
MCA: april 2010, nummer 218

Corporate governanCe  
bij eneCo
Hoe creëer je draagvlak voor  
‘in control’?

Corporate governance: 

Neale Cousland: beeld



MCA: april 2010, nummer 2 19

Hendrik-Jan Sepers, Carlo Bavius en  
Olivier Hage: In MCA van maart 2008 schrij-
ven Jeppe Machielsen, Gerard Vesseur en Francis 
Bouman over de weg die energiebedrijf Eneco 
vanaf 2005 heeft afgelegd om tot een gedragen 
‘in control’-verklaring te komen. Hierin beargu-
menteren zij dat Eneco in de gelegenheid was een 
kwaliteitsgedreven aanpak met focus op de context 
te hanteren, omdat ze als niet-beursgenoteerd 
bedrijf voldoende tijd daarvoor kon uittrekken. 
Tot 2008 was de belangrijkste doelstelling van het 
‘in control’-programma om verantwoording af te 
leggen, extern aan de stakeholders en intern aan 
de directieteams en de raad van bestuur. Inmiddels 
heeft Eneco haar ‘in control’-programma verder 
ontwikkeld en is zij vergevorderd met de implemen-
tatie ervan. Uniek naar onze mening is dat alle los-
staande GRC-initiatieven in samenhang met elkaar 
geïmplementeerd zijn. 

In 2007 heeft Eneco met volle overtuiging 
gekozen voor een nieuwe strategie die gericht is op 
verduurzaming van de energieproductie en -le-
vering. De nieuwe duurzame ambities gaven een 
stimulans om het ‘in control-programma verder 
te ontwikkelen. Alleen verantwoording afleggen 
was niet meer voldoende. ‘In control’ moet daar-
entegen de duurzame strategie juist ondersteunen 
door de raad van bestuur, de directieteams en de 
business voortdurend relevant inzicht te verschaf-
fen in de risico’s en de daarmee samenhangende 

rendementen. Van belang is het daarnaast ook dat 
verbetermogelijkheden benut worden. Wij hebben 
daarop een GRC-raamwerk ontwikkeld dat hier de 
mogelijkheden voor biedt. Alleen het ontwikkelen 
van een raamwerk is echter niet voldoende. Ook 
de business moet verantwoordelijkheid voelen en 
nemen voor de GRC-initiatieven. Daarvoor is het 
wel nodig dat het tijdsbeslag dat het raamwerk op 
de business legt beperkt blijft. 

Wij hebben met één gezamenlijk GRC-raam-
werk voor de ‘three lines of defense’ samenhang 
van en draagvlak voor ‘in control’ gecreëerd. De 
effectiviteit en efficiëntie van de GRC-initiatieven is 
hierdoor sterk verbeterd. ‘In control’ dus als de ont-
moetingsplek van de ‘three lines of defense’. De ver-
dere ontwikkeling van ‘in control’ ten opzichte van 
het programma zoals beschreven in het artikel van 
maart 2008 is tot stand gekomen door opvolging te 
geven aan drie aanbevelingen van de business van 
de afgelopen jaren: 
~  ontwerp een GRC-raamwerk dat alle initiatieven 

incorporeert;
~  betrek de werkvloer erbij én houdt het gemakke-

lijk voor hen;
~  maak het de tijdsinvestering van de business 

waard.

Centraal staat dus om meer ‘in control’ te komen, 
met minder werk voor de business en liefst tegen 
lagere kosten. Immers, bespaarde kosten kunnen 

een ‘in control’-traject kan uitmonden in het rondsturen van (één van de vele) 

moeilijk verifieerbare vinklijstjes en daarmee een ‘ver van mijn bed gevoel’ 

oproepen op de werkvloer. althans, als die werkvloer al bereikt wordt. dat is 

een gemiste kans, want ‘in control’ kan ook ingestoken worden als het platform 

waar alle governance, risk en compliance (grc) gerelateerde initiatieven 

samenkomen. dat maakt ‘in control’ de katalysator voor de voortdurende 

dialoog tussen de ‘three lines of defense’ (1 de werkvloer, 2 de staf- en 

assurancefuncties waaronder de afdelingen risk Management en compliance 

en 3 internal audit) over de koers die gevaren moet worden om op een 

beheerste wijze de strategie te realiseren.
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direct worden geïnvesteerd in duurzame projecten 
om zo bij te dragen aan het realiseren van de strate-
gie. Het vervolg van dit artikel beschrijft bovenge-
noemde aanbevelingen in meer detail. 

