van bepaalde niet-financiële informatie. Dit moet dan
vaak ook kunnen worden aangetoond middels documentatie of verslaggeving.
MKB-bedrijven die aan overheden leveren hebben te maken met EMVI (Economische Meest Voordelige Inschrijving)
aanbestedingen waarin MVO vaker als een component wordt opgenomen. Zo wordt in overheidsaanbestedingen steeds vaker
gevraagd naar de ambities en huidige MVO prestaties van de inschrijver. MKB-bedrijven die een duurzaamheidsverslag
uitbrengen geven de participatie in overheidsaanbesteding dan ook aan als een belangrijk argument om een
duurzaamheidsverslag uit te brengen.

11 Business Social Compliance Initiative
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“Het duurzaamheidsverslag hebben we opgesteld in het kader van onze deelname aan het koploperprogramma van de gemeente
Tytsjerksteradiel. Nu willen we dit jaarlijks opstellen aangezien we hier ook echt de toegevoegde waarde van zijn gaan inzien. Het
levert een stukje trots op voor onze medewerkers. Daarnaast houdt een verslag je bij de les en laat je planmatig werken. Dat
onderdeel mist vaak in het kleinbedrijf. Daarnaast geeft het plezier door met elkaar na te denken over bijvoorbeeld
energiebesparing en daar ook actief in bij te dragen”…“Onze provincie Friesland vindt duurzaamheid steeds belangrijker en geeft
voorkeur aan fair trade producten en bedrijven die voldoen aan het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. Door hieraan te
voldoen is de kans groter dat ze bij ons producten en diensten afnemen.” (Horeca bedrijf, De Pleats)
Informatieoverdracht van MKB-bedrijven aan hun klanten vindt grotendeels mondeling plaats. Klanten hebben geen specifieke
eisen of wensen ten aanzien van het verstrekken van (niet) financiële informatie. De klantgroep grote bedrijven, vooral in
risicovolle (duurzaamheidsissues) sectoren, vraagt afhankelijk van de potentiële risico’s naar specifieke niet-financiële
informatie. In enkele sectoren uit zich dit in de vraag naar bepaalde certificeringen. De klantgroep overheid vraagt steeds vaker
naar niet-financiële informatie. Ook klanten met een duurzaam product of dienst die gericht zoeken naar duurzame leveranciers
vragen naar niet-financiële bewijslast.

3.2.2 Verwachtingen van kapitaalverstrekkers
Banken
Niet alle MKB-bedrijven zijn afhankelijk van kapitaalverstrekkers. Desalniettemin doen veel MKB- bedrijven zaken met een bank
voor de financiering van grote projecten, kapitaalinjecties of investeringen.
Bij kredietverlening kijken banken vooral naar financiële resultaten uit het verleden en heden. Deze halen zij dan uit de financiële
informatie die MKB-bedrijven wettelijk verplicht zijn op te stellen. Daarbij is ook het businessmodel van belang en hoe dit aansluit
bij marktontwikkelingen. Bij grotere risico’s zoals het uitgeven van grote kredieten, wordt er voorkeur aan gegeven om een
financiële onderbouwing te ontvangen om een goede financieringsinschatting te kunnen maken als bank.
De voorkeur van kapitaalverstrekkers gaat ernaar uit om de risico’s van een onderneming op papier terug te lezen. Maar financiële
instellingen zien ook dat papierwerk geen kwaliteit is van MKB-bedrijven en voor hen veel tijd kost naast hun dagelijkse
werkzaamheden. Daarbij geven de geïnterviewden aan dat informatie op papier vaak mooier is geformuleerd dan de werkelijkheid
zich voordoet. Dit geldt vaak voor publiekelijk beschikbare informatie, maar kan ook voor interne documentatie het geval zijn.
Tijdens gesprekken met het bestuur wordt vaak pas echt duidelijk hoe een bedrijf er voor staat en opereert. De geïnterviewden
benadrukken het toenemend belang van niet-financiële informatie in het beoordelen van kapitaal- en kredietaanvragen. Zij geven
aan dat dit een startende ontwikkeling is, die nu vooral waarneembaar is bij grote klanten en waarvan zij verwachten dat deze zich
op termijn zal uitbreiden naar kleinere klanten.

"We krijgen veel informatie van klanten dat niet publiekelijk beschikbaar is. Deze informatie is uitgebreider dan de klant zelf naar
buiten brengt via haar eigen communicatiekanalen. Deze informatie wordt ook getoetst in gesprek met de klant." (Rabobank)
“Nu is men zich meer bewust van de omgevingsrisico’s. Het concept ‘license to operate’ is belangrijker geworden, er moet meer
draagvlak zijn van stakeholders”… “Due diligence waar duurzaamheid ook onderdeel van is, wordt bij grote klanten en serieuze
investeringen onderdeel van het kredietverleningsproces. Bij het MKB geldt dit ook in toenemende mate. “ (ING)
“Ik denk dat de aandacht voor niet- financiële factoren steeds belangrijker wordt. Eerst werd alleen gekeken naar vaste assets en
activa van een bedrijf. Vervolgens werd steeds vaker rekening gehouden met de virtuele waarde van het merk. Dit is een nieuwe
tendens waarbij we zien dat er steeds meer gestructureerd wordt gekeken naar dit soort waarden, zonder dat we hiervoor een
uitgewerkt model hebben”…”We zitten nu aan de beginfase van het traject, bewustwording. Het besef begint door te dringen dat
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niet-financiële elementen belangrijk zijn in de kredietverlening. De laatste jaren wordt dit vanuit het hoofdkantoor steeds verder
uitgerold." (ABN AMRO)
Voor banken is het heel belangrijk dat de ondernemer in gesprek gaat met de bank en aantoont dat hij/zij inzicht heeft in de
risico’s en zijn/haar ervarenheid met ondernemen. De relatie met de ondernemer en het vertrouwen in hem of haar zijn dus
cruciale elementen bij kredietverlening en vaak ook van doorslaggevende betekenis. Kortom, ook de kredietverleners van het
MKB hechten slechts beperkte waarde aan papieren informatie en grote waarde aan informatie die wordt gedeeld in een
interactie.

“Wij hechten meer belang aan een echt gesprek tussen de ondernemer en de bank dan aan openbare informatie. Je kunt alles
wel mooi opschrijven op een website of in een verslag, maar vaak is het dan mooier dan in werkelijkheid. In gesprek daarentegen
komt vaak de ware intentie van een bedrijf naar boven.“ (Triodos Bank)
Informatie in het kader van niet-financiële factoren is vaak pas relevant wanneer het bedrijf opereert in een risicovolle sector. Ook
hier speelt mee in hoeverre de ondernemer verwacht dat hij of zij in staat is om ketenrisico’s te kunnen beïnvloeden. Indien dit
niet het geval is, wordt dit door de bank ervaren als risico. Risico’s die reeds zijn afgedekt door certificaten of keten initiatieven
zijn tijdbesparend voor de bank maar absoluut geen eis. Wanneer een sector weinig tot geen risico’s kent ten aanzien van sociale
en milieufactoren, wordt hier vaak niet naar gevraagd.
De Rabobank geeft als bijkomende verwachting aan dat de lokale omgeving ook kan meespelen in het proces van
kredietverlening. De lokale bank is terughoudend in het financieren van bedrijven die overlast (kunnen) veroorzaken voor de
directe omgeving.

