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-ABSTRACT- 

Stakeholders’ information demands are changing, to meet these 

demands, a new concept emerges to report on broader value 

creation aspects, called integrated reporting. This study 

examines the problems and solutions in the development process 

of integrated reporting at TenneT. The investigation is executed 

by having interviews with employees of TenneT and the 

accountant, EY. This research explains among others the 

motivation for integrated reporting and the accompanying 

process, advantages, disadvantages, problems and solutions to 

these issues. The main problems which are found are related to a 

lack of clear standards, the effort and time it costs, and the 

difficulties regarding the determination of the content of the 

integrated annual report. Future research can be directed to 

listed firms to investigate voluntary adoption of integrated 

reporting, and involving more employees in the research to 

obtain a better picture of the integrated business. This research 

contributes to the existing literature by picturing the integrated 

reporting process and its problems at the level of an individual 

firm. 
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1 Introduction 

1.1 Introduction 
Organizations need to respond to stakeholder needs. However, the needs of stakeholders are 

changing, and therefore, the organizations also need to change the way they disclose 

information to them. As a result of the global financial crisis, economic uncertainty has risen. 

Not only organizations are affected by this uncertainty, but also actors with interests in these 

organizations, such as investors (Adams and Simnett, 2011). Whereas stakeholders were 

previously primarily interested in financial statements, attention is growing for other 

nonfinancial, organizational aspects such as environmental consequences and governance 

structures.  

In order for organizations to meet these demands, they are required to focus on more than just 

profit maximization. Longer-term value of the firm is increasing in importance. Social and 

environmental disclosures have been made in separate stand-alone reports in addition to other 

media, such as websites (Cho et al., 2009). According to the International Integrated 

Reporting Council (IIRC), communication about value creation should be the next step in the 

evolution of corporate reporting (IIRC, 2013, p.1), this can be done by means of an integrated 

report. 

1.2 Research problem 
The purpose of this research is defining what integrated reporting is and what problems may 

arise at an organization when using an integrated report. The center of interest for this study is 

TenneT, a leading European electricity transmission system operator (TSO), and the external 

accountant of TenneT, EY. Insights are given into why an organization may choose for 

integrated reporting, how the organization has implemented the integrated reporting process, 

which people are involved in this process, what the dilemmas were and are with the 

implementation and use of integrated reporting, and what solutions are found to solve these 

problems. 

These insights lead to the answer to the research question: What are problems and solutions in 

the development process of integrated reporting at TenneT? The answer to the research 

question is obtained in an interpretive way, this means that reality is regarded as a social 

construct and not as objective and verifiable. Subjective meaning and human interaction are 

core elements of the interpretive paradigm (Chua, 1986). The empirical evidence for this 

research is acquired by doing a case study at TenneT and EY. 
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1.3 Scientific and societal relevance 
Integrated reporting is a relatively new, though not entirely new, concept. There are already 

some papers written about the International Integrated Reporting Framework of the IIRC 

(IIRC, 2013), see for example Flower (2015), Thomson (2015), Adams (2015) and Rodrigue 

(2015). These authors show their different opinions on this framework.  However, there is not 

much research conducted with respect to the implementation and the use of integrated 

reporting at the level of the organization. Besides, Frias-Aceituno et al. (2014) highlight the 

importance of doing case studies based on interviews with senior officials of companies that 

publish integrated reports, in order to determine their reasons for voluntarily providing this 

new form of business information (p.68). Thus there are multiple commentaries on the 

framework for integrated reporting in general. This research contributes to the current state of 

the art by examining integrated reporting and the implementation of such a report at the level 

of an individual organization. The research shows how integrated reporting gets its shape. 

Writing about integrated reporting in a specific organization and thereby elaborating the 

literature on this subject makes this research scientifically relevant. 

This study might also benefit society and in particular organizations that want to or have to 

provide integrated reports about their performance, making the research practically relevant. 

This is done by studying an organization in the Netherlands, a country which is leading in the 

field of integrated reporting. Insights can be provided to those organizations how integrated 

reporting works in practice. It could help organizations with, i.e. provide suggestions for, the 

implementation of an integrated reporting process. This can be done by showing the problems 

which another organization faced and still faces and how these problems can be solved 

adequately. The implementation process of integrated reporting might run more smoothly in 

the future. 

1.4 Structure 
The remaining of this thesis is structured as follows. In the next chapter, a literature review is 

given. In that chapter, integrated reporting is described based on existing literature. In chapter 

3, the methodology of the research is described. There is set out how the empirical part of the 

research is conducted. Chapter 4 provides the results of the empirical part of this study. 

Finally, in chapter 5 a conclusion is given and a critical reflection to this research is provided. 

