ENQUÊTE
RESULTATEN
Hoe het vak van de Compliance Officer verandert

HOE HET VAK VAN
DE COMPLIANCE
OFFICER
VERANDERT
Het naleven van regelgeving blijkt

INTRO

ontoereikend. Wie een compliant
bedrijf wil ontkomt niet aan structurele
gedragsverandering. Van ‘hard controls’

Alleen het naleven van regels leidt niet tot een compliant bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek dat het Risk

verschuift het accent naar ‘soft controls’.

& Compliance Platform Europe in samenwerking met Michael Page en House of Performance hield

Het vak van de Compliance Officer
(CO) verandert daarmee definitief. Die

onder CO’s. Het onderzoek vond plaats in de periode 1 september 2016 tot en met 7 oktober 2016 en is
gebaseerd op de antwoorden van 194 respondenten. Vier opmerkelijke uitkomsten van dit onderzoek zijn:

verandering is merkbaar in de dagelijkse
werkzaamheden van CO’s en in het

1.

CO’s betwijfelen de effectiviteit van regels;

vakgebied.

2.

binnen organisaties wordt wel gesproken over waarden, maar die waarden worden nog onvoldoende
teruggezien in het gedrag;

3.

de gevraagde competenties van CO’s veranderen en

4.

de randvoorwaarden voor gedrags- en cultuurverandering zijn onvoldoende ingericht.

1.
Wie gedrag en cultuur binnen een organisatie wil veranderen, op welk
niveau dan ook, zou twee lessen ter harte moeten nemen. Allereerst de
les van Icek Aizjen. Hij leert dat, als je iets wilt veranderen, je eerst het

Gedrags- en cultuurverandering als belangrijkste aandachtspunt voor
de Compliance Officer

Het veranderen van gedrag en cultuur binnen een organisatie

kleine ondernemers hoog is: er zijn wel 136 verschillende

wordt een steeds belangrijker onderdeel van het vak dat de

wettelijke regels die groei belemmeren.

Compliance Officer (CO) uitoefent. Uit onderzoek van Risk
& Compliance Platform Europe, Michael Page en House of

Er is dus meer aandacht voor gedrags- en cultuurverandering.

gewenste gedrag helder moet definiëren. Daarnaast helpen de inzichten

Performance blijkt dat 75% van de CO’s een verschuiving van

Mijns inziens heeft dat te maken met het steeds duidelijker

van de onderzoekdiscipline Organizational Behavior Management. Dat

aandacht in de eigen werkzaamheden herkent, van ‘hard

spanningsveld tussen enerzijds de druk om bepaalde prestaties

controls’ naar ‘soft controls’. 60% ziet deze verschuiving zelfs

te halen en anderzijds de manier waaróp prestaties worden

voor het gehele vakgebied ‘compliance’.

behaald. Illustratief voor deze ontwikkeling is het feit dat

leert dat gedrag met name wordt bepaald door de consequenties van
gedrag. En dan vooral die consequenties die sociaal en belonend zijn.

sjoemelsoftware in 2015 woord van het jaar werd. Volkswagen

Deze lessen passen we binnen House of Performance al nadrukkelijk toe

Deze beweging volgt op een periode van (extreme) regeldruk.

streefde Toyota voorbij, maar de manier waarop deze

door gebruik van Gamification in onze adviespraktijk.

Na verschillende schandalen vertoonde de politiek een Pavlov-

prestaties werd behaald deugde niet. De affaire bracht filosoof

reactie door te kiezen voor versterking van de regulering. Uit

René Bos tot de analyse dat “de prestatie-eisen zo werden

een onderzoek, gehouden in 2016, bleek 96% van de toen

opgeschroefd dat ‘ze’ niet anders konden. Die strakke eisen

ondervraagde Compliance Officers een toegenomen regeldruk

van excellentie nodigen gewoon uit tot meer corruptie.”

te ervaren. Uit het jaarverslag 2014 van het Adviescollege

(Business Compliance 05/2015)

toetsing regeldruk (ACTAL) blijkt dat ook de regeldruk voor
1.

https://www.mkb.nl/sites/default/files/leiderschap%20in_ethiek.
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Geert Vermeulen, CEO bij Ethics & Compliance Management
& Consulting, schrijft in het Journal of Business Ethics dat
zijn indruk is dat bedrijven steeds meer opgejaagd worden
door kwartaaldoelstellingen, waardoor een resultaatgerichte
bedrijfscultuur ontstaat. Zo’n cultuur kan volgens Vermeulen
leiden tot frauduleus gedrag. Vermeulen suggereert vervolgens
dat we een beweging moeten maken van regeldruk en het
afdwingen van gedrag naar de ontwikkeling van een ‘ethische
cultuur’ en ethisch gedrag.

