
KLIMAATKANSEN 
HOE EEN ANDERE KIJK OP RISICO’S ZORGT VOOR ORGANISATIESUCCES

KLIMAAT ALS KANS
Globale ontwikkelingen raken uw organisatie 
én de positie van bestuurders. ‘Klimaat’ is daar  
een goed, zo niet het beste, voorbeeld van. 
Externe ontwikkelingen als het klimaatakkoord  
beïnvloeden zowel strategie en bedrijfsvoering  
als de keten, zoals klant- en medewerker- 
relaties. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen 
voor de olieprijs, grondstofschaarste, geo- 
politiek, biodiversiteit en sociale ongelijkheid 
op korte en lange termijn. Waar eerder doem- 
scenario’s domineerden, wordt steeds duidelijker  
dat het klimaatakkoord en aanverwante mega- 
issues juist kansen bieden voor organisaties. 
Zowel voor grote als kleine organisaties, van 
regionaal tot internationaal.

‘In het algemeen kijken organisaties voor- 
namelijk naar interne, te voorkomen risico’s’ 
(zie figuur 1), aldus BDO-adviseur Emanuel van  
Zandvoort. ‘Externe risico's, gebeurtenissen die  
niet voorkomen kunnen worden, hebben de 
grootste impact op het bedrijfsresultaat en het  
imago van het bedrijf. Organisaties die in staat 
zijn de gevolgen van externe ontwikkelingen te  
begrijpen en hier tijdig op anticiperen, kunnen  
bedreigingen omzetten in kansen. Bedrijven die  
hier succesvol in zijn, gelden als echte ‘game 
changers’: Facebook, Uber, Interface, en dichter  
bij huis Adyen, bol.com of slimme start ups als  
@DutchFiets en Detrena.

‘Misschien is het niet of onvoldoende zien 
van kansen nog wel het grootste risico van 
organisaties’, aldus Charlotte Extercatte.  
Er is een pragmatische en effectieve manier 
om als organisatie meer ‘luiken’ open te 
zetten en veranderingen te signaleren. ‘Maak 
gebruik van de kracht van ambassadeurs’, 
vertaald in een inmiddels succesvol bewezen 
concept AmbassadorWise. 

‘Als voorlopers in verandering zijn zij boven-
gemiddeld geïnteresseerd en gemotiveerd 
om mee te denken en kennis uit hun netwerk 
in te zetten voor de maatschappelijke doelen 
en waarde creatie van de eigen organisatie.’  
In zes stappen kunnen organisaties  
onderbenut potentieel versneld inzetten om 
tot een hogere kwaliteit risicomanagement 
te komen en een beter bedrijfsresultaat. De 
kracht van ambassadeurs zorgt versneld voor 
een andere mindset en cultuur ten aanzien 
van risico’s. En vergroot tegelijkertijd het 
innovatief vermogen van organisaties.

Nu een antwoord hebben op externe ont- 
wikkelingen geeft uw organisatie een waarde- 
volle voorsprong. Doordat bestuurders eerder 
en beter dan de concurrentie anticiperen op 
externe ontwikkelingen kunnen ze beter aan 
de verwachtingen van alle belanghebbenden 
voldoen.

Neem de gevolgen van klimaatverandering 
op verzekeraars: de kosten van de gevolgen 
van klimaatverandering liggen nu hoger dan 
de kosten om de broeikassen te verlagen. Als  
er nu geen maatregelen worden getroffen zal  
klimaatverandering in de komende decennia  
leiden tot weersextremen die leiden tot hogere  
schadeposten bij bedrijven en particulieren en  
daardoor mogelijk onbetaalbare verzekeringen2. 
Om verzekeringen betaalbaar te houden, 
zoeken verzekeraars steeds meer naar samen- 
werkingsverbanden om de gevolgen van 
klimaatverandering voor klanten te beperken.  

Zo zijn er initiatieven gestart met water-
schappen, ingenieursbureaus en overheden om  
pieken en dalen in neerslag op te vangen in de  
gebouwde omgeving, landschappen en agri- 
cultuur. Dit voorbeeld geldt voor verzekeraars.  
Het thema klimaat is echter -weliswaar op 
verschillende wijze- een uitdaging voor organi- 
saties in praktisch alle sectoren in zowel de 
publieke als private sector.