 

  



 
4 

2 Literature review 
In section 2.1, this chapter describes firstly what integrated reporting is. Next in section 2.2, 

the reasons that led to the development of the concept of integrated reporting and how the 

integrated reporting process can be beneficial are discussed. In the following section, 2.3, is 

described to what criticisms integrated reporting leads. Section 2.4 includes some other 

existing insights about integrated reporting. And finally, section 2.5 presents the items which 

are important for the empirical part of the research. 

2.1 What is integrated reporting? 
This part begins with the integrated reporting philosophy and a definition of integrated 

reporting, after that it expands on the fundamental concepts of integrated reporting, i.e. the 

capitals, business model and value creation. And subsequently, integrated thinking and the 

principles-based approach are emphasized. 

Integrated reporting philosophy 

Integrated reporting leads to several changes or developments. It induces a strategic instead of 

an operational or transactional focus, a more longer-term outlook instead of short-term, it is a 

prospective rather than a retrospective analysis, and it provides a qualitative commentary as 

well as quantitative information. Furthermore, the integrated report reports on wider business 

performance metrics in comparison with the narrower external financial reporting data or 

audit compliance (Owen, 2013, p.340). An explicit goal of the integrated reporting framework 

is to encourage long-term thinking, decision making and capital allocation, and discourage 

short-driven behavior. The framework promotes a fundamentally different approach. As 

opposed to the period snapshot disclosure of current financial and nonfinancial reports, 

integrated reporting moves to a continuous and more transparent process. It is to be used 

continuously across all forms of communications and media (Soyka, 2013). 

According to Owen (2013), integrated reporting provides a more holistic, multi-

dimensional and lucid representation of the business. It provides a richer picture of the 

organization, by drawing from a wider range of information sources including qualitative and 

quantitative data. Integrated reporting meets the need for a user perspective contrary to the 

shareholder or financial stewardship perspective. A wider view of accountability is reached 

where lenders, employees, customers, suppliers, the local community and the general public 

all have legitimate rights to published information (Owen, 2013).  The process of the 

stakeholder mapping and thus the prioritization of them is dependent on the social, political 

and economic priorities and perspective of the organization producing the report. 



 
5 

The level of detail in the report is reduced by focusing on concision, reliability and 

materiality. The demands for information can be accommodated by a shift to technology-

based reporting.  

Integrated reporting defined  

In short, integrated reporting can be described as:  

“a process founded on integrated thinking that results in a periodic integrated report by 

an organization about value creation over time and related communications regarding 

aspects of value creation.” (IR, 2016)  

It enhances the way organizations think, plan and report the story of their business. The main 

point of integrated reporting is value creation and impact of an organization. Therefore,  

“organizations are using integrated reporting to communicate a clear, concise, 

integrated story that explains how all of their resources are creating value. Integrated 

reporting is helping businesses to think holistically about their strategy and plans, make 

informed decisions and manage key risks to build investor and stakeholder confidence 

and improve future performance. It is shaped by a diverse coalition including business 

leaders and investors to drive a global evolution in corporate reporting.” (IR, 2016) 

The IIRC was formally incorporated in August 2010. The Council was dominated by the 

accountancy profession, preparers and regulators, who made up more than half its members 

(Flower, 2015, p.2). The IIRC accepted the basic tenets of social and environmental 

accounting: the firm’s reporting should reflect the effect on all the resources on which society 

depends for prosperity (Flower, 2015, p.3). All organizations depend on a variety of resources 

and relationships for their success. These resources and relationships can be conceived as 

different forms of capital (IIRC, 2011, p.11).  

The basic idea is that a firm’s integrated report should indicate how the firm has created 

value through its activities. This value is measured by the increase less the decrease in the 

value of these capitals (Flower, 2015, p.4). The integrated report …  

“reflects the use of and effect of all the … ‘capitals’… on which the organization and 

society depend for prosperity and … communicates … the value that it creates for 

investors, employees, customers and, more broadly, society.” (IIRC, 2011, p. 5)  
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This idea is directly related to sustainability. The goals of sustainable development can be 

defined as:  

“to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations 

to meet their own needs.” (Brundtland, 1987, p.43) 

Integrated reporting focuses on the organization’s ability to create value in the short, medium 

and long term. In doing this, integrated reporting has a combined emphasis on conciseness, 

strategic focus and future orientation, the connectivity of information and the capitals and 

their interdependencies. Integrated reporting also emphasizes the importance of integrated 

thinking within the organization (IIRC, 2013, p.2). The fundamental concepts of integrated 

reporting are represented by three aspects, which are (1) the six capitals that an organization 

uses and affects, (2) the organization’s business model and (3) the creation of value over time 

(Busco et al., 2013, p.36). 