“Een MKB-ondernemer die actief is in een ‘gevoelige’ sector – bijvoorbeeld de kledingindustrie - en veel importeert uit
lagelonenlanden, doet er goed aan zijn leveranciers op duurzaamheid te onderzoeken. Dat wil niet zeggen dat hij allerlei
duurzaamheidscertificaten moet hebben; het periodiek bezoeken van leveranciers kan ook.” (Van Lanschot)
Voor enkele sectoren zoals de bouw geldt dat informatie over niet-financiële factoren een voorwaarde is om financieel kapitaal en
opdrachten te verwerven. Opdrachtgevers vragen naar ISO certificeringen (bijv. veiligheid, milieu, etc.), FSC/PEFC certificaten en
soms een duurzaamheidsverslag. Indien een onderneming hier niet aan kan voldoen loopt de onderneming risico bij het werven
van (nieuwe) klanten. Dit argument is voor banken essentieel om dergelijke standaarden en certificeringen als eis op te nemen bij
kredietverlening aan bedrijven die in deze sectoren opereren.
Kredietverstrekkers die te maken hebben met spaargeld of geld van vermogende private personen zoals de Triodos Bank en Van
Lanschot, hebben een aanvullend argument om meer dan reguliere banken te vragen naar niet-financiële informatie. Hun
klanten, spaarders en vermogende personen, verwachten van dit type kredietverstrekkers dat hun vermogen goed wordt beheerd
en belegd. De Triodos Bank, een duurzame bank, vraagt op de eerste plaats naar maatschappelijke waardecreatie van een bedrijf
alvorens een financiële analyse uit te voeren. Daarin verschilt de Triodos Bank significant ten opzichte van reguliere banken. Ook
voor hen geldt echter dat de relatie met de ondernemer een heel belangrijk element is in kredietverlening en de mate van
transparantie van het MKB-bedrijf doorslaggevend is bij de investeringsbeslissing of kredietverlening.

“We vragen naar duurzaamheidsthema’s omdat we enerzijds risico’s willen afdekken, maar een nog sterker argument is dat
spaarders verwachten dat hun geld verantwoord wordt besteed.” (Van Lanschot)
Private equity
Private equity investeerders nemen deel in MKB-bedrijven en doen bij de selectie veel onderzoek naar de financiële maar zeker
ook niet-financiële waarde van een potentiële investering. Het totaalplaatje van een bedrijf is dan heel belangrijk, waarbij ook de
lange termijn wordt meegenomen. Hoe ziet een investering er over vijf jaar uit, en kan het bedrijf dan nog steeds tegen een goed
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winstpercentage worden verkocht of nieuwe investeerders aantrekken? Immateriële factoren zoals merk, reputatie,
innovatiekracht, management en duurzaamheid spelen dan een belangrijke rol in de waarde van een onderneming. Een integrale
beschrijving van de waarde door het MKB-bedrijf kan potentiële investeerders enthousiast maken.
Ook voor private equity bedrijven geldt dat financiële data van groot belang zijn bij het nemen van een investeringsbeslissing en
dat overige informatie veelal middels gesprekken wordt verkregen. Net als bij klanten geldt dat een integrated report de
investeerder kan voorzien van voldoende informatie om een goed eerste gesprek aan te gaan met het bedrijfsbestuur. Indien veel
data en informatie beschikbaar is, dan heeft dat efficiency voordelen voor de werkzaamheden van de private equity organisatie.
Als bedrijven veel gedocumenteerde informatie kunnen verstrekken leidt dit niet zozeer tot meer vertrouwen bij
kapitaalverschaffers, het vertrouwen ontstaat in de directe interactie met het bestuur van het bedrijf. Indien veel data ontbreekt
en inconsistent is, kan dit wel reden zijn om van een investering af te zien.

“…Bij de beoordeling van een potentiële investering in een bedrijf, kijken wij naast de financiële gezondheid ook naar
immateriële elementen die voorspellende waarde hebben, zoals innovatiekracht, integriteit van het management, intellectueel
eigendom e.d. ..” “.. Wij zouden zeer gebaat zijn bij het op voorhand beschikbaar zijn van deze belangrijke niet-financiële
informatie omdat deze hierdoor sneller en tegen lagere kosten voor ons beschikbaar is…” (Waterland)
De vraag naar financiële informatie blijft dominant ten opzichte van de vraag naar niet-financiële informatie. Wel zien we een
trend waarbij niet-financiële informatie steeds belangrijker wordt en meeweegt bij investeringsbeslissingen en kredietverlening.
Dit is vooral van toepassing bij specifieke (risicovolle) sectoren en private eigenaren en spaarders die hun vermogen in
verantwoorde ondernemingen willen investeren. Een duurzame bank zoals Triodos Bank kijkt in eerste instantie naar de
maatschappelijke waardecreatie in tegenstelling tot reguliere banken.
Private equity bedrijven zijn veel meer dan banken geïnteresseerd in het totaalplaatje van een bedrijf waarbij ook de lange termijn
wordt meegenomen. Middels gesprekken met de directie wordt inzicht verkregen in de organisatie en een risicoprofiel opgesteld.
Kapitaalverschaffers vragen niet specifiek naar (publiekelijke) gedocumenteerde informatie. Inzicht en informatie wordt met
name verkregen door gesprekken met de directie. Bij alle kapitaal- en kredietverstrekkers komt duidelijk naar voren dat de
sociale relatie en het vertrouwen in een ondernemer heel zwaar meeweegt bij een investeringsbeslissing. In situaties waarbij
risico’s groot zijn wordt er voorkeur aan gegeven om een financiële onderbouwing te ontvangen.
In tegenstelling tot de veronderstellingen in de literatuur is bij de gebruikers van bedrijfsinformatie slechts een kleine toename
waar te nemen in de vraag naar niet-financiële informatie en naar een integraal beeld van de organisatie. Deze toename is met
name te zien bij de klanten van het MKB die opereren in sectoren met specifieke duurzaamheidsrisico’s, of klanten die een
duurzaam product of dienst aanbieden. Deze toenemende vraag is tevens waarneembaar bij banken die kapitaal investeren in
opdracht van partijen die hun vermogen verantwoord willen investeren, en bij private equity bedrijven.

GiesbersWijchen Bouw
Aantal medewerkers: 90
Omzet: 50 miljoen
Sector: de Bouw
GiesbersWijchen is een ontwikkel- en bouwpartner met opdrachtgevers op het gebied van onder meer utiliteits- en woningbouw,
commercieel en maatschappelijk vastgoed, renovatie, beheer, onderhoud en integrale gebiedsontwikkeling. De bouwsector
bevindt zich in een moeilijke economische tijd. Om proactief in te spelen op de veranderingen in de markt heeft GiesbersWijchen
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een enorme omslag gemaakt in denken en handelen: van functiegericht naar competentiegericht werken. En extern naar een
geïntegreerde aanpak met ketenpartners waarbij oog voor de omgeving, stakeholders en de toekomst centraal staat.
Inleven in de klant en het zichtbaar maken van de meerwaarde voor de klant staan hoog in het vaandel. Dit uit zich in het
optimaal faciliteren van klanten door het bieden van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en het inzetten van kennis
over nieuwe technieken en ontwikkelingen. Duurzaamheid is bijvoorbeeld een belangrijke trend binnen de bouw waar
GiesbersWijchen goed op inspeelt. Kennis en toepassing van de meest duurzame technieken en het beschikken over de nodige
certificeringen tonen dit aan. Dit is ook vaak een eis van opdrachtgevers en van banken. “ Geen visie op duurzaamheid betekent

nu dat je achterop loopt in de markt, want binnen enkele jaren verandert duurzaamheid van een onderscheidend kenmerk naar
een basisvoorwaarde om te mogen bouwen.”
Door klantinterviews en continu alert te zijn op wat er verandert in de markt anticipeert GiesbersWijchen op nieuwe trends. De
vraag ‘wat is de klantvraag en wat zijn de noodzakelijke vaardigheden’ wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Nadat een
project gerealiseerd is, wordt er na twee maanden een klanttevredenheidsonderzoek gepland om alle goede en kritische punten
door te nemen aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt meer inzicht
te krijgen in ontwikkelingen en veranderende behoeften bij opdrachtgevers. Dit kan zorgen voor een verandering van koers in de
organisatie, zoals enkele jaren geleden is gebeurd in de omslag van functiegericht naar competentiegericht en voorwaarts
geïntegreerd werken. Hierdoor is de organisatie zo ingericht dat GiesbersWijchen alle contractvormen als D&C, DBFMO etc.
aankan.
Naast klanttevredenheid is ook medewerkertevredenheid essentieel. Door de omslag naar een andere manier van werken wordt
van medewerkers verwacht de ontwikkelingen in de wereld en bouwsector bij te houden. Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in
opleidingsprogramma’s en wordt technisch personeel gecoacht op het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden om klanten
zowel technisch als communicatief optimaal te kunnen bedienen. Door een platte structuur en open cultuur is er veel onderlinge
communicatie en is men snel op de hoogte van wat er speelt.

