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Het onderzoek is uitgevoerd  

onder ruim 500 stakeholders.

Lees meer



DNB richt haar blik naar buiten: 
Het stakeholderonderzoek 2017

  Opzet onderzoek: DNB heeft 

een onderzoek uitgevoerd onder 

ruim 500 relaties. Het onderzoek 

bestond uit een enquête (uitgezet 

onder 1660 stakeholders) die door 

492 stakeholders is ingevuld en 

58 individuele gesprekken met 

stakeholders. Eerdere onderzoeken 

hadden betrekking op de 

stakeholders van de toezichtfunctie 

van DNB. In dit onderzoek heeft DNB 

stakeholders van al haar kerntaken 

betrokken.

  Verschillende groepen 

stakeholders zijn benaderd, 

onder meer: onder toezicht 

staande instellingen, collega-

toezichthouders, belangengroepen, 

overheidsorganisaties, internationale 

organisaties, universiteiten en 

journalisten.

  Aan deze groepen is allereerst 

gevraagd wat hun algemene 

indruk is van DNB. Vervolgens 

zijn meer specifieke thema’s 

aan bod gekomen, zoals de 

uitvoering van de verschillende 

kerntaken, de benaderbaarheid 

van DNB, transparantie, de 

professionaliteit van medewerkers, 

de communicatiestijl van DNB en 

haar betrokkenheid bij MVO.
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“ DNB is professioneel 
en betrouwbaar”
Vrijwel alle stakeholders geven aan dat DNB en haar medewerkers 
professioneel, zorgvuldig en betrouwbaar zijn. Dit resulteert in  
werk van hoge kwaliteit.

Follow up DNB
DNB is content met deze bevinding en blijft voortdurend investeren 
in de kwaliteit van haar medewerkers.
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“ DNB is meer 
benaderbaar en 
transparanter”
Stakeholders geven aan dat DNB meer benaderbaar en 
transparanter is dan in het verleden. Daarnaast vinden stakeholders 
dat DNB pragmatischer opereert dan een aantal jaar geleden.

Follow up DNB
DNB is content met deze bevinding: de eerder ingezette acties om 
op dit punt te verbeteren worden door de stakeholders opgemerkt. 
DNB gaat verder op de ingeslagen weg.



“ Meer dialoog en  
samenwerking  
is wenselijk”
Stakeholders geven aan dat zij zien dat DNB meer dan in het 
verleden de dialoog en samenwerking opzoekt. Tegelijkertijd 
vinden zij dat DNB nog te veel op zichzelf is gericht. Onder toezicht 
staande instellingen hebben behoefte aan een benaderbare 
toezichthouder, die meedenkt met de instelling, vragen helder 
beantwoordt en open gesprekken voert.

Follow up DNB
De aansporing voor een intensievere externe dialoog wordt door 
DNB gezien als een extra impuls om de bestaande ronde tafel-
bijeenkomsten en andere (digitale) dialoogsessies te continueren. 
Binnen de toezichtpraktijk onderstreept DNB het belang van 
waarnemen en luisteren. Daarom gaat DNB meer aandacht 
besteden aan het uitbouwen van deze vaardigheden in trainingen 
voor toezichthouders van DNB.
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“ Communicatie is  
verbeterd, maar  
blijft aandachtspunt”
Verschillende onder toezicht staande instellingen geven aan 
dat de consistentie tussen de mondelinge en schriftelijke 
communicatie van DNB is toegenomen. Dit kwam uit een eerder 
stakeholderonderzoek als benodigde verbetering naar voren. Het 
betreft hier met name de communicatie richting de individuele 
instellingen. Tegelijkertijd geven andere instellingen aan dat er nog 
ruimte is voor verbetering.

Follow up DNB
In trainingen voor DNB-ers zal aandacht besteed blijven worden 
aan de consistentie van de communicatie, onder meer in het kader 
van het verbeteren van toezichtbrieven.
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“ Meer politieke  
sensitiviteit 
is gewenst”
Stakeholders geven aan dat er door DNB winst te behalen is als zij 
effectiever en sensitiever wordt in haar beïnvloedingsstijl.

Follow up DNB
DNB pakt deze feedback op, onder meer door voortaan nog 
nadrukkelijker via krachtenveldanalyses in kaart te brengen waar 
kansen en mogelijke obstakels liggen.
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“ DNB bestaat nog  
te veel uit silo’s”
Stakeholders geven aan dat DNB nog te veel uit silo’s bestaat en 
dat er niet één DNB-geluid klinkt: in de top van DNB horen zij 
soms andere geluiden dan zij in de praktijk ervaren. Ook geven 
stakeholders aan dat het er nu weleens op lijkt dat afdelingen niet 
met elkaar communiceren of langs elkaar heen werken.

Follow up DNB
DNB start verschillende initiatieven om de verbinding, 
samenwerking en afstemming tussen afdelingen te vergroten. 
Daarnaast gaat DNB de toezichtactiviteiten per onder toezicht 
staande instelling beter in kaart brengen, zodat onderlinge 
samenwerking vergemakkelijkt wordt. Het overzicht en 
de samenwerking kan zodoende makkelijker worden bewaakt 
door de accounttoezichthouder. 
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“ Geen eenduidig  
beeld over extern 
MVO-beleid”
Een deel van de stakeholders geeft aan geen goed beeld te 
hebben van het externe MVO-beleid van DNB. Toch vinden 
veel stakeholders het een goede zaak dat DNB zich vanuit haar 
economische adviestaak mengt in de maatschappelijke discussie 
over duurzaamheid en de energietransitie. 