1 Ontwerp een GRC-raamwerk dat alle 
initiatieven incorporeert
Het Eneco GRC-raamwerk borgt de samenhang van 
het werk dat de verschillende partijen doen in het 
‘three lines of defence’ model. Het beschrijft de 
relatie tussen risico’s, beheersingsmaatregelen en 
verbetermogelijkheden die voortkomen uit bevin-
dingen en incidenten (zie figuur 1).

Geef de heat chart met toprisico’s een centrale rol
Centraal in het GRC-raamwerk staat de Eneco 
heat chart met de (top)risico’s. De heat chart geeft 
inzicht in de waarschijnlijkheid en impact van alle 
materiële risico’s. De waarschijnlijkheid staat uit-
gezet over de verticale as, ingedeeld in zes niveaus 
variërend van ‘very low’ (0%-1%) tot ‘certain’ (100%). 
Op de horizontale as staan zeven impactniveaus, 
waarvan ‘insignificant’ het laagste niveau is en 
‘catastrophic’ het hoogste. In de heat chart worden 
risico’s opgenomen met gevolgen op het gebied van 
veiligheid, integriteit, imago en financiën. Voor 
elke categorie is in het gezamenlijk referentiekader 
in figuur 1 aangegeven hoe het impactniveau kan 
worden bepaald. 

Bundel de belangrijkste beheersingsmaatregelen in een intern 
risico- en -beheersingssysteem
In figuur 1 is ook het Eneco Control & Risk Systeem 
(ECRS), het intern risico- en -beheersingssysteem 
weergegeven. Het ECRS kan worden gezien als 
het systeem dat alle van significant belang zijnde 
beheersingsmaatregelen bundelt in een normenka-
der. Het ECRS kent een directe relatie met de heat 
chart. Indien uit de heat chart blijkt dat het risico-
niveau van een bepaald risico hoger is dan gewenst, 
kan het ECRS worden aangevuld met additionele 
beheersingsmaatregelen, of kunnen bestaande 
beheersingsmaatregelen worden verbeterd. Hoe 
beter de werking van de beheersingsmaatregel in 
het ECRS, hoe beperkter het resterende risiconiveau 
in de heat chart. 

De belangrijkste beheersingsmaatregelen voor 
de grootste risico’s die top-down door de stafaf-
delingen werden gezien, zijn opgenomen in de 
oorspronkelijke versie van het ECRS, zoals beschre-
ven in MCA van maart 2008. Hierbij kan worden 

gedacht aan beheersingsmaatregelen als een goed 
functionerend authority manual en het periodiek 
opstellen van een meerjarenraming. Eneco is 
echter een onderneming met zeer gedifferentieerde 
activiteiten. Eén ECRS voor alle organisatieonder-
delen doet onvoldoende recht aan de business. 
Door het bottom-up toevoegen van de belangrijkste 
beheersingsmaatregelen van een specifiek bedrijfs-
onderdeel aan het ECRS, is sindsdien maatwerk 
verkregen. Hierdoor zijn de herkenbaarheid en de 
relevantie op de werkvloer van het ECRS vergroot en 
daarmee tevens het draagvlak om ermee te werken.

Belangrijke rollen zijn weggelegd voor tweede-
lijnsstaf- en assurancefuncties zoals compliance en 
safety. Zij leggen de lat voor hun aandachtsgebied, 
uiteraard in samenspraak met de business, op het 
gewenste niveau. Alle organisatieonderdelen van 
Eneco rapporteren minimaal één keer per halfjaar 
over de werking van de voor hen van toepassing 
zijnde beheersingsmaatregelen in het ECRS. Hier-
toe worden zelfcontroles uitgevoerd.

Hamer op continue verbetering met een verbetermotor
De verbetermotor wordt ingezet voor alle issues die 
de onderneming raken en materieel zijn. Dit kun-
nen zijn incidenten, bevindingen uit zelfcontroles, 
bevindingen van Internal Audit, management let-
ter punten van de externe accountant en verbeter-
punten aangegeven door andere stakeholders als de 
Belastingdienst of de Directie Regulering Energie 
en Vervoer. Belangrijk is dat de focus altijd ligt op 
het verbeteren, niet op het afrekenen. Hier vervult 
de raad van bestuur een voorbeeldrol: ‘Fouten ma-
ken is niet erg, er niet van leren wel.’