3.3

Voordelen van integrated thinking en reporting

De theorie benoemt een aantal voordelen van integrated thinking en reporting die mogelijk relevant kunnen zijn voor het MKB.
Bijvoorbeeld een betere afstemming op de informatiebehoeften van investeerders en overige belanghebbenden, een beter inzicht
in het businessmodel en risico’s en kansen en een versterking van het lange termijn competitief voordeel. Een uitgebreide
opsomming is terug te lezen in paragraaf 2.2.5. In deze paragraaf wordt bekeken welke voordelen zoals genoemd in de theorie
overeenkomen met de praktijk.

3.3.1 Interne voordelen
Een veel genoemd voordeel in de interviews, door zowel de MKB-bedrijven als hun stakeholders, is dat het proces van grotere
toegevoegde waarde is dan het eindresultaat. Integrated thinking en reporting kan inzicht geven in de gehele organisatie vanuit
een ander perspectief. Dit kan zeer verhelderend zijn, daar waar medewerkers en directies van MKB-bedrijven vaak in de waan
van de dag leven. Het inzichtelijk maken van businessmodellen en het zien van kansen en risico’s kan bedrijven sterker maken.
Het proces van integrated thinking is hierin een belangrijke eerste stap. Een ander voordeel is dat het hanteren van een raamwerk
kan leiden tot het aanbrengen van structuur in de bedrijfsstrategie en het systematisch documenteren hiervan.
Ook is door geïnterviewden genoemd dat integrated reporting kan bijdragen aan de uitdaging om naast de focus op financiële
doelen ook andere doelen inzichtelijk te maken. En integrated reporting kan er ook toe dienen om te laten zien aan de
medewerkers dat het bedrijf en de ondernemer niet alleen voor financieel gewin gaan.
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“Het zou zeker voordelen hebben om naar een framework te kijken, omdat ons werk toch meer tactisch wordt ingestoken, het is
een hele exercitie om meer strategisch te kijken”… “MKB-bedrijven moeten een stap terug doen van de organisatie en kritisch
kijken naar trends. Alleen maar harder werken heeft geen zin. We moeten meer nadenken welke richting we op willen en daar
kunnen we wel structuur bij gebruiken. Een integrated reporting raamwerk zou daarin kunnen ondersteunen.” (Decos)
'Het plaatsen van je business model op papier maakt het altijd scherper. Daarnaast is een businessplan op papier belangrijk om
je mensen mee te krijgen. Naarmate je groter bent wordt het communiceren met medewerkers op informele wijze steeds
lastiger." (Rabobank)
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Figuur 9: Voordelen van integrated reporting, genoemd door de geïnterviewde MKB-bedrijven.
A: MKB-bedrijven die al gevorderd zijn op het gebied van maatschappelijke verslaggeving, via een maatschappelijk of informatie op de website
B: MKB-bedrijven die die nog niet transparant zijn middels het verstrekken van niet-financiële informatie
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Figuur 10: Voordelen van integrated reporting, genoemd door de geïnterviewde zakenpartners van MKB-bedrijven.

3.3.2 Externe voordelen
In de interviews worden tevens een aantal externe voordelen genoemd. Zo komt uit de interviews naar voren dat integrated
reporting voor externe stakeholders inzichtelijk kan maken dat een bedrijf meer waarde toevoegt dan alleen financieel en kan
laten zien wat de zichtbare en onzichtbare gevolgen hiervan zijn. Dit kan interessant zijn voor nieuwe samenwerkingspartners en
klanten, en tot meer vertrouwen leiden bij kapitaalverstrekkers.

“Goed stakeholder management en het begrijpen van je omgeving zorgen voor een betere positionering in de markt. Dit omdat je
veel beter weet wat er van je wordt verwacht. Het is meer dan alleen je topleverancier te vriend houden.” (ABN AMRO)
“Een integrated report plaatst financiële cijfers in perspectief. De jaarrekening is het belangrijkste instrument voor veel
kapitaalverschaffers. Een bedrijf met een toekomstvisie van een half jaar kan echter dezelfde jaarcijfers hebben als een bedrijf
met een visie voor komende 50 jaar…. Als je als bedrijf in contact bent met bijvoorbeeld een milieubeweging en daardoor goed op
de hoogte bent van mogelijke milieu-risico's ook in de toekomst, dan is het later makkelijker om investeringen te doen dan een
bedrijf die dat niet doet. Daar lees je nu weinig over in een financieel jaarverslag.” (Roelofs Groep)
Enkele stakeholders geven aan dat publieke niet-financiële informatie een bepaald vertrouwen kan geven en dat het
voorinformatie verschaft zodat gerichter vragen kunnen worden gesteld op eerste contactmomenten. Dit kan leiden tot snellere
beslissingen en overeenkomsten. Het versterken van vertrouwen en geloofwaardigheid wordt vooral ook genoemd door de MKBbedrijven die reeds niet-financiële informatie publiekelijk verstrekken. Bedrijven die niet aan verslaggeving doen, noemen als
voordeel dat een integrated report een compact totaaloverzicht kan bieden aan stakeholders. Daarnaast is door een klant en
kredietverlener aangegeven, dat het verstrekken van publieke niet-financiële informatie ook het beeld creëert dat de betreffende
potentiële leverancier bedrijfsrisico’s helder in beeld heeft en een langere termijn perspectief hanteert. Een ander voordeel dat
een klant benoemd heeft voor het verstrekken van publieke informatie (financiële en niet-financiële), is dat sneller kan worden
gezien of een MKB-bedrijf over de laatste stand der techniek beschikt en wel of niet interessant is om zaken mee te doen.
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Uiteindelijk geldt wel dat mondeling wordt vastgesteld hoe een bedrijf opereert en of verstrekken van kapitaal of krediet van
toegevoegde waarde kan zijn voor de betreffende stakeholder.
Bedrijven met een duurzaam product of dienst die een maatschappelijk verslag uitbrengen, dragen als argument aan dat een
verslag met financiële en niet-financiële informatie zorgt voor transparantie en van belang is om verantwoording af te leggen aan
de maatschappij. Voor hen kan een integrated report ook onderscheidend vermogen opleveren.

“Als een ondernemer zaken op papier heeft staan en dit kan koppelen aan getallen, dan weet je dat iemand er goed over heeft
nagedacht. De kans dat een project of onderneming succesvol wordt, neemt hierdoor toe.” (ING)
“Openbare informatie heeft een beperkt belang. In de eerste fase tijdens de kennismaking is het handig, maar wanneer je verder
gaat met de samenwerking, zal meer informatie nodig zijn… Grote beschikbaarheid van juiste informatie stelt een investeerder in
staat sneller een beslissing te kunnen maken. Het eerste gesprek verloopt ook soepeler wanneer informatie vooraf beschikbaar
is.” (H2 Equity Partners)
“Het voordeel van een integrated report is om een duidelijk beeld te schetsen van je bedrijf zodat een goed beeld kan worden
verkregen van de wijze waarop het bedrijf functioneert en met welke projecten het bedrijf specifiek bezig is. Dit wekt vertrouwen
en creëert een sterke uitstraling naar eindgebruikers.” … “Hoe groter een bedrijf wordt hoe meer er vraag komt naar
verslaggeving, zeker naarmate een bedrijf verder af komt te staan van de aandeelhouders.” (Van Puijenbroek Textiel)
Uit de interviews blijkt dat MKB-ondernemers vaak niet happig zijn op documentatie en onvoldoende ervaring hebben met het
documenteren van bedrijfsvisie en -strategie. Veel geïnterviewden geven aan dat informatie vooral in het hoofd zit en wordt
gedeeld in gesprekken, maar niet op papier wordt vastgelegd.
Enkele bedrijven benoemen ook maatschappelijke voordelen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven om
integrated reporting actief op te pakken. Enkele stakeholders geven aan dat proactief nadenken over waardecreatie vanuit een
integrale benadering maakt dat bedrijven gaan nadenken over het nut en de functie van hun organisatie in de maatschappij.