The capitals 

The IIRC introduces capitals which an organization can discuss in the integrated report. The 

capitals are the resources and relationships used and affected by an organization. They are 

stocks of value that are increased, decreased or transformed through the activities and outputs 

of the organization. The capitals are categorized as financial, manufactured, intellectual, 

human, social and relationship, and natural capital (IIRC, 2013, p.4). These are elaborated in 

figure 1. Organizations are not required to adopt these categories, but they can be used as a 

guideline to ensure no capital that it uses or affects is overlooked (IIRC, 2013, p.12). 
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Figure 1. Categories and descriptions of the capitals (IIRC, 2013, p.11-12) 
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The business model 

The IIRC compiled a value creation process, this model indicates which capitals are used and 

which factors can have an impact on these capitals. Figure 2 shows the schematic 

representation of this model. 

Figure 2. The value creation process (IIRC, 2013, p.13) 

 

The external environment sets the context within which the organization operates. The people 

charged with governance need to create an appropriate oversight structure. The capitals are 

listed on the right and the left: financial, manufactured, intellectual, human, social and 

relationship, and natural. The value creation model visualizes how these capitals are inputs to 

the (production) process of an organization. The organization uses these inputs in their 

business activities for their products and services, thus to create outputs. The activities and 

outputs effect the capitals, i.e. they lead to the outcomes.  

With regard to the mission and vision of the organization, the following aspects should 

be of concern to the organization: governance, risks and opportunities, strategy and resource 

allocation, performance, and outlook. The strategy defines how to mitigate risks and 

maximize opportunities, therefore the organization also needs a well-functioning 

measurement and monitoring system to obtain information about the performance. 

Furthermore, the organization needs to look out for future potential challenges, uncertainties, 

performance implications and effects on its business model. 
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When these aspects are all included and described in the integrated report, the core 

features of the entire organization are elucidated. It enables the readers of the annual report to 

obtain a clear understanding of how the organization works and  how it creates value. 

Value creation 

The IIRC gives the following definition of an integrated report:  

“An integrated report is a concise communication about how an organization’s  

strategy, governance, performance and prospects, in the context of its external 

environment, lead to the creation of value over the short, medium and long term.” 

(IIRC, 2013, p. 7)  

Value is broadened along two dimensions. One is the interactions with and changes to the 

capitals and the other is the dimension of time (Soyka, 2013). Most organizations already 

included some explanations regarding their financial, natural, and social and relationship 

capitals, often in stand-alone reports. However, the other three capitals, i.e. manufactured, 

intellectual and human, are to a lesser extent, or even not at all, covered. The use of the 

capitals in fact is based on a comply-or-explain principle, reporting entities are expected to 

address all six or explain why one or more has not been included (Soyka, 2013).  

The importance of taking the long term into account is also noted by Cheng et al. (2014). 

Cheng et al. (2014) concludes that integrated reporting can play a role in accounting for value 

creation. This role is dependent on the ability of organizations to stimulate new thinking and 

action toward major business model adaptation, and not on how effective they are adopting 

technical aspects for the integrated report. This requires providers of financial capital and 

executives to focus not only on the short term financial performance, but also take the long 

term into account. 

The integrated report benefits all stakeholders who are interested in the ability of an 

organization to create value over time. The primary purpose is to explain to providers of 

financial capital how the organization does this. But also employees, customers, suppliers, 

business partners, local communities, legislators, regulators and policy-makers might be 

interested in this kind of information (IIRC, 2013, p.4). The integrated report should be 

provided in a ‘comparable format’, for example by using the integrated reporting framework 
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of the IIRC1. The comparable format of the integrated report is intended to help businesses 

take more sustainable decisions and enable investors and other stakeholders to understand 

how an organization is really performing (Busco et al., 2013, p.35). An integrated report can 

be used to note that the strategies, the decisions in terms of resource allocation, and day-to-

day operations underpin sustainable value creation not only to shareholders, but more 

generally, to all its stakeholders (Busco et al., 2013, p.38).  

Busco et al. (2013) explain how ‘values’ can lead to integrated reporting. The values can 

broadly be defined as principles, beliefs, standards and ideals that shape people’s feelings and 

emotions and help decide how to act. These values help shaping perceptions of how value is 

created, distributed and reported. Value is not created by or within an organization alone. 

Value is influenced by the external environment, created through relationships with others, 

and dependent on the availability, affordability, quality and management of various resources 

(Busco et al., 2013, p.36). The added value represents the wealth that the company generates 

when it carries out its activities. 

Integrated thinking 

The IR framework is driven by integrated thinking, which should lead to integrated decision 

making and execution toward the creation of value. Through integrated thinking, 

organizations are stimulated to focus on the connectivity and interdependencies among a 

range of factors that have a material effect on their ability to create value over time (Busco et 

al., 2013, p.35-36). There is little linkage between the information which is published in 

separate reports (Eccles and Krzus, 2010), therefore, integrated reporting should increase the 

connectivity. Internal management information should be used as a basis for the external 

report. And this disclosed information should be trustworthy, reliable and capable of being 

independently verified. The accountant can be described as a creator of value, enabler of 

value, preserver of value and reporter of value. He or she can function as a communicator, 

manager and leader within the business. Next to that, the integrated reports should also be 

flexible, being able to evolve (Owen, 2013). Three broad perspectives for integrated reporting 

can be identified: the business strategy perspective, the operational perspective, and the 

reporting perspective. These can help including more strategic, forward-facing and relevant 

information for decision-making or support purposes.  