Follow up DNB
DNB gaat breder communiceren over de integratie van haar  
MVO-inspanningen in haar kerntaken. 
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“ Intern MVO-beleid  
onduidelijk”
Stakeholders hebben geen beeld van het interne MVO-beleid 
van DNB. Ruim de helft van de stakeholders vindt dat de 
medewerkers van DNB een goede afspiegeling moeten vormen 
van de maatschappij en dat DNB duurzaamheid uitgebreid moet 
doorvoeren in haar huisvestingsbeleid.

Follow up DNB
Het diversiteitsbeleid wordt door DNB verder versterkt en breder 
onder de aandacht gebracht. Op het gebied van huisvesting heeft  
DNB een hoog ambitieniveau met betrekking tot duurzaamheid in 
toekomstige huisvestingsplannen.
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“ Toezicht is  
proactief en streng”
Stakeholders vinden het goed dat er toezicht is. Ze geven aan  
het toezicht van DNB als proactief en streng te ervaren.

Follow up DNB
DNB is content met deze bevinding en blijft hier aandacht  
aan besteden.
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“ Meer prioriteit en  
maatwerk in toezicht  
is wenselijk”
Onder toezicht staande instellingen geven aan dat het aantal 
onderzoeken en uitvragen van DNB toeneemt en dat dit veel 
capaciteit van ze vergt. Ook zijn instellingen van mening dat DNB 
zich onvoldoende richt op de specifieke risico’s per instelling.

Follow up DNB
DNB gaat nadrukkelijker aandacht besteden aan de doelmatigheid 
van haar toezichtactiviteiten. Op deze manier blijft het toezicht  
van DNB proportioneel.
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“ Meer transparantie 
toezichtproces gewenst”
Onder toezicht staande instellingen geven aan dat het aantal 
onderzoeken en uitvragen van DNB toeneemt en dat het voldoen 
aan de verzoeken van DNB veel capaciteit van ze vergt. Onder 
toezicht staande instellingen hebben daarom behoefte aan 
meer transparantie over het toezichtproces. Ze willen meer 
procesinformatie van DNB ontvangen, daarbij worden specifiek 
genoemd: de timing van het onderzoek, de reden dat zij betrokken 
worden en de doorlooptijden van het onderzoek.

Follow up DNB
DNB gaat de transparantie over het toezichtproces vergroten 
door meer procesinformatie te delen. Daarnaast gaat DNB 
grote onderzoeken na afloop verantwoorden met een beknopte 
rapportage over de opzet, inhoud, onderzoeksvragen, bevindingen 
en vervolgacties.
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“ Toetsingen zijn  
verbeterd”
Onder toezicht staande instellingen hebben het gevoel dat  
DNB haar werkwijze op het gebied van bestuurderstoetsingen  
heeft aangepast. Ze zien dit als een duidelijke verbetering en geven 
aan hierover tevreden te zijn.

Follow up DNB
DNB is content met deze bevinding: de eerder ingezette acties om 
op dit punt te verbeteren worden door de stakeholders opgemerkt. 
DNB gaat verder op de ingeslagen weg.
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“ Verkorten  
doorlooptijden  
toezicht is wenselijk”
Veel onder toezicht staande instellingen geven aan dat zij de 
doorlooptijden binnen het toezicht te lang vinden. Ze melden dat 
dit wordt veroorzaakt door de vele afstemmingslijnen binnen DNB.

Follow up DNB
DNB gaat intern het toezichtsproces tegen het licht houden en de 
instelling meer inzage geven in het verloop van het toezichtsproces.
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“ Negatieve houding  
toezicht stoort  
instellingen”
Onder toezicht staande instellingen geven aan dat DNB veelal 
onderzoeken uitvoert met een negatieve grondhouding. 
Dit bemoeilijkt de relatie en sluit een oprechte dialoog uit.

Follow up DNB
DNB gaat de effectiviteit van het gebruik van negatieve hypotheses 
onderzoeken en de dialoog hierover met stakeholders verder 
uitbouwen.
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“ Oversight bevordert 
solide en integere 
bedrijfsvoering”
Stakeholders zijn tevreden over het oversight van betalingsverkeer. 
Zij geven aan dat het een solide, integere en verantwoordelijke 
bedrijfsvoering bevordert en dat DNB vasthoudend is in de aanpak 
van risico’s.

Follow up DNB
DNB gaat het oversight op financiële marktinfrastructuren 
versterken, en aanvullende risico-indicatoren opstellen en monitoren.



“ Fysieke  
toegang DNB  
is onprettig”
Stakeholders geven aan dat ze de fysieke toegang tot het DNB-
gebouw (Westeinde 1) als onprettig ervaren. Het is volgens hen 
overdreven streng en de toegang neemt veel tijd in beslag.

Follow up DNB
Vanwege de aanwezigheid van goud en geld in het DNB-gebouw 
is het huidige beveiligingsniveau noodzakelijk. DNB zal zich 
echter blijven inzetten voor een gastvrije ontvangst van haar 
bezoekers. Ook neemt DNB dit punt mee in haar toekomstige 
huisvestingsplannen.
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