“Vanuit het maatschappelijke debat wordt het steeds belangrijker om meer te rapporteren. Openheid kan zorgen voor schoon
schip wanneer bepaalde nieuwsitems het bedrijf in een kwaad daglicht kunnen brengen. Dit hebben we gemerkt bij de
schandalen die zich afgelopen jaar, april 2013, voordeden in de kledingfabrieken in Bangladesh.” (Puijenbroek textiel)
Daarnaast is genoemd dat potentiële en nieuwe medewerkers vaak een verslag lezen, waarmee het verslag een functie heeft in
het aantrekken van arbeidspotentieel en de informatievoorziening aan nieuwe medewerkers.
De MKB-bedrijven met een specifiek product waarin (vooralsnog) weinig concurrentie bestaat, geven aan dat zij veelal nieuwe
bedrijfsafzet vinden door mond op mond reclame. Door de kleinschaligheid en de specifieke kwaliteiten en functionaliteiten van
het product of dienst, worden deze klanten veelal ook niet via het web gevonden. Het verstrekken van informatie via website of
verslaggeving wordt dan vaak gezien als onnodig.
Intern voordeel: Voor veel MKB-bedrijven is het op papier zetten van het businessmodel en de strategie van toegevoegde waarde.
Het Integrated reporting raamwerk kan daarbij een handvat zijn om inzicht te creëren in het eigen businessmodel proces van
waardecreatie en identificatie van kansen en risico’s. Daarmee kan de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren, en het lange
termijn competitief voordeel worden versterkt door bijvoorbeeld een verbeterde reputatie en betere toegang tot
financieringsmogelijkheden. En het kan het entrepeneurship en innovatievermogen van bedrijven versterken. Dit beeld bevestigt
in de literatuur genoemde voordelen.
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Extern voordeel: Belangrijke argumenten om een integrated report op te stellen zijn het verstrekken van een compact
totaaloverzicht (op een professionele wijze) van de organisatie en het verkrijgen van vertrouwen bij zakenpartners. Zakelijke
overeenkomsten kunnen hierdoor worden versneld. Ook kan een integrated report van toegevoegde waarde zijn in het informeren
van potentiële medewerkers. Deze voordelen vinden we terug in de literatuur. Integrated thinking en reporting hebben daarnaast
ook een maatschappelijk voordeel doordat bedrijven expliciet bezig zijn met het leveren van een positieve maatschappelijke
toegevoegde waarde. Dit draagt bij aan het herstel van het maatschappelijk vertrouwen in het bedrijfsleven. Dit voordeel is niet
uit literatuuronderzoek gebleken.
Een aantal andere externe voordelen die met name in de literatuur zijn terug te vinden betreffen:
- Intellectueel kapitaal: Rapportage over het intellectuele kapitaal zorgt voor meer homogene resultaten in de waardering van de
kredietwaardigheid van een organisatie.
- Internationalisering: Investeerders zullen met hun brede kennis van verschillende markten gemakkelijker inzien of een MKBbedrijf interessant is om toe te treden tot nieuwe markten.
- Vergelijkbaarheid: De vergelijkbaarheid tussen organisaties zorgt ervoor dat er meer duidelijkheid is over de onderlinge
prestaties tussen organisaties.

3.4

Nadelen en barrières van integrated reporting

De theorie benoemt een aantal nadelen en barrières van integrated thinking en reporting die mogelijk relevant kunnen zijn voor
het MKB. Bijvoorbeeld het publiek maken van concurrentiegevoelige informatie en te hoge kosten in verhouding tot de baten. Een
uitgebreide opsomming is terug te lezen in paragraaf 2.2.6. In deze paragraaf wordt bekeken welke nadelen en barrières zoals
genoemd in de theorie overeenkomen met de praktijk.
Eén van de meest genoemde barrières voor een integrated report is de beperkte capaciteit die MKB- bedrijven ervaren. Met name
de beperkingen in tijd en kosten worden hierbij genoemd. Activiteiten zoals het opstellen van een integrated report, worden vaak
naast de dagelijkse werkzaamheden gedaan waar grote bedrijven dit vaak uitbesteden of hier specifieke medewerkers voor
aannemen.

“Het zou nu geen toegevoegde waarde hebben. Een publiek verslag moet goed worden geschreven en dat vraagt tijd en aandacht.
Dit door derden te laten doen is te duur.” …”Het moet de waarheid zijn en onderbouwbaar zijn wat gerapporteerd wordt. Hier moet
veel tijd in gestopt worden. Je wilt namelijk niet een stap verkeerd maken en leugens publiceren.” (Van Puijenbroek Textiel)
Naast het beschikken over onvoldoende middelen wordt ook genoemd dat beperkte kennis en ervaring in het schrijven van een
verslag vaak een barrière is. Veel ondernemers zitten weinig achter een computer en hebben geringe ervaring in het
documenteren van bedrijfsbeleid en bijhouden van resultaten.

“Waarschijnlijk doe je al heel veel, maar je doet het nooit gestructureerd dus je hebt geen idee van wat je al doet aan integrated
thinking.” (Campo Coprint)
Een belangrijk nadeel van integrated reporting dat wordt genoemd is het verstrekken van concurrentiegevoelige informatie.
Daarnaast is er onduidelijkheid over wat een integrated report precies inhoud en wat dit betekent voor een bedrijf. Welke kennis
en activiteiten zijn nodig om een dergelijk verslag op te stellen? Maar ook wanneer en voor wie is dit verslag dan interessant? Het
raamwerk van de IIRC is nog niet bekend bij de geïnterviewde MKB-bedrijven. Daarnaast is het raamwerk zeer uitgebreid en
Engelstalig, dit weerhoudt ondernemers ervan om het raamwerk nader te bestuderen. Een duidelijke richtlijn, kort en bondig is
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een behoefte die veel ondernemers noemen als voorwaarde om te starten met integrated reporting. Ook voor bedrijven die al een
uitgebreid duurzaamheidsverslag publiceren is het ontbreken van een duidelijke richtlijn voor integrated reporting een drempel.
Drempels zoals onvoldoende capaciteit en terughoudendheid ten aanzien van concurrentiegevoelige informatie speelt bij hen
geen rol meer.

“Ik vraag me af of bedrijven die meer op papier zetten ook beter presteren. Het heeft meer met een intellectueel
abstractievermogen te maken dan met een ondernemersgeest. Een biologische boer bijvoorbeeld doet veel op gevoel en ervaring.
Als hij dit zou moeten verwoorden, dan maakt hem dit niet een betere of minder goede boer.“ (Triodos Bank)
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Figuur 11: Voordelen van integrated reporting, genoemd door de geïnterviewde MKB-bedrijven.
A: MKB-bedrijven die al gevorderd zijn op het gebied van maatschappelijke verslaggeving, via een maatschappelijk of informatie op de website
B: MKB-bedrijven die die nog niet transparant zijn middels het verstrekken van niet-financiële informatie
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Figuur 12: Nadelen van integrated reporting, genoemd door de geïnterviewde zakenpartners van MKB-bedrijven.