                                                        
1 This refers to organizations reporting on  (approximately) the same subjects and capitals as others, and using the same 

guiding principles. 
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The steps through which a company can go from integrated thinking to integrated reporting 

can be represented in the following figure (Figure 3). First, the organization has to develop a 

way to combine its different departments by indicating how they can create value together, 

that is how these different departments contribute to the overall company value. To integrate 

further, the decision making process has to take place on an integrated level, the departments 

should be connected with each other and the decisions cannot be made on an isolated basis. 

This leads to more appropriate resource allocation within the organization. Then, integrated 

operations and projects can be formed. A next step is to report on all this on the level of 

management in order to acquire a complete oversight of the business activities and the 

connections between the different divisions of the organization internally. The last step is to 

publish this information for the (outside) stakeholders by means of an integrated annual 

report. 

Figure 3. Representation of the steps from integrated thinking to integrating reporting 
(UK GBC, 2015, p.3) 

 

The ability of an organization to create value should be reported through a combination of 

quantitative and qualitative information. An integrated report makes explicit the connectivity 

of (these types of) information to communicate how value is created over time. It should  be 

more than just a summary of the information in other communications such as the financial 

statements, a sustainability report, analyst calls or on the website (IIRC, 2013, p.8). When the 

integrated report is composed, the concept of materiality should be taken into account. This 

means that the activities, relationships and interactions that have a material influence on the 



 
12 

ability of an organization to create value for itself, are included in the integrated report (IIRC, 

2013, p.10). 

Principles-based 

The International IR Framework (IIRC, 2013) is developed to assist organizations with the 

integrated reporting process. The purpose of the framework is to establish fundamental 

concepts, guiding principles, and content elements that govern the overall content of an 

integrated report (Busco et al., 2013, p.35). The framework is principles-based, instead of 

founded on a rules-based approach, so it is able to obtain a balance between flexibility and 

prescription (IIRC, 2013, p.7).  The IIRC describes several guiding principles for an 

integrated report which underpin the preparation of an integrated report by informing the 

content of the report and how the information in it is presented. These guiding principles are: 

strategic focus and future orientation, connectivity of information, stakeholder relationships, 

materiality, conciseness, reliability and completeness, and consistency and comparability. The 

IIRC also describes eight content elements of an integrated report that are fundamentally 

linked to each other and are not mutually exclusive, these are: organizational overview and 

external environment, governance, business model, risk and opportunities, strategy and 

resource allocation, performance, outlook, and basis of presentation (IIRC, 2013, p.5). These 

guiding principles and content elements govern the overall content of an integrated report. 

Figure 4 and 5 provide descriptions of why these concepts are important and what questions 

could be asked by the organization to furnish the information to stakeholders. 
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Figure 4. Guiding principles (IIRC, 2013, p.5) 
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Figure 5. Content elements (IIRC, 2013, p.5) 

 

Concluding, the most important aspects of integrated reporting are value creation of the 

multiple capitals over time (considering the short as well as the long term consequences), 

integrated thinking and connectivity, and the fact that the integrated report is principles-based 

instead of rules-based. 

 The decision to prepare a first integrated report should lead to changes in: decision 

making processes; informal and formal communication processes; materiality and risk 

identification processes amongst others (Adams, 2015, p.27).  
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2.2 Why integrated reporting? 
The use of an integrated reporting process, and thus an integrated report, can be beneficial for 

several reasons. Some of the advantages that are mentioned in the literature are explained 

here. As can be read below, motivations to choose for integrated reporting vary from the 

perspective of the organization to the overall views of society.  

Meeting information requirements 

A driver of integrated reporting for many organizations is the regulatory burden of disclosure. 

Additionally, the social and environmental disclosures within annual reports have been largely 

motivated by organizational or managerial desires to meet the perceived information 

requirements of the stakeholders who held the most economic power in relation to a reporting 

organization (Neu et al., 1998; Deegan, 2002; De Villiers et al., 2014, p.7). Frias-Aceituno et 

al. (2014) also point out that information is more attuned to investors’ needs as a result of 

integrated reporting, since the information is clearly described and orderly distributed among 

the report. Users of the integrated report simply choose to read specific parts of the report 

which include the information and content in which they are interested. 