66%

BEL ANGRIJKE BEVINDINGEN
Deze White Paper gaat in op de 4 belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van Risk & Compliance Platform
Europe, Michael Page en House of Performance.
1.

CO’s betwijfelen de effectiviteit van regels;

2.

binnen organisaties wordt wel gesproken over waarden, maar die waarden worden nog onvoldoende
teruggezien in het gedrag,

3.

de gevraagde competenties van CO’s veranderen en

4.

de randvoorwaarden voor gedrags- en cultuurverandering zijn onvoldoende ingericht.

Daarnaast gaan we in op belangrijke elementen van gedragsverandering en hoe je dat eigenlijk doet.
Ook 66% van de ondervraagde CO’s in het
onderzoek vindt het veranderen van gedrag
en cultuur binnen de organisatie urgent,
eenzelfde percentage geeft aan al met een
verandertraject te zijn gestart.

Ik ben als Compliance
Officer vooral bezig met het
implementeren van regels.

Als iedereen de regels uitvoert
hebben we geen compliance
issues meer.

2a.

Bevinding 1: ‘Doen we de juiste dingen?’
Ja, dat is zo
Nagenoeg alle Compliance Officers (94%) zijn ervan overtuigd

zij de overtuiging hebben dat deze onvoldoende zijn om

dat alleen regels compliance-issues niet kunnen voorkomen.

compliancy te bereiken.

84% van de ondervraagden geeft ook aan dat binnen de
organisatie waar zij of hij werkzaam is de overtuiging leeft dat

Als we verder inzoomen zien we dat, van de groep die vooral

regels alleen niet voldoende zijn om compliant te zijn.

bezig is met het implementeren van regels, slechts 47%

36.84%

belangrijkste voorwaarde voor een compliant bedrijf is. De

is met het implementeren van regels. Dat betekent dus

andere 53% betwijfelt duidelijk de toegevoegde waarde van

dat ruim een derde van de CO’s het overgrote deel van

haar of zijn werk en tijdsbesteding.

zijn of haar uren besteedt aan werkzaamheden waarvan

5.88%
Nee, dat is niet zo

gelooft dat het houden aan de geïmplementeerde regels de
Tegelijkertijd blijkt 36% van de ondervraagden vooral bezig

Eens

63.16%

Oneens

94.12%
De conclusie is dat het merendeel van de CO’s (64%) niet enkel bezig is met het steeds maar weer
implementeren van meer regels. Waar dat wel het geval is wordt de effectiviteit van het werk betwijfeld.

2b.

Binnen mijn organisatie spreken wij over de waarden die achter
de regels liggen.

Bevinding 2: ‘Natuurlijk is gedrag belangrijk’

kernwaarden van haar of zijn organisatie niet terug in het

dat gedrag belangrijk is en in hoeverre het gewenste gedrag

gedrag van collega’s. We stelden ook de vraag of het gedrag

binnen de organisatie wordt gezien.

van collega’s wordt bepaald door het geformuleerde normen-

Allereerst valt op dat de ruime meerderheid (83%) aangeeft

en waardenkader inzake gewenst gedrag. 43% geeft aan dit in

dat er binnen haar of zijn organisatie gesproken wordt over

de organisatie niet te herkennen.

12 .82%

regels wel worden besproken, maar onvoldoende worden

situationeel toe te passen.

vertaald naar het daadwerkelijke gedrag van medewerkers

Een belangrijke stap lijkt dus gezet. Als we echter vragen

en collega’s, dan is het gesprek tot dat moment weinig waard

naar het gedrag dat daadwerkelijk ook gezien wordt, dan

geweest.

verandert het beeld. 35% van de ondervraagden ziet de

3.85%
N

83.33%
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Voor bijna alle CO’s (91%) is
verandermanagement steeds meer een
onderdeel van haar of zijn werk en vakgebied.

2c.