“Alles verandert heel snel in onze omgeving, wat nu hot is op het gebied van microbiologie, is over een half jaar not. Hierdoor is
verslaggeving snel achterhaald.” (Specialist in (organische) afval verwerking)
De nadelen en barrières die worden genoemd in literatuuronderzoek worden in de interviews bevestigd. De belangrijkste zijn:
- Beperkte capaciteit (kosten, kennis en menskracht).
- Ontbreken van externe vraag.
- Publiek maken van concurrentiegevoelige informatie.
Daarnaast wordt veelvuldig genoemd dat het ontbreken van een duidelijke richtlijn een drempel is voor veel MKB-bedrijven om
met integrated reporting te starten.
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3.5

Stadia van ontwikkeling

In paragraaf 3.1 is aangegeven dat de geïnterviewde bedrijven allen, op één uitzondering na, onbekend zijn met integrated
thinking en integrated reporting. Dit strookt met de eerder gemaakte constatering dat integrated thinking en integrated reporting
een nog zo jonge ontwikkeling is dat er nog geen theoretische modellen zijn ontwikkeld over fasen van ontwikkeling. Een
beschouwing van de interviewresultaten ten opzichte van het in het kader van dit onderzoek ontwikkelde model voor stadia van
ontwikkeling naar integrated reporting levert het onderstaande beeld op.
Bewustwording

Het merendeel van de categorie A bedrijven1 is zich bewust van het belang van niet-financiële
waardecreatie. Dit geldt in iets mindere mate voor de categorie B bedrijven2. Slechts één van de
geïnterviewde bedrijven (Categorie A en B) is bekend met het concept integrated thinking en
ziet hiervan de toegevoegde waarde voor de eigen bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering.

Strategie en positionering

Zowel categorie A als B bedrijven passen voor het merendeel elementen van integrated thinking
toe in het bepalen van de bedrijfsstrategie en de positionering van het bedrijf in de markt. Het
betreft met name de elementen betrekken belangen van stakeholders in besluitvorming en
activiteiten; nemen van bedrijfsbeslissingen vanuit integraal perspectief; hanteren lange termijn
perspectief. Hetgeen bij de meeste bedrijven mist is het toepassen van de structuur van
integrated thinking, het benoemen van de kapitalen (capitals) en het duiden van het
businessmodel met daarin opgenomen het proces van waardecreatie op financiële en nietfinanciële waardecreatie.

Implementatie

Bij de implementatie van integrated thinking zijn er verschillen tussen de categorie A bedrijven1
en categorie B bedrijven2. Categorie A bedrijven zijn allen bezig met de implementatie van nietfinanciële waardecreatie, echter niet met de volledige implementatie van integrated thinking.
Slechts enkele Categorie B bedrijven zijn bezig met de implementatie van niet-financiële
waardecreatie en niet met de volledige implementatie van integrated thinking. Het gaat hierbij
vooral om bedrijven met een duurzaam product of dienst.

Verantwoording en
verslaggeving

De informatievoorziening over financiële waardecreatie wordt door de Categorie A en B
bedrijven ingevuld conform de wettelijke verplichtingen. De Categorie A bedrijven publiceren
daarnaast niet-financiële informatie middels een verslag en/of website. Geen van de Categorie
A bedrijven brengt een integrated report uit volgens het raamwerk van de IIRC. Enkele
maatschappelijke verslagen bevatten wel elementen van integrated reporting. Elementen die
terug te lezen zijn gaan o.a. over de menselijke, milieu en sociale relatie kapitalen (capitals).

Integrated
reporting
1:
2:

MKB-bedrijven die al gevorderd zijn op het gebied van maatschappelijke verslaggeving, via een maatschappelijk of informatie op de website
MKB-bedrijven die nog niet transparant zijn middels het verstrekken van niet-financiële informatie

Plannen voor integrated reporting
De meeste bedrijven die zijn geïnterviewd hebben op dit moment geen concrete plannen om toe te werken naar een integrated
report. Dit komt voornamelijk omdat zij nog onvoldoende kennis hebben over de concepten integrated thinking en integrated
reporting. De bedrijven die geen niet-financiële informatie publiceren, geven aan geen behoefte te hebben om dit wel te gaan
doen. Twee bedrijven die reeds niet-financiële informatie publiceren hebben aangegeven integrated reporting een interessante
ontwikkeling te vinden en dit mogelijk op termijn invulling gaan geven. Twee bedrijven, één met een maatschappelijk verslag en
één zonder maatschappelijk verslag, hebben aangegeven integrated reporting misschien in de toekomst op te willen pakken.
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“MKB-bedrijven zijn sowieso al lange termijn gericht. Je houdt rekening met de toekomst, met mensen en de sociale binding die

je hebt met de lokale omgeving. In die zin is er best wel interesse om een integrated report op te stellen, ook omdat je het
onbewust al doet.” (Campo Coprint)
De geïnterviewde bedrijven zijn, met uitzondering van de social enterprise, onbekend met integrated thinking en integrated
reporting. De bedrijven die reeds niet-financiële informatie publiceren zijn zich bewust van het belang van niet-financiële
waardecreatie, onderscheiden zich hiermee in de markt en implementeren op niet-gestructureerde wijze elementen van
integrated thinking in hun businessmodel en bedrijfsvoering. De geïnterviewden die geen niet-financiële informatie verstrekken,
doen dit in mindere mate.
De meeste bedrijven die zijn geïnterviewd hebben op dit moment geen concrete plannen om toe te werken naar een integrated
report. Enkele bedrijven geven aan integrated reporting een interessante ontwikkeling te vinden en dit mogelijk op termijn
invulling te willen gaan geven.
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4

Conclusies

In dit hoofdstuk worden de deelvragen van het onderzoek beantwoord en tot slot de hoofdvraag waarin tevens een richting voor
vervolgonderzoek wordt aangegeven. Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen worden de bevindingen uit de praktijk
afgezet tegen de bevindingen uit de literatuur.
Deelvragen:


Wat is integrated reporting en hoe sluit dit aan bij integrated thinking?
Integrated thinking is een nieuwe manier van denken over waardecreatie van een onderneming, waarin de onderneming kijkt
naar financiële en niet-financiële waardecreatie op de korte, middellange en lange termijn voor zowel bedrijf als
maatschappij, en deze onderdeel maakt van de bedrijfsstrategie en businessmodel. De formele definitie, zoals verwoord
door de IIRC in het raamwerk luidt “Integrated thinking is het door een organisatie actief in overweging nemen van de
relaties tussen de diverse operationele en functionele eenheden en de kapitalen (capitals) die de organisatie gebruikt en
beïnvloedt. Integrated thinking leidt tot geïntegreerde besluitvorming en acties die waardecreatie op de korte, middellange
en lange termijn in overweging nemen.” Integrated reporting is de weerslag van integrated thinking, en behelst vervolgens
het totale rapportageproces, zowel intern als extern en mondt uiteindelijk uit in communicatie, vaak via geïntegreerde
managementrapportages en een geïntegreerd extern verslag.
Uit de interviews blijkt dat MKB-bedrijven vaak al (onbewust) elementen toepassen van integrated thinking. Dit door het
grote belang van persoonlijke relaties met belangrijke stakeholders, die daarom ook worden meegenomen bij
besluitvorming en activiteiten. Door het ontbreken van aparte afdelingen en een beslisstructuur met een cruciale rol voor de
directeur/grootaandeelhouder, worden beslissingen vaak vanuit een integraal bedrijfsperspectief genomen. MKB-bedrijven
met een duurzaam product of dienst nemen vanzelfsprekend milieu- en/of sociale aspecten mee in hun overweging en ook
het lange termijn perspectief is een element dat veelal in ogenschouw wordt genomen. Dit is met name het geval bij MKBbedrijven die in handen zijn van families of een grootaandeelhouder die vanuit een lange termijn perspectief een bedrijf
besturen. Deze elementen maakt dat veel MKB-bedrijven al sneller een relatie leggen tussen bedrijfsonderdelen, de
(economische en sociale) omgeving en kansen en risico’s over de middellange en lange termijn.
De resultaten van de interviews bevestigen het beeld vanuit de literatuur, waarin eveneens wordt aangegeven dat diverse
kenmerken van MKB-bedrijven maken dat integrated thinking goed kan aansluiten bij de denk- en werkwijze van deze
bedrijven.