The society wants insights into the performance of an organization and how it is 

achieved. An integrated report provides this information because it reflects the strategy of an 

organization and gives a transparent overview of the organization’s performance, it also 

informs about the influence on the environment and what risks it faces. Integrated reporting 

connects the internal management of the value drivers of a business to its financial 

performance, and so creates a shared business language for management and investors (PwC, 

2015, p.7). This is consistent with Frias-Aceituno et al. (2014) who claim that greater 

disclosure to the public, development of a common language and greater collaboration 

between different functional areas of the organization all lead to various advantages which 

integrated reporting presents. Integrated reporting can eventually lead to the creation of an 

internal discipline which is necessary for embedding sustainability into the company’s 

strategy and operations, since it requires from certain employees to have a ‘new’ specific 

focus on integrated thinking and the integrated report itself. Furthermore, it can lead to a 

better understanding of the company that governance, strategy and sustainability are 

inseparable; acknowledgement that a company is responsive to the risks and opportunities 

which are created by the need to ensure a sustainable society; and enhanced transparency. 

Operational benefits that can arise from actively practicing integrated reporting are: greater 

clarity about relationships and commitments among companies and their stakeholders, better 
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decisions, deeper engagement with all stakeholders, and lower reputational risk (Eccles and 

Krzus, 2010, p.30; Frias-Aceituno et al., 2014). This is all because organizations acquire a 

more in-depth understanding of their own business and learn how to communicate it to the 

stakeholders in a good way.  

The emergence of integrated reporting reflects the growing recognition that the nature 

of the economies has fundamentally changed, but also the factors that determine the success 

or failure of companies in the increasingly information-based society have changed (Soyka, 

2013).  

Forward-looking perspective 

A driver to choose for integrated reporting is it’s forward-looking perspective and the 

combination of important financial as well as nonfinancial aspects in the report. Since a great 

part of the information that is included in current corporate reports is not designed to offer 

forward-looking information about strategy, performance and risk, and businesses are facing 

capital constraints from a broader range of resources than just finance. Integrated reporting is 

an example of contemporary managerial innovation where a number of initiatives, 

organizations, and individuals began to converge in response to the need for a consistent, 

collaborative, and internationally accepted approach to redesigning corporate reporting 

(Busco et al., 2013, p.34). 

Advantages following from the guiding principles 

According to Cheng et al. (2014), the IIRC suggests several benefits that follow from the 

consideration of the guiding principles. For example, the company has a more cohesive and 

efficient approach to its corporate reporting, and it supports integrated thinking and decision 

making in a way that focuses on the creation of value over the short and long term (Cheng et 

al., 2014, p.96-97). The objective of integrated reporting is to demonstrate an organization’s 

use of and dependence on different types of resources. Thereby, users of performance 

information should be better able to assess long-term viability and more effectively allocate 

scarce resources (Verschoor, 2011), including cost reduction or improved risk management 

(Frias-Aceituno et al., 2014). Integrated reporting is intended to be the solution to the 

challenge to provide more useful information in a clearer, more concise and user-friendly 

format with the connection between financial, environmental and social impacts demonstrated 

in it.  

Moreover, there is evidence supporting the value of integrated reporting which 

demonstrates how it can lead to a better investor dialogue. A PwC survey shows that 
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investment professionals believe the principles behind integrated reporting can enhance their 

investment analysis. Issuing an integrated report can positively influence the valuation of a 

company and make the company more likely to attract a longer-term investor base (PwC, 

2015, p.8).  

Other advantages 

Other advantages which are identified by previous studies are: greater precision in the non-

financial information made available to data providers; higher levels of confidence for key 

users; better identification of opportunities; greater commitment to investors and other 

stakeholders; and enhanced public image (Frias-Aceituno et al., 2014, p.58). 

Direct and indirect value creation 

The benefits that businesses face can contribute to value directly or indirectly. Direct value 

can be created by cost reduction by means of eco-efficiency cost savings, reduced cost of 

compliance and reduced procurement costs, or through revenue growth by means of business 

model innovation, product innovation and new revenue streams. Indirect value can be created 

through risk management by reduced cost of capital, reduced reputation, operational, supply 

chain or regulatory risk, and reduced dependency on scarce resources. Brand and intangibles 

can also contribute to indirect value creation by means of brand enhancement, employee 

engagement, attraction and retention, improved market access, or license to operate, and 

improved security and quality of supply (PwC, 2015, p.8). 

Concluding 

Summarizing, positive aspects of integrated reporting are among others: 

• increased transparency,  

• a forward-looking perspective,  

• combining financial and nonfinancial information,  

• a better investor dialogue by enhancing the investors’ investment analysis, 

• it supports integrated thinking and decision making,  

• it can lead to cost reduction and improved risk management, and  

• it results in a concise report.  