Bevinding 3: De vereisten aan de Compliance Officer veranderen

Voor bijna alle CO’s (91%) is verandermanagement steeds

situatie (mogelijk in risico’s) te kennen, om zo de nodige acties te

CO’s zien de aandacht binnen hun werkzaamheden en het vakgebied

meer een onderdeel van haar of zijn werk en vakgebied.

ondernemen om de gewenste situatie te realiseren.

veranderen van ‘hard controls’ naar ‘soft controls’. Tegelijk komt

Verandermanagement is een breed begrip, maar heeft in ieder

De achtergrond van de CO is vaak nog wel een traditionele.

duidelijk naar voren dat waarden misschien nog wel besproken

geval in zich dat een gewenste situatie wordt geïmplementeerd.

Het merendeel van de ondervraagden heeft een juridische/

worden, maar nog lastig haar vertaalslag vinden in het gedrag van

Wat gechargeerd kan je stellen dat de functie van de CO

economische (audit)achtergrond. Slechts een kwart van de

collega’s. Deze veranderende wereld en perceptie is ook van invloed

oorspronkelijk bedoeld was om risico’s in kaart te brengen. Anno

ondervraagden komt uit de organisatieontwikkeling. Dat neemt

op de competenties die gevraagd worden van CO’s.

2016 kom je daar als CO niet meer mee weg. Zij of hij moet in

niet weg dat het merendeel (76%) al ervaring heeft opgedaan

staat zijn om een gewenste situatie te benoemen en de huidige

met het implementeren van gedrags- en cultuurverandering.

Wie is verantwoordelijk?

Wie helpt de CO?

Voelt een CO het mandaat om een verandering door te voeren?

Rondom het thema ‘steun’ zien we ook een divers beeld.

Op deze vraag ontvingen wij een bijna schizofreen antwoord. Op

Ongeveer tweederde van de ondervraagden ervaart voldoende

de vraag of de CO verantwoordelijk is voor het implementeren

steun om een cultuur- en gedragsverandering vorm te geven.

van veranderingen zijn de respondenten in evenwicht. De

Van de groep die aangeeft deze steun niet te ervaren, geeft

helft geeft aan dat dit zo is, de andere helft geeft aan zich niet

77% aan dat de verandering wel urgent is voor haar of zijn

verantwoordelijk te weten.

organisatie. Op het moment dat de steun wordt gespecificeerd
naar de samenwerking met HR en het topmanagement verandert

2d.

Bevinding 4: De randvoorwaarden voor
verandering zijn onvoldoende ingericht
Om een veranderopgave goed uit te voeren is een aantal elementen
belangrijk. In ons onderzoek bevroegen wij er twee, namelijk
‘eigenaarschap’ en ‘steun’. In welke mate voelt een CO het mandaat om
een verandering door te voeren en in welke mate ervaart hij / zij steun
binnen de organisatie om deze verandering te implementeren?

Dat is opmerkelijk. Terwijl het overgrote deel van de CO’s de

het beeld licht. Rondom de samenwerking met HR is er een

verandering van cultuur en gedrag urgent vindt en aangeeft dat

balans tussen het ‘ja-’ en ‘nee-’kamp. De helft geeft aan dat HR

dit een belangrijk onderdeel wordt van het vak. De helft geeft

en de CO samen optrekken bij de naleving van “soft controls”, de

echter aan niet verantwoordelijk te zijn voor het implementeren

andere helft geeft aan dat dit nog niet zo is.

van veranderingen. Dit is een opmerkelijke tegenstelling.

Wat betreft de rol van het topmanagement als het gaat om

Verandermanagement wordt wel meer onderdeel van het vak,

cultuur en gedrag, zien wij hetzelfde beeld. Ongeveer de helft

maar de verantwoordelijkheid voor het implementeren van

geeft aan dat het topmanagement haar leidende rol pakt, bij de

veranderingen is in de helft van de gevallen niet belegd bij de CO.

andere helft gebeurt dat niet.

Blijkbaar veranderen er zaken voor de CO waarbij de
buitenwereld als ook de organisatie zelf de verandering van
cultuur en gedrag steeds belangrijker vinden als het gaat om
compliancy, maar de formele verantwoordelijkheden (en de
daarbij horende budgetten) zijn daar nog niet of onvoldoende op
ingericht.

Voor deze paper gebruik ik het model van
Booth en Schultz (2004) .
Dit model geeft met de eerste drie elementen
aan wiens gedrag beïnvloed moet worden en
geeft in de laatste drie elementen een beeld
van welke middelen hoe kunnen worden
ingezet.

groepsinvloed

Welk model je ook kiest, gedrags- en
cultuurverandering is gebaseerd op een

3.