Omdat mensen tellen.

Eind 2015 vonden in Parijs in één maand twee historische momenten plaats. Twee uitersten: zes terroristische 
aanslagen en een klimaatakkoord. Wat zich in een maand tijd op een paar vierkante kilometers afspeelde in de ‘city 
of light’, raakt de hele wereld en verandert voorgoed de wijze waarop de maatschappij en organisaties zijn ingericht 
en samenwerken. Succesvolle organisaties zijn meer dan ooit bezig met op het managen van externe risico’s en 
maken gebruik van de kracht van ambassadeurs om versneld veranderingen in en om de organisatie te realiseren.

‘The Paris Agreement confirms the irreversible transition to a low carbon, 
safer and healthier world.’ - Christiana Figueres, UNFCCC Executive Secretary

1  http://www.cop21paris.org/about/cop21 retrieved 22nd 
of December.

2   Verbond van Verzekeraars, 2015: Klimaatverandering en 
Schadelast https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuws
berichten/Documents/2015/April/Klimaatverandering%20
%20en%20schadelast.pdf (gecheckt op 5 januari 2016).
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Organisaties die rekening weten te houden 
met maatschappelijke thema’s zoals klimaat-
verandering hebben een bovengemiddeld 
goede prestatie zowel op financieel gebied en 
op andere factoren als innovatief vermogen, 
integriteit en betrokkenheid van medewerkers3. 
Maatschappelijk intelligente organisaties 
hebben dus de toekomst. Wel vraagt dat om 
het herwaarderen van organisaties: van 
business case- naar stewardship-denken. 
Met business case-denken alleen kom je er 
niet. Organisaties moeten durven te denken 
in maatschappelijke waardecreatie en 
herijking van risico’s, anders werkt het niet4.

ANTENNES AAN  
EN LUIKEN OPEN 
Uit onderzoek blijkt dat bestuurders en in het 
bijzonder de CEO niet of nauwelijks invloed 
hebben op de beurskoers. Een bepalende 
factor is de invloed van externe factoren op 
het bedrijfsresultaat en de verwachtingen 
van aandeelhouders6. Ondanks dat veel 
bestuurders nog steeds het excuus van 
externe omstandigheden met succes kunnen 
gebruiken om tegenvallende resultaten te 
verdedigen, impliceert dit artikel dat een 
bestuurder die wel meer invloed wil hebben 
op de beurskoers, effectief moet kunnen 
omgaan met externe risico’s.

Het omgaan met korte- en langetermijn-
onzekerheid binnen vooraf gestelde grenzen 
(risicobereidheid) is een kerncompetentie 
van een bestuurder. Omdat externe risico’s 
anders dan interne risico’s minder bekend en 
meetbaar zijn7, zijn veel risicomanagement 
standaarden en raamwerken8 niet effectief 
omdat ze uitgaan van gegeven doelstellingen. 
Zeker voor de langere termijn, meer dan  
3 jaar, is het onmogelijk om uit te gaan van 
één toekomstbeeld of scenario. Het zou 
daarom een gewenste aanvulling op de 
risicomanagement ‘toolkit’ zijn om in 
meerdere scenario’s te denken en een continue 
scan van de omgeving te doen. Door 
bijvoorbeeld tijdig ontwikkelingen of ‘trigger 
events’ te signaleren en opties te lichten 
vergroot de organisatie haar wendbaarheid en 
kans op succes. Dit ondersteunt bestuurders 
bij de selectie van effectieve strategische 
opties voor meerdere realistische scenario’s. 

Risicodenken wordt dan - ondanks de 
negatieve connotatie - vanzelf: kansdenken.