Welke stadia van ontwikkeling zijn te onderkennen bij integrated reporting?
Op basis van de literatuur worden de volgende stadia van ontwikkeling gedefinieerd: bewustwording, strategie en
positionering, implementatie, en tot slot verantwoording en verslaggeving. Uit de interviews blijkt dat een aantal bedrijven
zich op onderdelen in de verschillende fases beweegt. Voor de fase van bewustwording geldt dat de geïnterviewde bedrijven,
met uitzondering van de social enterprise, onbekend zijn met integrated thinking en integrated reporting. Voor de fase van
strategie en positionering blijkt dat veel van de geïnterviewde bedrijven elementen van integrated thinking in hun
bedrijfsstrategie toepassen, echter niet conform het raamwerk van de IIRC en de daarin gehanteerde methodologie en
terminologie. Voor de fase van implementatie zijn de bedrijven die reeds niet-financiële informatie publiceren zich bewust
van het belang van niet-financiële waardecreatie, onderscheiden zich hiermee in de markt en implementeren op nietgestructureerde wijze elementen van integrated thinking in hun businessmodel en bedrijfsvoering. De geïnterviewden die
geen niet-financiële informatie verstrekken, doen dit in mindere mate. En tot slot de fase van verantwoording en
verslaggeving. Hiervoor blijkt dat MKB-bedrijven weinig schriftelijke bedrijfsinformatie geven. Verantwoording en
verslaggeving is op dit moment vooral gedreven door wettelijke verplichtingen voor de financiële rapportage en voor de niet-
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financiële rapportage vooral gedreven door externe druk van stakeholders en/of een sterke intrinsieke motivatie. Dit beeld
komt overeen met de bevindingen uit de literatuur. MKB-bedrijven die publiekelijk verslag doen over niet-financiële thema’s
doen dit middels een duurzaamheidsverslag. Elementen die terug te lezen zijn in duurzaamheidsverslagen gaan o.a. over de
menselijke (human), milieu (natural) en sociale relatie (social and relationship) kapitalen (capitals).
De meeste bedrijven die zijn geïnterviewd hebben op dit moment geen concrete plannen om toe te werken naar een
integrated report. Enkele bedrijven geven aan integrated reporting een interessante ontwikkeling te vinden en dit mogelijk op
termijn invulling te willen gaan geven.


Voor welke gebruikers is geïntegreerde verslaggeving door het MKB het meest relevant en wat verwachten zij van de
onderneming?
Uit de interviews blijkt dat een belangrijke gebruiker van integrated reporting het MKB-bedrijf zelf is, dit sluit aan bij de
bevindingen in de literatuur. In de vraag naar de voordelen van integrated reporting wordt ingegaan op de wijze waarop
integrated thinking en integrated reporting wordt gebruikt door de MKB-bedrijven zelf.
Uit de interviews blijkt dat er sprake is van enige diversiteit in de informatiebehoeften van de verschillende zakenpartners van
het MKB. Voor de banken is de belangrijkste bron van informatie de financiële informatie, bij sectoren met specifieke
duurzaamheidsrisico’s is er wel behoefte aan niet-financiële informatie evenals bij banken die spaargeld en private
vermogens investeren. In de toekomst verwachten banken dat niet-financiële informatie een grotere rol gaat spelen in de
kredietverlening. Een duurzame bank zoals Triodos Bank kijkt in eerste instantie naar de maatschappelijke waardecreatie in
tegenstelling tot reguliere banken. Een integrated report kan dit inzichtelijk maken en daardoor bijdragen aan een grotere
toegankelijkheid tot kapitaal. Private equity bedrijven hechten groot belang aan het totaalplaatje van een bedrijf, waarbij
ook de lange termijn wordt meegenomen. Hoe ziet een investering er over vijf jaar uit, en kan het bedrijf dan nog steeds
tegen een goed winstpercentage worden verkocht of nieuwe investeerders aantrekken? Niet-financiële factoren zoals merk,
reputatie, innovatiekracht, management en duurzaamheid spelen dan een belangrijke rol in de waarde van een
onderneming. Een brede waardebeschrijving door het MKB-bedrijf kan potentiële investeerders enthousiast maken.
Klanten van MKB-bedrijven vragen alleen specifieke niet-financiële informatie indien er sprake is van specifieke
duurzaamheidsrisico’s in de keten. Voor klanten met een duurzaam product of dienst kan integrated reporting als bewijs
dienen om voor verschillende stakeholders de maatschappelijke toegevoegde waarde aan te tonen van de organisatie.
In tegenstelling tot de veronderstellingen in de literatuur is bij de gebruikers van bedrijfsinformatie slechts een kleine
toename waar te nemen in de vraag naar niet-financiële informatie en naar een integraal beeld van de organisatie. Deze
toename is met name te zien bij de klanten van het MKB die opereren in sectoren met specifieke duurzaamheidsrisico’s, of
klanten die een duurzaam product of dienst aanbieden. Deze toenemende vraag is tevens waarneembaar bij banken die
kapitaal investeren in opdracht van partijen die hun vermogen verantwoord willen investeren, en bij private equity bedrijven.
Tevens blijkt dat de informatiebehoefte van kapitaalverstrekkers en investeerders vooral wordt ingevuld via mondelinge
communicatie, schriftelijke rapportages worden voornamelijk gebruikt voor een eerste beeldvorming over de organisatie.



Welke (type) bedrijven rapporteren al over hun niet-financiële resultaten en welke motieven hebben zij hiervoor?
Zowel uit de literatuur als uit de interviews blijkt dat slechts een klein aantal MKB-bedrijven communiceert over hun nietfinanciële resultaten middels een MVO of duurzaamheidsverslag. Communicatie over niet-financiële resultaten, binnen het
MKB en met hun stakeholders, gebeurt vaak op informele wijze. MKB-bedrijven staan meer open voor het idee om te
communiceren over hun niet-financiële waardecreatie op een meer eenvoudige manier dan middels een schriftelijk verslag
zoals bijvoorbeeld, klantcontacten, social media, nieuwsbrieven, mailings, medewerker bijeenkomsten en brochures.
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In de literatuur en interviews worden twee hoofdmotieven gegeven voor de publicatie van niet-financiële informatie door
MKB-bedrijven. Dit wordt ofwel gedaan vanwege externe druk vanuit bijvoorbeeld kritische afnemers of het opereren in een
risicosector of vanuit een intrinsieke motivatie (afleggen verantwoording).


