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COMMISSARIS OP DE 
BESTUURDERSSTOEL

STEFAN C. PEIJ

=

De voortschrijdende globalisering, de informatierevolutie en toenemende regelgeving hebben het 
economische landschap de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Daarnaast heeft een aantal 
grote bedrijfsschandalen het bedrijfsleven opgeschrikt. Onder invloed van deze ontwikkelingen 
is de aandacht voor corporate governance en de rol van de commissaris de laatste jaren sterk 
toegenomen.
In Commissaris op de bestuurdersstoel focust Stefan Peij op de rol van de commissaris tijdens 
grootschalige organisatieveranderingen. Naar aanleiding van casestudies bij de NV Nederlandse 
Spoorwegen en Wolters Kluwer en op basis van een serie gesprekken met topcommissarissen, 
constateert hij dat er ten tijde van omvangrijke veranderingsprocessen sprake is van rolvervaging 
tussen commissarissen en bestuurders. 
Succesvolle samenwerking tussen commissarissen en bestuurders is echter heel goed mogelijk en 
vraagt om subtiele vormen van bijsturing. Dit leidt tot de belangrijke conclusie dat de nadruk in 
de toekomst niet hoeft te liggen op het verder verrijken van het formele instrumentarium van de 
commissaris, maar eerder op de verdere ontwikkeling van zijn vaardigheden.
Commissaris op de bestuurdersstoel is niet alleen verplichte kost voor commissarissen en bestuurders, 
maar biedt ook nieuwe en verrassende inzichten aan studenten en wetenschappers.

ST
EFA

N PEIJ  C
O

M
M

ISSA
R

IS O
P D

E BEST
U

U
R

D
ER

SST
O

EL