De eerdergenoemde maatschappelijke 
ontwikkeling vraagt om meer ‘stewardship’ 
(of rentmeesterschap). Dat vraagt om de  
blik te verbreden tot ver buiten de eigen 
organisatie, namelijk naar de gehele keten. 
En vanuit alle delen van de organisatie. Niet 
alleen vanaf ‘de top’. Zo heeft de kleding-
industrie geleerd verder te kijken dan een 
bedrijfseconomisch perspectief. De keten 
ontwikkelt zich naar een responsief systeem 
waarin alle partijen in de keten een rol en 

verantwoordelijkheid hebben of (zullen) 
nemen in het waarborgen van veiligheid, 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
milieuverantwoorde productie en grondstof-
fen (o.a. biologisch katoen). Daardoor neemt 
de scope van onderwerpen tijdens veiligheids- 
inspecties toe, evenals het aantal social invest- 
ment programma’s. Dit verandert mede als 
gevolg van andere marketing en communicatie  
het consumentengedrag langzaam maar zeker.  
De druk van de sociale opinie en transparantie  
ingegeven door NGO’s en consumenten heeft 
daarin als externe factor zeker een rol gespeeld.

De les uit de stewardship-benadering is dat 
externe risico’s binnen elk deel van de keten 
zichtbaar kunnen worden. Effectief her-
definiëren van risicomanagement vraagt dan 
ook om betrokkenheid in alle functies van de 
organisatie – van procurement tot sales van 
marketing tot logistiek. De netwerkkracht 
van een organisatie is een onmisbare tool om 
risico’s te detecteren, de impact van de 
organisatie in te schatten en daar waar 
mogelijk om te zetten in scenario’s en 
kansen.

Kortom: Bestuurders die invloed willen 
uitoefenen op de beurskoers en blijvend 
willen bouwen aan het imago van de 
organisatie dienen externe risico’s en de 
potentiële gevolgen ervan zo goed als 
mogelijk te begrijpen en hierop te acteren in 
samenwerking met de omgeving: ‘Zet de 
luiken wagenwijd open en uw antennes aan!’

3 Porter, M.E. en Kramer, M.K., Creating Shared Value in 
Harvard Business Review (2011).

4 Nijhof A.H.J. en Jeurissen, De paradox van intrinsieke 
motivatie bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
In: de robuuste professional (p211221) van E. Karssing 
e.a. (2012).

5 André Metzger (2015). How to live with risks. Harvard 
Business Review: JulyAugust 2015.

6 Financieel Dagblad, 14 december 2015  ‘Koers trekt zich 
weinig aan van topman’.

7 Kaplan & Mikes (2015).
8 Meest toegepaste raamwerken zijn COSO Internal 

Control, COSO Enterprise Risk Management en ISO 

I think that once people understand the great risks that climate change poses, they will 
naturally want to choose products and services that cause little or no emissions of 
greenhouse gases, which means ‘low-carbon consumption’. This will apply across the 
board, including electricity, heating, transport and food.

Nicholas Stern
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ACCELEREREN MET 
AMBASSADEURS
Hoe doe je dat: luiken open, antennes aan? 
Als organisatie heb je alle ogen en oren nodig 
om te ervaren hoe de wereld in en om je 
organisatie verandert. En daar wat mee te 
doen. Dat vraagt om gemotiveerde, wakkere 
werknemers en partijen in de keten, die 
bereid zijn om met je mee te kijken, mee te 
denken en te doen. In een wereld waar 
gemiddeld 60% van de medewerkers NIET 
betrokken is bij de organisatie, is daar dus 

nog een wereld te winnen9. Mensen die wél 
betrokken zijn bij een organisatie en die ‘extra 
mile’ gaan, die noemen we ambassadeurs. 
Dit zijn de voorlopers in verandering. En die 
zijn ontzettend waardevol! ‘In de praktijk 
blijken we deze bron van energie onvoldoende 
te benutten’, aldus Charlotte Extercatte 
oprichter van AmbassadorWise, een flexibele 
netwerkorganisatie met alles  
in huis om mensen ambassadeur te maken 
van organisaties. Ambassadeurs bieden een 
effectieve oplossing voor organisaties om  
‘de antennes aan en de luiken open’ te zetten 
en een bijdrage te leveren aan het risico-
management van de toekomst.