De stappen die de verbetermotor doorloopt zijn 
weergegeven in figuur 1. Het begint met actief 
‘scouten’ naar materiële issues. Dit door risicoge-
richt audits uit te voeren, maar ook door goed naar 
de organisatie te luisteren als zaken niet gaan zoals 
gepland en door incidenten te analyseren. Vervol-
gens wordt het issue gelogd volgens één proces én 
in één systeem. Daarna analyseren de business en 
de stafafdeling die beleidsmatig verantwoordelijk is 
samen het issue en wordt een actieplan opgesteld. 
In de volgende stap worden concrete acties uitgezet 
om de situatie te verbeteren. Uiteindelijk moet wor-
den getoetst of de verbeteringen het issue daadwer-
kelijk verhelpen. Tot slot wordt het issue afgemeld. 
Een uniforme rapportage helpt bij het monitoren 
en sturen van de verbeteracties. 



Borg dat de inhoud van het GRC-raamwerk van hoge kwaliteit is
Even zo belangrijk als het op de juiste wijze ont-
plooien van de GRC-initiatieven, is dat de inhoud 
van hoge kwaliteit is. Het verkrijgen van een GRC-
raamwerk met een kwalitatief sterke inhoud is een 
iteratief proces gebleken. Bij het identificeren van 
de belangrijkste risico’s en beheersingsmaatregelen 
moest een tweetal problemen worden overwonnen. 

Het eerste probleem was dat we ons moesten 
vergewissen van de juistheid en volledigheid. 
Oorzaken voor dit probleem zijn dat een aantal 
grote risico’s business unit overstijgend zijn en 
dat op sommige plekken binnen de organisatie 
onvoldoende riskmanagementkennis aanwezig 
was om risico’s goed in te schatten. Om hieraan 
tegemoet te komen is de onafhankelijke finance 
functie waardevol gebleken. Hierdoor kijkt Eneco 
niet alleen vanuit het perspectief van een specifieke 
business unit naar risico’s en beheersingsmaatre-
gelen (bottom-up aanpak), maar krijgt ook de keten 
aandacht (top-down aanpak). Daarnaast worden 
ook de corporate staven uitgedaagd de belangrijkste 
risico’s op hun aandachtsgebied in kaart te bren-
gen, te monitoren en de business te ondersteunen 
bij de beheersing. 

Met deze matrixstructuur voor het identifi-
ceren van risico’s en het monitoren van beheer-
singsmaatregelen houden de ‘first line of defense’ 
en de ‘second line of defense’ elkaar scherp. Het 
doel is daarbij niet om zoveel mogelijk risico’s en 
beheersingsmaatregelen te identificeren, maar 
om de belangrijkste eruit te halen. Kwaliteit boven 
kwantiteit dus. Andere informatiebronnen, zoals 
incidentenrapportages, financiële rapportages en 
operationele rapportages, worden ook gebruikt 
om te toetsen of die een consistent beeld laten 
zien met de verwachting op basis van de inhoud 
van het GRC-raamwerk. Het gebrek aan kennis is 
voornamelijk ondervangen door trainingen te or-
ganiseren, de business veel te ondersteunen bij de 
GRC-initiatieven en kennisdeling te stimuleren in 
bedrijfsbrede riskmanagementoverleggen.

Het tweede probleem was dat de riskmanage-
ment-rapportages in een aantal gevallen niet 
werden gebruikt door managementteams om 
sturing te geven aan hun business units. Redenen 
hiervoor waren dat de rapportages zoals hiervoor 
geschetst geen juist en volledig beeld gaven van het 
risicoprofiel van de business unit en in sommige 
gevallen tevens geen actueel beeld. Hiertoe heeft 
Eneco besloten, naast de initiatieven beschreven in 
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Figuur 1. Eneco Governance, Risk & Compliance Framework
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de vorige paragraaf, de riskmanagementrapporta-
ges vier keer per jaar uit te vragen en ze in samen-
gevatte vorm te behandelen in de directieteams. 
Hierdoor worden de managementteams gestimu-
leerd om hun riskmanagementrapportage actueel 
te houden.
        