The benefits can be the result of considering the guiding principles and can contribute to value 

directly or indirectly. 
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2.3 Criticisms related to integrated reporting 
Despite the suggested  benefits of integrated reporting, not everybody encourages the use of 

an integrated report. These authors especially criticize the integrated reporting framework of 

the IIRC. In the literature criticisms can be found on the integrated reporting framework of the 

IIRC with respect to the fact it abandoned sustainability accounting by focusing on value for 

investors instead of value for society and focusing only on aspects that influence the firm 

itself. Next to that, the ‘choice’ for the business case might be questionable. There is a 

declining focus on sustainability accounting and reporting in IIRC documents, probably 

because of the accountants on the Council. The integrated report is intended to be an 

accounting-sustainability hybrid practice, however, it shares more characteristics with 

conventional management accounting practices. Furthermore, the amount of interest by 

organizational stakeholders into the integrated reports is unsure. Finally there are some 

problems with the reporting itself, since the integrated report is not the primary report, as was 

the first intention of the IIRC, and there are no clear reporting standards that are also applied 

by firms. This part of the chapter discusses these issues by first presenting the comments on 

the content of the integrated reporting framework, then interests in the integrated report and 

finally the reporting. It ends with the researcher’s own thoughts regarding these criticisms. 

Critique on the IR framework 

After the IIRC came forward with their framework for integrated reporting at the end of 2013, 

several authors described their criticisms on this version of the framework. The focus of 

Rodrigue’s (2015) study is on the link between accountability, human rights and the political 

characteristics of public disclosures. She argues that accounting is a social construct that can 

be used as a device for political ambition (p.128). Rodrigue makes a three-paper exchange 

analysis of the papers from Flower (2015), Thomson (2015) and Adams (2015), and criticizes 

the development of integrated reporting since the foundation of the IIRC in 2010.  

According to Rodrigue (2015), the content of these three papers is as follows. Flower 

(2015) compares the initial intent of the IIRC for integrated reporting with the 2011 

Discussion Paper and the 2013 official framework in an unconventional paper. Thomson 

(2015) goes on to develop the lists of limitations of integrated reporting by drawing on, 

among others, management accounting practices, the mythical great shareholder and drivers 

of transformative potential. Adams (2015) contests the thesis of failure from Flower (2015), 

despite acknowledging some disappointment and limitations in the 2013 framework. 

According to Adams (2015), the purpose of integrated reporting is not to address 
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sustainability, but rather to shift the focus of reporting to long-term holistic thinking about 

strategy, ways to create value and the business model, which are all elements of the integrated 

reporting framework in which she sees the most potential (Rodrigue, 2015, p.129). 

The framework abandoned sustainability accounting 

Integrated reporting is intended to be a solution, however during the development of a 

framework for integrated reporting, the IIRC no longer meets the initial objectives. The most 

serious ‘critique’ addresses the fact that the IIRC has abandoned sustainability accounting in 

the framework, while the principal objective of the IIRC was the promotion of sustainability 

accounting. Briefly described, there are two underlying considerations for this conclusion: the 

IIRC’s concept of value is ‘value for investors’ instead of ‘value for society’, and the IIRC 

places no obligation on firms to report harm that is inflicted on entities outside the firm (the 

environment for example) where there is no subsequent impact on the firm (Flower, 2015, 

p.1). According to Flower (2015), this can be attributed to the fact that the IIRC has been the 

victim of regulatory capture, which means that integrated reporting fails to act in the public 

interest, for which it was created, and instead benefits dominating special interest groups, in 

this case the investors (i.e. shareholders). 

The principal function of integrated reporting is the reporting of value. However, there 

are different potential interpretations of value, such as value to society, consistent with social 

and environmental accounting, value to stakeholders, consistent with the stakeholder theory of 

the firm, and value to present and future generations, consistent with sustainability (Flower, 

2015, p.5). The focus of the IIRC is on value to investors (i.e. providers of financial capital), 

though this is not the only alternative concept of value that the framework recognizes, since 

value to all stakeholders should be considered for example. The investor orientation of the 

IIRC essentially determines the content of the integrated report (Flower, 2015, p.6), since they 

have the greatest impact on company value. 

It is important that the firm reports on all the capitals that are affected by its activities to 

cover sustainability with the integrated report. However, not all capitals (or elements) are 

simply incorporated in the integrated report. A distinction needs to be made between activities 

influencing the value to the firm and activities without influence on this value. In essence, 

external objects are only reported on if they provide value to the firm. The integrated report 

does not cover the firm’s impact on the broader environment (Flower, 2015, p.6-7). In 

general, the firm is obliged to report on capitals that are inputs to its production process, since 

the firm’s profitability normally is affected by the conditions of these capitals. 
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The IIRC enables firms to justify their negative impact on the environment by requiring 

firms to report on the effect of their activities on stakeholder, on society and on the 

environment, but only to the extent that there is a material impact on their own operations, 

and by permitting trade-offs between the different categories of the capitals (Flower, 2015, 

p.7-8).  

