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Toezicht als Gestold Wantrouwen ?

Toezicht en Bestuur
Toezicht en Strategie
Toezicht en de Wet
Toezicht en Stakeholders

Het belang van
de ‘derde laag’

Relevante perspectieven
Juridisch

Economisch

• Regelgeving
• Aansprakelijkheid

• Sancties
• Premies

Organisatie

WAAROM PSYCHOLOGIE?
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Relevante perspectieven
Juridisch

Economisch

• Regelgeving
• Aansprakelijkheid

• Sancties
• Premies

Organisatie
Psychologisch
• Gedrag
• Cultuur

Irrationeel of andere rationaliteit?

Op zoek naar het werkzame ingredient

Sociale ipv economische doelen
•
•
•
•
•

Gezichtsverlies vs respect
Commitment en empathie
Informatie overload en bias
Aanzien en imago van de organisatie
‘erbij horen’
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Kunnen ze het niet of willen ze het niet?

Hoe bepaal je dat?
+

Vertrouwen in bekwaamheid en bedoelingen van organisatie
Bekwaamheid:
Bedoelingen:

‐

op grond van positieve informatie
op grond van negatieve informatie

+

Bekwaamheid

Wie geen vertrouwen heeft in de bedoelingen van de organisatie,
verzet zich tegen de boodschap die wordt afgegeven,
los van het vertrouwen in de bekwaamheid van de organisatie

‐
Bedoeling
Terwel, Harinck, Ellemers, & Daamen, Risk Analysis, 2009

Kurt Lewin

On the folly of rewarding A,
while hoping for B

B = f (P, E)

Steven Kerr, 1975
Academy of Management Classic

Krachtenveld theorie
Drijvende krachten toevoegen verhoogt stress
Remmende krachten verminderen is effectiever

Persoon vs Situatie
Bad apples
Climate
Relationships
Task
Misconduct

Moral climate
Outcome inequality
Error approach
Corrupting barrels

Scholten & Ellemers, Journal of Financial Regulation and Compliance, 2016
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Toezicht in breder perspectief
Problemen
• Zekerheid vs. regeldruk
• Vertrouwen vs. handhaving
• Effectiviteit en verantwoording
Oplossingen
Meer evidence‐based werken
Meer signalering en reflectie
Onpartijdig, onafhankelijk

INTUITIE EN EXPERTISE

Verklaringen voor falend toezicht
• Onvoldoende expertise
• Onduidelijk toetsingskader
• Bias in besluitvorming

Ieder mens maakt denkfouten
Bias – systematische denkfout
(Tversky, & Kahneman, 1974)

Komt meer voor in beroepen waar besluitvorming
centraal staat

Machts‐
positie

Sociale
norm

(Rachlinski, 2012)

…en onder professionals die zichzelf als objectief
beschouwen

Vertrouwen
in eigen
objectiviteit

(Uhlmann, & Cohen, 2007)
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Dit speelt op elk niveau
•
•
•
•
•

Politiek
Toezichthouder
Commissaris
Raad van Bestuur
Medewerkers

De meerwaarde van de psycholoog

•
•
•
•

Bewust vs. onbewust gedrag
Neuro‐fysiologie en emoties
Sociale context
Expertise ipv intuitie
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