2 Betrek de werkvloer erbij én houdt het 
gemakkelijk voor hen
Een gevoel van eigenaarschap van de business 
voor GRC-initiatieven is zeer belangrijk, maar dat 
gaat niet vanzelf. Grote uitdaging voor de verschil-
lende tweedelijnsstaf- en assurancefuncties is 
het bereiken van de collega’s die daadwerkelijk 
de risico’s kunnen beïnvloeden en het vervolgens 
verkrijgen van draagvlak en medewerking voor de 
GRC-initiatieven. Het is niet voldoende dat de initi-
atieven blijven steken in de financiële kolom. Ook 
moeten GRC-activiteiten niet blijven hangen bij 
het management van het bedrijfsonderdeel, maar 
doordringen tot de werkvloer. 

Maak GRC-initiatieven aantrekkelijk
De werkvloer heeft in eerste instantie wellicht 
minder affiniteit met het onderwerp en daarom 
is het belangrijk vaak en op veel manieren uit te 
leggen waarom GRC-activiteiten belangrijk zijn. 
Interessante en vooral aantrekkelijke trainingen, 
workshops en interne seminars zijn daarvoor uit-
stekende middelen. 

Maak GRC-initiatieven onderdeel van de business planning 
cycle
Eén van de grootste uitdagingen is voldoende 
aandacht van de business te krijgen voor GRC-acti-
viteiten. Dit hangt samen met het beeld dat vaak 
heerst dat GRC-initiatieven bovenop het ‘normale 
werk’ komen. Om deze perceptie om te buigen, is 
bij aanbeveling 1 reeds aangegeven dat het helpt 
om het GRC-raamwerk herkenbaar te maken voor 
specifieke bedrijfsonderdelen. Daarnaast is het van 
belang de GRC-initiatieven onderdeel te maken van 
de business planning cycle en daarmee wordt het 
dus ‘je werk goed doen’, in plaats van ‘extra werk 
doen’. 

Implementeer een gebruiksvriendelijke en tijdbesparende ap-
plicatie
Het is belangrijk de werkvloer maximaal te facili-
teren zodat ze zoveel mogelijk met de inhoud bezig 
kunnen zijn. Daarom is de ondersteuning door een 

applicatie die GRC-activiteiten op de werkvloer een-
voudig en efficiënt maakt, van groot belang. Om 
de zelfcontroles te faciliteren is vanaf de start van 
het ‘in control’ programma in 2005 gebruikgemaakt 
van een zelfontwikkelde spreadsheetapplicatie. 
Deze was bedoeld om de verantwoordelijken voor 
de coördinatie van ‘in control’ in de bedrijfsonder-
delen te ondersteunen bij het administreren welke 
normen wel en welke niet ‘in control’ waren en wat 
de tekortkomingen of verbeterpunten waren. 

In 2009 heeft Eneco zijn spreadsheetapplicatie 
vervangen door een professionele applicatie. De be-
langrijkste redenen voor de uitbreiding van de func-
tionaliteit van de applicatie was de mogelijkheid 
om controledossiers en een audittrail digitaal op te 
bouwen. Zo kan worden nagegaan wie, wat wan-
neer heeft gedaan. De belangrijkste reden echter 
om te kiezen voor een professionele applicatie was 
‘in control’ te laten uitvoeren door de verantwoor-
delijken in de business. Zij dienen zelf de zelfcon-
troles uit te voeren op de voor hen relevante normen 
en niet meer afhankelijk te zijn van een finance 
intermediair. Doordat veel mensen gebruikmaken 
van de applicatie, moet deze zeer gebruiksvriende-
lijk zijn, zodat trainingen niet noodzakelijk zijn. 
Ten slotte moet de zelfcontrole via het reguliere 
mailsysteem af te handelen zijn. 

3 Maak het de tijdsinvestering van de 
business waard
Het is gemakkelijker draagvlak en een gevoel van 
eigenaarschap te krijgen bij de business voor GRC-
initiatieven als ze weten dat ze bepaalde vragen 
maar één keer moeten beantwoorden en ze een 
krachtige GRC-rapportage krijgen die ze kunnen 
gebruiken bij het sturen van hun organisatieonder-
deel.