The business case 

The IIRC advocates the business case for integrated reporting, that is, in maximizing its 

profits, the firm also benefits society (Flower, 2015, p.13). However, this might not be the 

best way to see the firm. Profit maximization is not necessarily beneficial for society, there are 

also downsides. A production process of a firm could have negative environmental 

consequences like pollution and global warming. Firms have to take into consideration more 

than just the things that can influence their own value. The advocacy of the business case is 

based on the capitalistic theory of the firm, which assumes that there is an identity of interests 

between the firm’s owners, who seek the greatest possible return on their investment, and 

society, which desires that the total value of society’s goods and services be maximized. An 

alternative to this theory of the firm is the stakeholder theory of the firm. Under this theory, 

the suppliers of production factors are not independent of the firm but are more or less closely 

associated with it.  

 Jones and Wicks (1999) mention two variants of stakeholder theory: the normative and 

the instrumental one. According to the normative stakeholder theory, stakeholders should be 

treated as human beings and their rights should be respected. One should never treat another 

human being solely as a means, but always as an end, as being valuable in his or her own 

right. In the instrumental stakeholder theory, the firm does a better job if they take proper 

account of the interests of their stakeholders. The instrumental stakeholder theory is not a true 

alternative to the capitalistic theory of the firm, because it is completely consistent with it in 

that it proposes a more realistic and effective way in which the firm can maximize shareholder 

value (Flower, 2015, p.14).  

The following aspects of the proposals of the IIRC are the basis for reasoning that the 

IIRC’s concept of integrated reporting is founded on the capitalistic theory of the firm: 

stressing the importance of efficient capital allocation, the primary focus on investors, and 

neglecting other stakeholders. The business case accepts that the ultimate goal of the firm is to 

make a profit for the benefit of capital providers and that the managers are obliged to follow 

this objective in running the firm. As long as the firm’s objective remains the minimization of 
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its costs, then the business case is vulnerable to the free rider problem. The basic problem is 

the discrepancy between social costs, that is the loss suffered by society as a whole, and 

private costs, the losses suffered by the firm. According to the IIRC, investors need 

information on external costs only in so far as they may impact the firm’s profitability in the 

longer run (Flower, 2015, p.15), though this does not take into account the influence on the 

environment now and in the future, for example the consequences for future generations. This 

raises the following question: should companies consider solely their own profitability or also 

the livability of the world for future generations? 

Declining focus on sustainability accounting and reporting by the IIRC 

Flower (2015) links a declining focus on sustainability accounting and reporting in IIRC 

documents to the dominance of accountants on the Council. However, according to Adams 

(2015), it might be unwise to assume that accounting firms and professional bodies are the 

only players acting out of self-interest and self-preservation. The features of integrated 

reporting which have the potential to shift the thinking of corporate actors to better align 

notions of profit maximization with the wellbeing of society and the  environment are its 

emphasis on thinking long term and encouragement of broader thinking of what is value, the 

value creation process and the business model (Adams, 2015, p.25). The focus of integrated 

reporting is to consider how an organization creates value, and accountants and sustainability 

practitioners and researchers have to date given little attention to how this might be done 

under a multiple capital model (Adams, 2015, p.26). 

Accounting-sustainability hybrid practice 

Another point of critique is the question whether the integrated report can be considered as an 

accounting-sustainability hybrid practice (Bebbington and Thomson, 2007; Thomson et al., 

2014). Which means that the integrated report is an accounting practice intended to govern 

novel risks that confront corporations (Miller et al., 2008), and in these risks are elements 

included of the scientific and political sustainability discourses (Bebbington and Larrinaga, 

2014). In other words, the integrated report addresses a wider range of risks, since there are 

more perspectives of risks incorporated than just financial risks. The risks that a company 

faces can also be environmental risks, and these risks can be determined by means of 

scientific or political discussions. Accounting practices may play a fundamental role in 

spreading awareness about sustainability objectives and actions (Bonacchi and Rinaldi, 2007). 

Integrated reporting, as an accounting-sustainability practice, aims to combine the economic, 

environmental and social dimensions of sustainability within a common framework that 
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would support the performance measurement and the implementation of coherent strategic 

objectives (Adams, 2015; Busco et al., 2013a; Figge et al., 2002; Thomson et al., 2014). It can 

contribute to reducing the distance between sustainability and business strategic objectives, as 

well as between multidimensional perspectives. However, accounting practices also make 

sustainability subject to multiple interpretations, because they are said to provide incomplete 

representations of sustainability (Busco et al., Working Paper, p.5). However, Thomson 

(2015) states that the integrated report shares more characteristics with conventional 

management accounting practices such as the Balanced Scorecard and Strategy Mapping, than 

to accounting-sustainability practices which are intended to embed sustainability into 

everyday business practices (p. 20). 

Sustainable organizational change is far from trivial and cannot be assumed to occur 

from the voluntary provision of new information. The implied pathway to sustainability of 

integrated reporting is that beneficial social transformations follow if profitable (i.e. value-

creating) corporations, investors’ wealth and capitalism are sustained through better risk 

management (Thomson, 2015, p.20). 

