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Goed toezicht verdient ondersteuning
Het huidige tijdsgewricht brengt voor commissarissen en toezichthouders mee
dat zij veel actiever hun rol van raad & daad, advies & toezicht invullen.
Desondanks is er geen noemenswaardige evolutie in het functioneren rondom
raden van commissarissen en toezichthouders. Daar waar bijvoorbeeld een
ondernemingsraad in zijn functioneren nadrukkelijk wordt gefaciliteerd met
voorzieningen (ondersteuning, deskundigen, financiële middelen), blijven en
blijken dergelijke voorzieningen voor de gemiddelde RvC en RvT1 zeer beperkt.
De Raadsondersteuning van JJK. speelt in op deze ontwikkeling. Het is een uniek
concept voor RvC’s die behoefte hebben aan meer ondersteuning. De
Raadsondersteuning faciliteert, adviseert en optimaliseert de inrichting,
inbedding en het functioneren van het toezicht. Enkele van de voordelen staan
hieronder op een rij.
De ondersteuning is niet ter
vervanging,

maar

ter

aanvulling op de bestaande
‘corporate support functies’
binnen een onderneming.
Het geeft ondernemingen de
mogelijkheid

om

op

een

effectieve en efficiënte wijze
het functioneren van de RvC
te optimaliseren, eenmalig of
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In lijn met de juridische ontwikkelingen (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) spreken wij verder over commissaris en
Raad van Commissarissen (RvC) waar ook toezichthouder of Raad van Toezicht (RvT) bedoeld kan worden.
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JJK. adviseert & ondersteunt Raden van
Commissarissen en Toezicht
continue. Daarbij staat het ‘op afroep’ karakter centraal. De ondersteuning kan
derhalve

evolueren

van

ondersteuning

bij

het

actualiseren

van

de

werkzaamheden van de RvC (governance verbetering), via continue faciliteren
(ondersteunen beraadslagingen) tot aan intensieve ondersteuning voor de RvC of
de individuele commissaris in bijzondere situaties.
De mogelijke ondersteuning is thematisch
geordend als ondersteuningsveld. Daarbij is
het vertrekpunt de interactie tussen de
relevante actoren die betrokken zijn bij het
richten, inrichten en beheersen van de
onderneming, de Governance. Het gaat
dan om zaken als het analyseren van de
governancestructuur van de onderneming
(welke processen, structuren, organen,
commissies en groepsrelaties spelen een rol), het beoordelen van de
informatievoorziening, het analyseren van de documentatie, besluitvorming en –
ten aanzien van de RvC- het verbeteren hiervan.
Daaruit volgt direct de Taak & Bevoegdheid van de RvC. Wat wordt precies van
de onderhavige RvC verwacht op het gebied van benoemen, goedkeuren, toezicht
houden, verantwoorden en adviseren. Concreet kan gedacht worden aan het
vormgeven van een toezichtskader en toezichtsvisie m.b.t. de diverse taken &
bevoegdheden en het versterken van de uitoefening hiervan.
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Goed toezicht verdient ondersteuning
De relatie met het bestuur, de besturing van de organisatie in het algemeen en de
relaties met andere organen staat centraal in het ondersteuningsveld
Organisatie. JJK. ondersteunt bij het aanknopen en verdiepen van deze relaties.
Er is op dit moment veel aandacht voor de rol van de RvC

Ondersteuning kan een
intelligent faciliterende
en logistieke rol spelen
die de effectiviteit van
het toezicht aanzienlijk
vergroot.

in relatie tot de Context van de onderneming. Dat brengt
onder

andere

mee

het

in

kaart

brengen

van

belanghebbenden en externe toezichthouders en het
vormgeven van een relatie tussen hen en de RvC.

Functioneren: ziet op het ondersteunen bij het (dagdagelijks) functioneren van
de RvC en commissies en het verbeteren van de kwaliteit. Hierbij valt ook te
denken aan het doen van (zelf)evaluaties en scholing. JJK. ondersteunt tevens
kandidaat-commissarissen die willen toetreden tot een RvC bij het betrachten
van due diligence (gepaste zorgvuldigheid).
De raadsondersteuning komt bijzonder tot zijn recht in Bijzondere situaties,
verwachte: bijvoorbeeld strategische herijking, structuurwijziging, reorganisaties,
fusie & overname of onverwachte: geschillen en conflicten in de organisatie
(bijvoorbeeld tussen RvC en RvB), (civielrechtelijke en strafrechtelijke)
aansprakelijkheid,

tegenstrijdige

belangen,

fraude,

(reputatie)schade

en

crisismanagement.
JJK. biedt voor de genoemde thema’s uitvoerende ondersteuning. De door de RvC
gewenste acties krijgen een concrete uitwerking. De ondersteuning kan op maat
worden toegesneden in specifieke ondersteuningspakketten.
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