Antennes aan dankzij betrokkenheid
Als een organisatie de intrinsieke motivatie 
van medewerkers weet aan te spreken, dan is 
dat brandstof om beter naar risico’s te kijken 
en een organisatie toekomstbestendig te 
maken.10 

Maatschappelijke betrokkenheid en 
zingeving zijn een belangrijke motivator  
voor medewerkers. En dan met name voor 
jongeren, the next generation. Medewerkers 
zitten minder dan vroeger te wachten op een 
hoog salaris en een mooi huis: belangrijker  
is iets doen wat leuk is en zin heeft vanuit 
een gelijkwaardige relatie met de werkgever 
of opdrachtgever. Het geheim van  
ambassadeurschap – de brandstof waardoor 
de blik naar buiten vergroot - is dat mensen 
vanuit hun eigen ambitie kunnen werken. 
Dat vraagt van professionals een boven-
gemiddeld zelfbewustzijn: Waarom doe ik dit 
werk eigenlijk?

Luiken open door focus op maatschappelijke 
waarde
Vanuit de organisatie vraagt dit om de visie 
zodanig te formuleren dat de maatschappelijke 

waarde van de organisatie duidelijk wordt en 
om ruimte te bieden aan medewerkers om 
hier vanuit autonomie en vakmanschap aan 
bij te dragen. Als je de persoonlijke ambitie 
van mensen en de ambitie van een organisatie 
kan matchen, dan gaan de luiken open en 
ontstaat er een constructieve en positieve 
beweging op de werkvloer.

Ambassadeurs staan meer dan anderen open 
om in gesprek te gaan of mee te doen en te 
denken over de vraag welke ontwikkelingen 

er om de organisatie spelen en op welke 
wijze de organisatie kan ageren. Mits op 
juiste wijze en toon geagendeerd en met 
maatschappelijke waarde als resultaat.

Let op: Indien er te soft of onduidelijk wordt 
gecommuniceerd over maatschappelijke 
impact of dat in en om de organisatie niet 
serieus en consistent wordt geacteerd, dan 
wordt de maatschappelijke focus juist een 
demotivator. Maar maak je het een hot item, 
een strategisch speerpunt en handel je daar 
ook consistent naar dan gaat het voor je 
werken.

Koers bepalen
Organisaties die hun ambassadeurs –  
de voorlopers in verandering - goed in kaart 
hebben, hebben een voorsprong op het 
toekomstbestendig maken van de organisatie. 
Zij realiseren hiermee een verandering in de 
mindset en cultuur op risicomanagement.
Door goed te kijken en luisteren naar de 
voorlopers, achterhaalt het management 
wat maakt dat mensen zich willen inzetten 
en willen meedenken met de organisatie en 

wat daarvoor nodig is. Daarna en in 
samenwerking met die groep voorlopers 
wordt een beweging in gang gezet die de 
hele organisatie tot in de haarvaten 
beïnvloedt. De groep betrokken mensen 
wordt dan bijna als vanzelf steeds groter.

6 stappen om meer organisatiesucces  
te realiseren met risicomanagement 
met ambassadeurs (#futureproof)

K.A.N.S.E.N
1 Koers 
 Definieer de huidige koers in  
 risico management.

2 Ambitie
 Identificeer de gewenste situatie in  
 risico management en zoek daarbij de  
 mensen die geheel of op onderdelen  
 deze ambitie of interesse delen.

3 Naar buiten 
 Organiseer dialoog met deze personen  
 en achterhaal ervaring, doelen en  
 beleving door met elkaar de blik naar  
 buiten te werpen.

4 Synergie 
 Uit de gesprekken zullen concrete 
 handvatten en kleine en grote acties 
 volgen om vervolg en betrokkenheid 
 te organiseren.

5 Energie 
 Organiseer vervolg zodanig dat het 
 mensen motiveert en enthousiasmeert  
 om in beweging te komen.

6 Nudge 
 Faciliteer kleine stappen waarop  
 met elkaar succes wordt geboekt.

The tipping point is that magic moment when an idea, trend or social behavior  
crosses a threshold, tips and spreads like wildfire.