It’s the system, stupid !

systeem. Een systeem dat verschillende
spelers kent, die op verschillende manieren
benaderd kunnen worden om tot ander
gedrag ‘verleid’ te worden.
In alle gevallen zijn er twee lessen die geleerd

Gedrags- en cultuurverandering is gericht op verschillende

moeten worden.

organisatielagen en kan met verschillende middelen worden bereikt.
Werken aan een cultuur- en gedragsverandering die bijdraagt aan
een compliant bedrijf is geen sinecure. Er zijn zoveel elementen die
meespelen en allemaal even belangrijk zijn. Er zijn ook heel veel
theorieën en modellen die hier iets slims en waarachtigs over zeggen.
. Booth, P., & Schulz, A. K. D. (2004). The impact of an ethical environment on managers’ project evaluation judgments under

2

agency problem conditions. Accounting, Organizations & Society, 29(5/6), 473. http://doi.org/10.1016/S0361-3682(03)00012-6

tegenkomt, in al die jaren van onderzoek, die hier nooit over

Dezelfde onderzoekdiscipline leert ons dat het beïnvloeden van

nadenken.

gedrag door consequenties het beste werkt als de consequentie

Een wijze les dus: wie je ook wilt aanspreken in de organisatie, op

georganiseerd wordt in de vorm van belonen. En belonen is op

welke manier je het ook wilt aanpakken, denk van tevoren goed

haar beurt weer het meest effectief als deze beloning sociaal is.

na wat het gewenste gedrag is dat je wilt bereiken.
Kortom, als ik me beperk tot twee elementen en

4.

Gedragsverandering: hoe doe je dat?

Een tweede belangrijke les halen we uit het Organizational

randvoorwaarden van gedragsverandering, dan is het

Behavior Management (OBM). Deze theorie gaat uit van het ABC-

belangrijkste dat van tevoren wordt nagedacht over hoe

model, waarin antecedenten (A) het gedrag (Behaviour) bepalen,

het gewenste gedrag wordt gedefinieerd en vervolgens hoe

dat wordt gevolgd door consequenties (C). Uit OBM-onderzoeken

de beloningsstructuur eruit ziet, met name op het vlak van

blijkt dat organisaties vooral sturen op A, antecedenten, om

consequenties.

gedrag te beïnvloeden. Dit is bij 80% het geval. De resterende
20% stuurt gedrag door consequenties in te richten.

‘The theory of planned behaviour’ van Icek Aizjen is één van de meest
invloedrijke artikelen over gedragsverandering. Volgens Aizjen
gaat het vaak in het begin al mis, doordat er aan een belangrijke
voorwaarde niet is voldaan: als je gedrag wilt veranderen moet je eerst
het gedrag dat je wilt bereiken duidelijk definiëren. Dat is in zijn ogen
de belangrijkste stap in het proces. Definiëren wat je wilt bereiken,
het lijkt een open deur. Maar het verbaast Aizjen hoeveel mensen hij
3.

http://www.mt.nl/management/icek-ajzen-meer-kennis-leidt-niet-tot-beter-gedrag/78989

CONCLUSIE

OVER DE AUTEUR

De transitie binnen ‘compliance-land’ is duidelijk. Compliance bereik

Sjoerd Hogenbirk (bestuurskundige en theoloog) werkt bij

je niet (meer) alleen door de implementatie van regels, de veran-

House of Performance als organisatiespecialist op het gebied

dering van cultuur en gedrag wordt steeds belangrijker. Prestaties

van prestatieverbetering aan de hand van vier pijlers: proces,

die niet conform de waarden van een organisatie worden behaald

besturing, gedrag en leiderschap. Hij werkt aan een PhD

worden steeds minder getolereerd, al was het maar vanwege het

businessethiek, is gedreven om betere prestaties te realiseren,

afbreukrisico en mogelijke imagoschade voor de organisatie.

maar vindt de manier waarop prestaties worden bereikt net zo

Het vak van de CO verandert hiermee. In plaats dat zij met name

belangrijk.

risico’s benoemt wordt zij steeds belangrijker in het vormgeven
van een nieuwe cultuur en nieuw gedrag. Ons onderzoek toont
deze beweging aan en laat duidelijk zien dat de randvoorwaarden
om dit te realiseren (nog) niet zijn ingericht. De CO zal zich (verder)
moeten ontwikkelen in het vakgebied van verandermanagement,
tegelijk moet de steun binnen organisaties en interne samenwerking
versterken.

