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Hij weet als geen ander wat er verandert in de houding van cfo’s als hun bedrijf in zwaar weer ver-
keert. Ulrich Notschaele hielp de afgelopen twintig jaar zo’n veertig à vijftig bedrijven om weer 
winstgevend te worden, die daarvoor op de rand van faillissement balanceerden. 

Sinds 1993 is hij uitsluitend actief als crisismana-
ger. Een bewuste keuze, aldus Notschaele. ‘Ik vind 
het fantastisch om bedrijven te helpen die in nood 
verkeren. Het vergt deskundigheid, inzicht maar 
ook affiniteit. Als je het gevoel ontbeert bij de mens 
in de organisatie, kun je de turnaround niet tot 
stand brengen. Tegelijkertijd moet je afstand be-
waren. Anders mis je het overzicht. Een interim-di-
recteur die een bedrijf van min naar plus wil bren-
gen moet voor alles objectief zijn.’

Hoe zit de cfo in zijn vel wanneer je als crisisma-

nager voor het eerst binnenkomt?

‘In de praktijk zie ik vaak overbelasting van de ver-
antwoordelijke leiding omdat er extra werk op hen 
afkomt dat qua inhoud nieuw is. Dat geldt zowel 
voor de cfo als de ceo. Dit oppakken kost dan te 
veel tijd en energie naast het reguliere werk, dat 
ook gewoon moet doorgaan. De dynamiek van een 
succesvol bedrijf is heel anders dan van een be-
drijf in de problemen. Bij een succesvol bedrijf 
vormt de combinatie van een goed team, winstge-
vende business en voldoende solvabiliteit de kurk 
waar het bedrijf op drijft. Bij een bedrijf in proble-
men zijn een of meer elementen hiervan afwezig. 
Indien de resultaten tegenvallen, wordt het zeilen in 
een storm. Dat vereist een ander soort stuurmans-
kunst. De leiding heeft het meestal extra druk met 
het oplossen van acute problemen om het bedrijf 
draaiend te houden. Daardoor verliest de leiding 
scherpte, overzicht en visie op goede oplossingen. 
Dit kan ten koste gaan van adequate maatregelen, 
vereist voor goede sturing van een bedrijf in deze 
fase. Ook kan er op dat moment tekort zijn aan 
een passend professioneel oordeel.’ 

Wat zijn ethische dilemma’s voor de verant-

woordelijke cfo in een bedrijf in de problemen? 

‘Een gevaar is dat een cfo meebuigt met een op-
portunistische leiding of andere belanghebbende 
partij en daardoor zijn onafhankelijkheid verliest. 
Kiest de cfo voor de redding van het bedrijf op ba-
sis van juiste feiten, of kiest de cfo toch anders? 
Een stakeholder of de leiding van een bedrijf in 

CFO’S HANDELEN VAAK TE GOEDER 
TROUW

Dossier ethiek en gedrag:

moeilijkheden kan zaken zelf oprecht mooier erva-
ren dan de werkelijkheid. Een ander risico is bij-
voorbeeld dat de afdeling financiën onvoldoende 
deskundigheid in haar team heeft voor de situatie 
waarin het bedrijf verkeert. Waardoor de cfo uitein-
delijk mogelijk zelf ook zaken fout weergeeft aan 
de leiding. Indien het verschil tussen winst en ver-
lies niet meer goed zichtbaar is, of onjuist, kan heel 
het bedrijf vervolgens bezig zijn met verkeerde ac-
tiviteiten en keuzes.’ 

Krijgt ethiek meestal de juiste aandacht?

‘Er kunnen vele oorzaken zijn waardoor het slecht 
gaat met een bedrijf, bijvoorbeeld te snelle groei of 
onvoldoende ingrijpen op een veranderende 
marktsituatie. Soms is de structuur nodeloos inge-
wikkeld gemaakt doordat er in tien jaar tijd allerlei 
BV’s zijn opgericht of kan de boekhouding de groei 
niet bijbenen. Als de leiding dan onvoldoende in-
formatie krijgt, stuurt zij op gevoel. De leiding kan 
ook verliefd zijn op het eigen product. Ontkent het 
probleem, vertrouwt te lang op eigen veerkracht. 
Dat heeft niets met ethiek te maken. Cfo’s hande-
len vaak te goeder trouw. Het zijn eerder ingesle-
pen fouten dan malversaties.’

Heeft de verantwoordelijke cfo een bijzondere 

verantwoordelijkheid in het bewaken van de 

ethiek?

‘Het is een rol die hij deelt met de rest van de direc-
tie. Ook heeft de openbaar accountant hierin een 
rol. Die kan de directie bijsturen en signalen afgeven 
bij jaarlijkse en tussentijdse controles. De controle-
rende accountant heeft de verantwoordelijkheid om 
onregelmatigheden te melden. De beroepsethiek 
van de openbare accountant is daarbij belangrijk. 
Tevens is een adequate governance van belang op 
dit vlak. Een raad van commissarissen kan vanuit 
zijn onafhankelijk toezicht op het bestuur daad-
krachtig optreden, op alle vlakken, inclusief ethiek.’ 

Dit interview met drs.ing. Ulrich Notschaele 
RA crisis- en turn-roundmanager is de  
eerste in een serie over ethiek en gedrag.

NBA-VRC besteedt in 2014/2015 bijzondere 
aandacht aan de thema’s: Disruptive innovati-
on, Circulaire economie en Ethiek en gedrag. 
Op de website, met bijeenkomsten en in dit 
blad. In de nieuwe rubriek ‘Dossiers’ verschij-
nen vanaf dit nummer interviews en korte 
 artikelen over de drie thema’s.


