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egelmatig worden we weer wakker geschud als een 
grote beursgenoteerde onderneming weer eens 
slecht nieuws te melden heeft. Neem de ontslag- en 
nieuwe bezuinigingsrondes bij TMG en Wegener, om-
dat de reclame-inkomsten uit print teruglopen en 

bij lange na niet gecompenseerd worden door de (mobiele) on-
line opbrengsten. Of TomTom, dat even niet voorzag dat rou-
teinformatie al jaren gratis van onze mobieltjes te halen is. 

Hoewel de verantwoordelijkheid daarvoor in eerste instan-
tie bij de medewerkers en het management van die bedrij-
ven ligt, rijst de vraag of de toezichthouders binnen hun Ra-
den van Commissarissen (RvC) wel scherp genoeg zijn. Als je 
kijkt naar de hoeveelheid ellende die onder hun ogen is ver-
oorzaakt, kan je niet anders dan die vraag ontkennend beant-
woorden.

In ons land bestaan RvC’s nog altijd uit vooral oudere heren. 
Ik behoor er zelf ook toe. Vrouwen en jongeren zijn in deze ge-
zelschappen meestal ver te zoeken. Dat is jammer, want er is 
een goede kans dat zij - alleen al door de manier waarop ze in 
het leven staan - bovengenoemde ontwikkelingen wel hadden 
kunnen zien aankomen. Oudere heren zijn bijna per definitie 
terughoudend, risico-avers en weinig ondernemend. Dat kun 
je ze niet verwijten, want daarom zijn ze nou juist gekozen. 
Ze moeten ondernemingen behoeden voor roekeloze avontu-
ren, waardoor ze helaas zelden staan te trappelen om nieuwe 
technieken te omarmen. Mede hierdoor lopen de meeste be-
stuursleden en masse achter de feiten aan.  

We leven in een tijd dat de ontwikkelingen in vrijwel elke 
sector elkaar in rap tempo opvolgen en bovendien moeilijk te 
voorspellen zijn. Bestuurders moeten daardoor steeds snel-
ler strategische keuzes maken. De huidige generatie commis-
sarissen heeft echter vaak te weinig baggage om innovatieve 
mogelijkheden goed op hun waarde te kunnen schatten. 

Na de drama’s in de financiële wereld hebben commisaris-
sen van bankinstellingen zich - terecht - moeten verplichten 
tot een vorm van permanente educatie. Een goede stap, maar 
wordt het niet eens tijd dat er in elke RvC tenminste éen lid 
zich gaat bezighouden met innovatie en disruptie binnen zijn 
sector? Daar heeft het bedrijf en de consument veel meer 
baat bij. Laten we dan meteen een - liefst jonge - vrouw met 
kennis van zaken in de RvC plaatsen om die leden te controle-
ren. Dat zou ons in het verleden in ieder geval een hoop ellen-
de hebben bespaard.
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