Bundel alle interne initiatieven in het GRC-raamwerk
In de ‘second line of defense’  zijn naast de afdeling 
Risk Management ook afdelingen als Compliance, 
Security en Safety actief. Kerntaken zijn het voeren 
van regie, toezicht en monitoren van het haar toe-
gewezen risicogebied.

Twee problemen doken hier in het verleden 
op. Ten eerste werd de business door de verschil-
lende functies op evenveel verschillende manieren 
aangestuurd. Dit leidde tot een veelheid aan lijstjes 
met risico’s, meerdere rapportages en verschillende 
wijzen van ondersteuning van de business. Ten 
tweede werd een tweedelijnsstaf- of assurancefunc-
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tie soms onder druk van de omstandigheden of in 
reactie op vastgestelde tekortkomingen in de orga-
nisatie belast met een lijnverantwoordelijkheid. In 
essentie tast dit de eigen verantwoordelijkheid van 
het lijnmanagement aan. 

In het nieuwe model ondersteunen de twee-
delijnsstaf- en assurancefuncties de business via 
het GRC-raamwerk. De afdeling Risk Management 
is daarbij verantwoordelijk voor de opzet, wer-
king en aansturing van het raamwerk. De andere 
tweedelijnsstaf- en assurancefuncties zijn niet 
verantwoordelijk voor operationele processen, maar 
zijn verantwoordelijk voor het beleid en brengen 
samen met de business de risico’s en beheersings-
maatregelen in kaart die op uniforme wijze worden 
opgenomen in het GRC-raamwerk. Daarmee zijn de 
rapportages integraal en uniform voor alle risicoge-
bieden met als resultaat minder lijstjes en duplice-
ringen. 

Een voorbeeld is de afdeling Compliance. De 
compliancefunctie is in korte tijd geëvolueerd van 
het monitoren van wet- en regelgeving in enge zin 
(aanvankelijk beperkt tot marktmisbruik wet- en 
regelgeving) tot het voeren van regie, toezicht 
en monitoring van een integere organisatie en 
bijbehorende bedrijfscultuur in brede zin (de 
‘countervailing power’ in een organisatie). Deze 
integriteit en bedrijfscultuur zijn een belangrijk 
onderdeel van het GRC-raamwerk. Actief wordt 
gestuurd op risico’s met gevolgen op het gebied 
van integriteit. Zie het gezamenlijk referentieka-
der in fi guur 1. Aan de beheersingskant worden in 
dit kader daarom vaak ‘soft controls’ ingezet, die 
zijn opgenomen in het ECRS. De GRC-rapportages 
bevatten onder andere een integraal overzicht van 
alle compliance- en integriteitsrisico’s, inclusief de 
beheersingsmaatregelen die getroff en zijn en een 
oordeel over de werking van deze beheersingsmaat-
regelen. Eventuele incidenten op dit vlak zijn ook 
in deze rapportage opgenomen.

Stroomlijn het GRC-raamwerk met Internal Audit
Internal Audit richt zich op het verstrekken van 
assurance binnen die gebieden die de belangrijkste 
risico’s introduceren. Dat doet zij door een gerichte 
aanpak, waarbij risicoanalyse uiteraard een be-
langrijk hulpmiddel is om de auditonderwerpen te 
bepalen. Internal Audit gebruikt de informatie uit 
het GRC-raamwerk als input voor haar risicoanaly-
ses. Daarnaast gebruikt zij dezelfde informatie in 
de verkennende fase, dus bij de voorbereiding van 