Welke voordelen (extern en intern) van integrated reporting worden genoemd in literatuur en praktijk en in hoeverre zijn deze
voordelen ook van toepassing op het MKB?
Interne voordelen
In de interviews geven MKB-bedrijven aan dat het op papier zetten van het businessmodel en de strategie van interne
toegevoegde waarde kan zijn. Het integrated reporting raamwerk kan daarbij een handvat zijn om inzicht te creëren in het
eigen businessmodel, proces van waardecreatie en identificatie van kansen en risico’s. Daarmee kan de kwaliteit van de
besluitvorming verbeteren, en het lange termijn competitief voordeel worden versterkt door bijvoorbeeld een verbeterde
reputatie en betere toegang tot financieringsmogelijkheden. En het kan het entrepeneurship en innovatievermogen van
bedrijven versterken. Dit beeld bevestigt de in de literatuur genoemde voordelen.
Externe voordelen
Belangrijke externe voordelen van integrated reporting die in de interviews naar voren zijn gebracht zijn het verstrekken van
een compact totaaloverzicht (op een professionele wijze) van de organisatie en het verkrijgen van vertrouwen bij
zakenpartners. Zakelijke overeenkomsten kunnen hierdoor worden versneld. Ook kan een integrated report van toegevoegde
waarde zijn in het informeren van potentiële medewerkers. Deze voordelen worden tevens genoemd in de literatuur.
Daarnaast geven de geïnterviewden aan dat integrated thinking en reporting ook een maatschappelijk voordeel heeft,
doordat bedrijven expliciet bezig zijn met het leveren van een positieve maatschappelijke toegevoegde waarde. Dit draagt
tevens bij aan het herstel van het maatschappelijk vertrouwen in het bedrijfsleven. Dit voordeel wordt niet benoemd in de
literatuur.
Een aantal andere externe voordelen die met name in de literatuur zijn terug te vinden betreffen het voordeel van rapportage
over intellectueel kapitaal dat zorgt voor meer homogene resultaten in de waardering van de kredietwaardigheid van een
organisatie, het voordeel van een beter beoordelingsvermogen van investeerders voor de toetreding van MKB-bedrijven tot
nieuwe internationale markten en het voordeel van een betere onderlinge vergelijkbaarheid tussen prestaties van
organisaties.



Welke nadelen en barrières (intern en extern) van integrated reporting worden genoemd in literatuur en praktijk en in
hoeverre zijn deze nadelen ook van toepassing op het MKB?
De nadelen en barrières die worden genoemd in literatuuronderzoek worden in de interviews bevestigd. De belangrijkste zijn:
beperkte capaciteit (kosten, kennis en menskracht);
ontbreken van externe vraag;
publiek maken van concurrentiegevoelige informatie.
Daarnaast wordt veelvuldig genoemd dat het ontbreken van een duidelijke richtlijn een drempel is voor veel MKB-bedrijven
om met integrated reporting te starten.



Hoe kunnen deze nadelen en barrières voor het implementeren van integrated reporting overwonnen worden?
MKB-bedrijven kennen een aantal specifieke eigenschappen zoals flexibiliteit, korte besluitvormingslijnen en een sterke
gerichtheid op de lange termijn van de directeur/ grootaandeelhouder, waardoor zij makkelijk aansluiting vinden bij een
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aantal elementen van het concept integrated thinking. Het aanspreken van het MKB vanuit deze kenmerken en het leggen
van de link met integrated thinking kan de bekendheid met en draagvlak voor integrated thinking vergroten.
Ten aanzien van de stap naar integrated reporting is duidelijk geworden dat de barrière van beperkingen in menskracht en
middelen zwaar weegt. Ditzelfde argument is terug te vinden als reden waarom MKB-bedrijven geen maatschappelijk of
duurzaamheidsverslag uitbrengen. Het is dus van belang dat de baten van het uitbrengen van een integrated report groter
zijn dan de kosten. Uit het onderzoek blijkt dat de onbekendheid met integrated thinking en integrated reporting nog groot
is, waardoor een aantal potentiële voordelen (nog) niet wordt erkend of herkend door MKB- bedrijven. Het onderbouwen van
de potentiële baten en het vervolgens inzichtelijk maken ervan, kan helpen om deze drempel weg te nemen.
De barrière van het ontbreken van een externe vraag is op dit moment ook zwaarwegend en eveneens een bekend argument
voor het niet uitbrengen van een maatschappelijk of duurzaamheidsverslag door het MKB. Ten aanzien van integrated
reporting komt hier nog bij dat beslissingen van kapitaalverstrekkers en investeerders, de primaire doelgroep van een
integrated report, vooral genomen worden op basis van gesprekken met de ondernemer en schriftelijke niet-financiële
informatie voornamelijk dient voor het verkrijgen van een eerste beeld van de onderneming. Kapitaalverstrekkers en
investeerders geven wel aan dat zij verwachten dat in de toekomst het belang van niet-financiële informatie voor het nemen
van krediet- en investeringsbeslissingen zal toenemen.
Het publiek maken van concurrentiegevoelige informatie kan een belangrijke barrière zijn, zeker wanneer een bedrijf nog
geen ervaring heeft met het publiek maken van bedrijfsinformatie. Om deze barrière te overwinnen is het van belang om het
daadwerkelijk publiek maken van het integrated report stapsgewijs op te bouwen door te starten met het toepassen van
integrated thinking en pas later de stap te maken naar externe rapportage. Een belangrijk voordeel van integrated reporting
is immers gelegen in de verbetering van de interne strategievorming en bedrijfsprocessen. Dit voordeel is ook aanwezig als
een bedrijf alleen het proces van integrated thinking doorloopt, en kan gezien worden als de eerste stap. Daarna kan het
bedrijf de stap zetten om integrated thinking vast te leggen in een integrated report en dit verslag in beperkte kring te delen
met stakeholders waarbij het bedrijf hiermee een voordeel kan behalen, zoals kapitaal- en kredietverschaffers en de eigen
werknemers. Als het bedrijf eenmaal ervaring heeft met integrated reporting en ziet welke informatie het dan deelt met
anderen kan het beter een afweging maken om informatie al dan niet publiek te maken en de laatste stap naar een publiek
beschikbaar integrated report zetten.
De barrière op het vlak van beperkte kennis en ervaring is weg te nemen door training en opleiding te faciliteren door
bijvoorbeeld brancheorganisaties.
De barrière van het ontbreken van een duidelijke richtlijn kan weggenomen worden door het ontwikkelen van een helder en
concreet raamwerk voor het MKB voor het toepassen van integrated thinking en integrated reporting.