Malcolm Gladwell

‘Een organisatie met ambassadeurs hoeft zich geen zorgen te maken over de toekomst

Jos Burgers, spreker en auteur van best verkochte managementboeken van 2006, 2009, 
2012 en 2014

9 Gallup Employee Engagement Survey 2012.
10 Nijhof A.H.J. en Jeurissen, De paradox van intrinsieke 

motivatie bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
In: de robuuste professional (p211221) van E. Karssing 
e.a. (2012).
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‘Tipping Point’
Een beweging kan zodanig worden versterkt 
dat deze zorgt voor een ‘tipping point’, een 
moment dat het systeem kantelt naar de 
nieuwe gewenste situatie met nieuw 
bijbehorend gedrag van individuen en het 
collectief. Als zo’n ‘tipping point’ eenmaal 
bereikt is, komt de beweging in een 
versnelling en wordt nieuw gedrag langzaam 
maar zeker meer gemeengoed en besten-
digd. Door tien procent van de organisatie in 
beweging te zetten, kun je al tot een ‘tipping 
point’ komen. 

Drie factoren om naar een ‘tipping point’ te 
komen:
n Ambassadeurs,
n een consistente en inspirerende context
n een glasheldere (maatschappelijk) visie.11

Interface
We verduidelijken deze theorie met een 
casus: Interface. Interface is wereldmarktlei-
der in design en productie van modulaire 
vloerbedekking en staat al jaren in de top van 
de lijstjes ‘innovatieve bedrijven’. Het bedrijf 
heeft sinds de jaren negentig onder de 
noemer ‘Mission Zero’ een bijzondere kijk op 
ondernemerschap en formuleerde toen al 
een radicale, glasheldere visie op de 
toekomst van wijlen oprichter Ray Anderson: 

Interface levert in 2020 een positieve 
bijdrage aan de maatschappij. Dit vraagt om 
een radicale verandering van het traditionele 
take-make-waste principe. Medewerkers 
worden door middel van een ambassadeurs-
programma actief betrokken bij het vinden 
van creatieve oplossingen om tot dit nieuwe 
organisatiemodel te komen in samenwerking 
met partijen in de keten.

Hoe
Medewerkers met interesse voor de missie 
van de organisatie doorlopen - ongeacht hun 
rol en achtergrond - meerdere ‘levels’ van 
een interne academie. Deze academie is een 
broedplaats voor ontwikkeling en uitwisseling 
van kennis en leidt uiteindelijk tot de vorming 
van een effectief intern netwerk. Er ontstaat 
zo waarde als bedrijfstrots, kwaliteit, 
integriteit en netwerkkracht.

Een Interface ambassadeur zegt het volgende  
over deze ervaring: Niet alleen heeft deze 
beweging het bedrjf in de loop der jaren 
miljoenen opgeleverd door slim gebruik te 
maken van grondstof en energie: bijvoorbeeld 
op grondstofgebruik of energiekosten. Er zijn 
ook veel nieuwe innovaties gerealiseerd. 
Grote en kleine en soms innovaties waarvan 
men dacht dat het nooit zou kunnen. 
Fantastisch maar nog mooier is dat ik er zelf 

beter van word: De meetings met andere 
ambassadeurs en de netwerken waar ik mij 
inmiddels roer houden me scherp en hebben 
mijn kijk op zaken enorm veranderd. Ik ben er 
creatiever en kritischer door geworden en 
werk op een andere, betere manier samen 
met mensen in en om mij heen. En het 
mooiste van alles? Mijn salesresultaat wordt 
er beter van!’

De beste ideeën komen altijd uit 
onverwachte hoek!

Charlotte Extercatte

11 Malcolm Gladwell (200), The Tipping Point.

ONZE BOODSCHAP

De kracht van ambassadeurs zorgt 
versneld voor een andere mindset en 
cultuur ten aanzien van risico’s. En 
vergroot tegelijkertijd het innovatief 
vermogen van organisaties. Hierdoor 
zijn bestuurders beter in staat kansen  
te benutten en te anticiperen op 
externe risico's. Met als gevolg het 
borgen van een lange termijn succes 
van de organisatie.