audits. Hierdoor herkent de business zich beter in 
de audits. Dit ‘hergebruik’ scheelt tijd en geld. De 
afdeling Internal Audit organiseert ieder jaar in 
samenwerking met de afdeling Risk Management 
voor elk bedrijfsonderdeel een MT-sessie waar de 
concept-auditplanning wordt uitgelijnd met het 
GRC-raamwerk. Zo wordt geborgd dat de juiste 
onderwerpen worden ge-audit en dat de business 
zelf kan meedenken, wat het draagvlak bij de busi-
ness substantieel vergroot. Waar mogelijk voert de 
business bij reguliere audits daarom nu eerst een 
zelfcontrole uit tegen het overeengekomen normen-
kader. Pas na het bestuderen van de zelfcontrole 
vanachter hun bureau, wordt door Internal Audit 
bij de business doorgevraagd op specifi eke punten 
voor verduidelijking. Dit verschaft helderheid en 
bespaart tijd, want Internal Audit bouwt verder op 
de basis die gelegd is door de business. Zo wordt 
herhaling van zetten voorkomen. 
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Pas informatiewens van ‘overige’ stakeholders in GRC-raam-
werk in
Dezelfde gedachtegang kan worden gevolgd ten 
aanzien van stakeholders als de externe accountant 
(jaarrekeningcontrole) en de Belastingdienst (tax 
control framework in het kader van horizontaal 
toezicht). Door af te stemmen welke informatiebe-
hoefte zij hebben, kan in het GRC-raamwerk de ba-
sis worden gelegd voor hun controles. De stakehol-
der kan zijn onderzoek dan beginnen, door onder 
begeleiding van Internal Audit het GRC-raamwerk 
door te lopen. Dit zal enerzijds ervoor zorgen dat de 
stakeholder efficiënter zijn informatie krijgt en an-
derzijds dat de auditdruk voor de business afneemt. 
Tegelijkertijd vergroot dit de transparantie naar 
onze stakeholders en biedt het mogelijkheden om 
kosten te besparen. 

Eenzelfde methode wordt gebruikt om kwali-
teitssystemen met het GRC-raamwerk te integre-
ren. Van belang daarbij is om (alleen) informatie op 
te vragen die ‘extra’ nodig is. 

Samenvatting 
In MCA van maart 2008 is een artikel van Eneco 
opgenomen over de weg die het bedrijf vanaf 2005 
heeft afgelegd om tot een gedragen ‘in control’ ver-
klaring te komen. De belangrijkste doelstelling was 
het afleggen van verantwoording. Hierin kwam 
verandering door het omarmen van een nieuwe 
strategie gericht op de verduurzaming van de ener-
gieproductie en -levering. Omdat governance, risk 
en compliance (GRC-)initiatieven moeten toezien 
op het op een beheerste wijze realiseren van de stra-
tegie, betekende deze koerswijziging ook nieuwe 
eisen voor het ‘in control’ programma.

Dit artikel is ingegaan op het GRC-raamwerk dat 
Eneco heeft opgezet om als ontmoetingsplek te fun-
geren voor de ‘three lines of defense’  (werkvloer, 
staf en Internal Audit). De effectiviteit en efficiën-
tie van de GRC-initiatieven zijn, in de tijd volgend 
op het wijzigen van de strategie, sterk verbeterd 
door opvolging te geven aan drie aanbevelingen van 
de business:
~  ontwerp een samenhangend GRC-raamwerk 

dat alle initiatieven incorporeert en vergeet niet 
verbetermogelijkheden te benutten. Zorg voor 
enerzijds uniformiteit, maar tevens voldoende 
flexibiliteit om het GRC-raamwerk herkenbaar te 
maken voor de business. Besteed daarnaast ook 
ruime aandacht aan de kwaliteit van de inhoud 

van het GRC-raamwerk;
~  betrek de werkvloer erbij én houdt het gemakke-

lijk voor hen door ondersteuning te verlenen met 
een tijdbesparende applicatie. De GRC-activiteiten 
moeten daarnaast niet als ‘extra’ werk voelen voor 
de business, maar horen bij ‘je werk goed doen’;

~  maak het de tijdsinvestering van de business 
waard door ze elke vraag maar één keer te stellen. 
Dit wordt bereikt door aan de voorkant initia-
tieven van Internal Audit, kwaliteitssystemen, 
standaardvragen van de externe accountant, de 
Belastingdienst en andere toezichthoudende orga-
nen in het GRC-raamwerk in te passen. Het mes 
snijdt aan twee kanten, want zo wordt tevens de 
transparantie naar deze stakeholders vergroot.

Voor Eneco betekenen effectief en efficiënt lopende 
GRC-initiatieven dat de balans tussen risico’s en 
rendement goed wordt gekozen binnen het bedrijf 
en dat processen en projecten beter lopen. Ook doen 
zich dan minder incidenten voor en als een incident 
zich toch voordoet, kan sneller worden gereageerd. 
Hierdoor worden kansen benut en kosten bespaard. 
En dat geld kan direct worden geïnvesteerd in 
duurzame projecten om zo bij te dragen aan het 
realiseren van de strategie. Als conclusie kunnen 
we daarom nog een vierde aanbeveling noemen: 
luister goed naar de business!
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