Hoofdvraag: Wat zijn de voor- en nadelen van integrated reporting voor de middelgrote en kleine ondernemingen in Nederland?
Het toepassen van integrated reporting biedt een aantal voordelen aan Nederlandse MKB-bedrijven. De belangrijkste voordelen
die MKB-bedrijven hiermee kunnen realiseren zijn:
versterking van het eigen functioneren door een hogere kwaliteit van de besluitvorming;
versterking van het lange termijn competitief voordeel door bijvoorbeeld een verbeterde reputatie en betere toegang tot
financieringsmogelijkheden;
versterking van het entrepeneurship en innovatievermogen;
versterking van het vertrouwen bij zakenpartners;
realiseren en zichtbaar maken van de bijdrage aan maatschappelijke waardecreatie.
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Afhankelijk van de precieze bedrijfssituatie zullen de genoemde voordelen meer of minder relevant zijn voor het MKB-bedrijf. Met
name bedrijven die opereren in sectoren waarin duurzaamheidsrisico’s spelen, of die te maken hebben met kapitaalverstrekkers
of investeerders die groot belang hechten aan niet-financiële bedrijfsinformatie zullen baat hebben bij het toepassen van
integrated reporting.
Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het toepassen van integrated reporting. De belangrijkste mogelijke nadelen zijn:
beslag op beperkte financiën, kennis en menskracht;
ontbreken van externe vraag;
publiek maken van concurrentiegevoelige informatie;
ontbreken van een duidelijke richtlijn.
Veel MKB-bedrijven ervaren op dit moment de nadelen als doorslaggevend. Deze nadelen zijn overigens vergelijkbaar met de
nadelen die MKB-bedrijven naar voren brengen voor het uitbrengen van een maatschappelijk of duurzaamheidsverslag.
Tegelijkertijd is het van belang voor ogen te houden dat integrated thinking in veel opzichten dichtbij het MKB-bedrijf staat. Zo
worden MKB-bedrijven vaak bestuurd vanuit een integraal bedrijfsperspectief, onderhoudt de onderneming vaak sterke
persoonlijke relaties met belangrijke stakeholders en wordt zeker bij familiebedrijven vaak gewerkt vanuit een lange termijn
perspectief. Voor MKB-bedrijven kan hierdoor de stap naar een gestructureerde toepassing van het concept integrated thinking
relatief eenvoudig of voor de hand liggend zijn. Met deze stap kunnen met name de voordelen in verbetering van het management
van de onderneming gerealiseerd worden zoals versterking van het eigen functioneren door een hogere kwaliteit van de
besluitvorming en versterking van het entrepeneurship en innovatievermogen. Tevens blijkt dat weliswaar de externe vraag naar
schriftelijke bedrijfsinformatie nauwelijks toeneemt, maar dat de behoefte van investeerders en banken aan niet-financiële
informatie en de invloed ervan op de waarde van de onderneming wel toeneemt. Zij verkrijgen deze informatie veelal via
gesprekken met de ondernemer, zodat het voor de ondernemer en de onderneming wel van belang is inzicht op te bouwen over
het totale proces van waardecreatie inclusief de niet-financiële factoren.
De conclusie is dat integrated thinking en integrated reporting een nog jonge ontwikkeling is, voortkomend uit een veranderende
maatschappelijke verwachting ten aanzien van de rol van bedrijven in het proces van financiële en niet-financiële waardecreatie
en de transparantie daarover. Er is een brede internationale coalitie die de ontwikkeling richting integrated thinking en integrated
reporting ondersteunt. Op dit moment zijn de potentiële voordelen van het toepassen van integrated thinking en integrated
reporting nog grotendeels onbekend bij MKB-bedrijven, terwijl voor veel MKB-bedrijven de denkwijze van integrated thinking al
veel bekende elementen in zich heeft. MKB-bedrijven kunnen in de komende jaren voordelen realiseren door het toepassen van
integrated thinking, en daarna met het rapporteren middels een integrated report. Een stapsgewijs voorsorteren op de toekomst
door allereerst te focussen op integrated thinking en vervolgens op integrated reporting is voor MKB- bedrijven de aangewezen
richting.
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Aanbevelingen
De aanbeveling vanuit dit onderzoek is om integrated thinking en integrated reporting meer bekendheid te geven onder MKBbedrijven, met in de komende jaren een focus op de potentiële voordelen en de business case van het toepassen van integrated
thinking. In de wijze waarop dit gebeurt zijn de volgende aandachtspunten van belang:
het aangeven van de maatschappelijke ontwikkelingen die geleid hebben tot de ontwikkeling van integrated thinking en
integrated reporting, het schetsen van de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen en het belang
voor MKB-bedrijven om zich hierop voor te bereiden;
het leggen van de verbinding tussen de kenmerken van het MKB en integrated thinking;
het duiden en onderbouwen van de potentiële voordelen verbonden aan het toepassen van integrated thinking en
integrated reporting;
het aangeven van de benodigde inspanningen voor het toepassen van integrated thinking en integrated reporting en het
formuleren van de business case;
het formuleren van heldere stappen voor en richtlijnen bij het toepassen van integrated thinking en integrated reporting;
gefaseerde opbouw van het proces van integrated thinking en reporting, startend met integrated thinking gericht op het
realiseren van de bedrijfsinterne voordelen en het verschaffen van mondelingen informatie aan kapitaalverschaffers en
investeerders, vervolgens de weerslag in een integrated report bestemd voor de eigen werknemers en kapitaal- of
kredietverschaffers, en zodra men vertrouwd is met het opstellen van een integrated report en het in beperkte kring
delen van informatie kan men de stap gaan maken richting een publiek integrated report.
Tevens wordt aanbevolen de positie van de accountant werkzaam in het MKB in ogenschouw te nemen. De accountant kan een
stimulerende en ondersteunende rol spelen in het proces van toepassing van integrated thinking en integrated reporting, zoals
onder meer blijkt uit het rapport ‘Meer dan euro’s alleen’ (NIVRA, 2009) en de concrete invulling die aan die rol is gegeven in de
brochure ‘Duurzaam ondernemen, MVO voor mkb-accountants’ (NBA, 2012).
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Bijlage 1: Bedrijven die zijn geïnterviewd
Categorie

A

MKB Bedrijf

Aantal medewerkers

Omzet (€)

Sector

Geïnterviewde

Functie

Boerhof Projectinrichters

32 vast en 20 ZZP'ers

9,4 miljoen

Inrichting van gebouwen

Kristel Leerkes

Partner en directeur

De Pleats

50

1,5 miljoen

Horeca

Geesje Duursma-Dijkstra

Directeur

GiesbersWijchen

90

50 miljoen

Bouw

Harrie Heijmans

Algemeen directeur

Gulpener Bierbrouwerij

55

15,6 miljoen

Bierbrouwerij

John Halmans

Directeur

Mondial Movers

14

12 miljoen

Transport

Tom Stuij

Directeur

Pascal Drukkerij

5

1 miljoen

Drukkerij

Godard Croon

MVO Manager

Plastica Plaat

35

15 miljoen

Bouw

Foke Leppink

Marketing Manager

Roelofs Groep

191

43,4 miljoen

Grond- Weg en Waterbouw

Freek-Jan Teunissen

Controller

Meurs Werkt

213

7 miljoen

HR Dienstverlening

Gerard van Balen

Directeur

Van Puijenbroek textiel

350 (114 in Nederland)

32,8 miljoen

Textielbranche

Huub Zegveld

Directeur

Benjamin Industries

22

2 miljoen

Metaalbewerking

Rob Burgerhoudt

Partner

Campo Coprint

16

≤ 5 miljoen
Balanstotaal ('12):
867.849

Textieldrukkerij

Henk Jan Bielderman

Partner en Managing Director

Decos

210 (70 in Nederland)

12 miljoen

IT (software papierloos
werken)

Martin Schoonhoven

Financieel directeur

Enviu

15

≤ 1 miljoen

Dienstverlening (advies)

Stef van Dongen

CEO

Greenfox

5

1 - 5 miljoen
Balanstotaal ('10):
350.392

Installatiebranche

Renzo Deurloo

Partner

Specialist in (organische)
afvalverwerking
Rubia 100% Natural Colours

35

≤ 5 miljoen

Procestechnologie

Anoniem

Partner

10

Textielbranche

Rudolph de Jong

Director Marketing & Sales

TechReturns

25

≤ 5 miljoen
Balanstotaal ('11):
3.346.490
4,5 miljoen

Telefonie (recyclen telefonie)

Marcel Stiphout

CEO

Technische Profielen Produktie

55

10 miljoen

Rubber- en
kunststofindustrie

Henry Rorije

Directeur

Hawee Bouw

5 vast en 2 ZZP'ers

1,6 miljoen

Bouw

Hans Wolfs

Directeur

B
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Categorie Zakenpartners

Bedrijf

Sector

Geïnterviewde

Functie

Bank: kredietverstrekker

ABN AMRO

Financiële sector

Vincent van Assem

Senior Advisor Sustainable Development

Inkoopafdeling

ANWB

Verkeers-, vervoers-, en
hulporganisatie.

Michiel Lips

Compliance officer

Inkoopafdeling

Attero

Afvalverwerking sector

Erik Knopert & Mariëlla
Ruiters

Manager Externe verslaggeving en Internal Risk & Inkoper

Private Equity

H2 Equity Partners

Financiële sector

Peter Kroeze

Partner

Inkoopafdeling

Heijmans

Bouwsector

Robert Koolen

MVO Manager

Bank: kredietverstrekker

ING Bank

Financiële sector

Adrie Heinsbroek

Senior Sustainability Advisor

Bank: kredietverstrekker

Rabobank

Financiële sector

Lizethe Kluijtmans

Senior Programmamanager MVO

Bank: kredietverstrekker

Triodos Bank

Financiële sector

Daniël Povel

Directeur Zakelijke Relaties

Private bank: Kredietverstrekker

Van Lanschot

Financiële sector

Sander Boleij

Manager Verantwoord Ondernemen

Private Equity

Waterland Private Equity
Investments

Financiële sector

Hans Scheepers

Associate Principal
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