In line with Flower (2014), Thomson (2015) argues that the current format of the 

integrated report excludes too much of the sustainability programmatic and does not allow for 

any substantive redistribution of power. It is difficult to understand how the unregulated 

reports could enable system level sustainability reforms. Sustainable change depends on the 

extent to which integrated thinking and accounting can confront, challenge and colonize the 

unintegrated thinking and accounting that dominates contemporary business governing. All 

unsustainable consequences of the actions and intentions of a corporation should be accounted 

for in an integrated report. An integrated report should inform others how (or whether) the 

organization is contributing towards sustainable transformation by making visible the inter-

relationships and consequences of that entity’s actions and intentions on social, ecological and 

economic systems. Moreover, in the paper is stated that it should be mandatory, plausible, 

understandable, truthful and reliable (Flower, 2015, p.21). Integrated report accounts should 

be an appropriate blend of scientific, economic, financial, statistic, ethical and aesthetic 

narratives which enable reflexive engagements involving different stakeholders representing a 

plurality of interests, epistemological and ontological perspectives (Gray, 2010). 

 To become a real accounting-sustainability hybrid practice, a deeper understanding of 

sustainability should be developed. Concluding from the work of several authors, Thomson 

(2015) states that the IIRC needs to develop a deeper understanding of the sustainability 

programmatic (political and scientific), construct a sustainability case for business, and then 
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build sustainability accounting practices (Bebbington and Larrinaga, 2014; Gray, 2010; 

Thomson et al., 2014). 

The paper of Busco et al. (Working Paper) makes evident that sustainability is not a 

concept with a clear definition. Moreover, the meaning of sustainability is shaped by 

processes in an organization. Representing sustainability at the organizational level can be 

seen as a challenge for organizations, yet they struggle with such a representation (Busco et 

al., Working Paper, p.2). Sustainability can be interpreted as a discursive concept2, which is a 

notion that exists only in the realm of ideas and in the expressive order (Busco et al., Working 

Paper; Philips & Hardy, 1997). 

 From the research of Busco et al. (Working Paper) follows that debates which are 

produced along the preparation of the integrated report and strategic planning contribute to 

objectify sustainability, making it realizable through the objects that contest, transform, 

reinforce and produce shared understandings on sustainability (p.16). The strategic planning 

and the integrated reporting processes provide a frame within which different discourses on 

sustainability integrate and combine, while maintaining their diversity. In other words, the 

processes of integrated reporting and strategic planning help in defining sustainability at the 

company. 

Stakeholder interest 

It is important to mention that integrated reporting is not the same as sustainability reporting. 

The capitals background paper (IIRC, 2013) explains the difference between the two (p.17). 

First, sustainability reporting targets a wider stakeholder audience than does integrated 

reporting, which focuses primarily on providers of financial capital, and in particular those 

with a long term view. And second, sustainability reporting focuses on impacts on the 

environment, society and the economy, rather on the effects of the capitals on value creation 

over time, as is the case with integrated reporting. Sustainability reporting is less likely to 

focus on the connectivity between various capitals or the strategic relevance of the capitals to 

value creation, and is more likely to include many disclosures that would not be material for 

inclusion in an integrated report. There is a degree of incompleteness with respect to material 

                                                        
2 A discourse is a particular way of talking about and understanding (an aspect of) the world (Jorgensen and Philips, 2002). 

Organizational discourses have been depicted as oral, written and symbolic media, which are used to describe, 

represent, interpret and theorize what is taken to be the facticity of organizational life (Oswick et al., 2000). 

Sustainability can be seen as a discursive concept, which means it can be interpreted as an abstract, contextual, time-

related idea which is shared among people within a given community. This discursive concept is brought into play 

through the interplay between discursive objects and the discursive subject positions that attempt to make sense of it 

(Busco et al., Working Paper, p.7). 
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issues in sustainability reports. Without assurance standards which address materiality 

processes, this incompleteness occurs in integrated reports too (Adams, 2015, p.26).  

 Cheng et al. (2014) mentioned some benefits of integrated reporting. Though next to 

that, the authors state a critical question that has to be asked, that is whether organizational 

stakeholders express a sufficient amount of interest in integrated reports, in the absence of 

assurance, to ensure the survival of the integrated reporting movement over the short to 

medium term (p.99). 

One report? 

Another issue is the place of the integrated report with respect to the other, existing, types of 

reports. Flower (2015) says that the Framework may be considered to be the authoritative 

statement of the IIRC’s concept of integrated reporting. The IIRC proposed in 2011 that the 

integrated report would be an organization’s primary report, meaning that it replaces the 

existing requirements rather than adds to it. This is no longer the goal for an integrated report, 

since there is no obligation to present a single integrated report (Flower, 2015, p.4). The paper 

of Adams (2015) supports the current non-mandatory status of integrated reporting given that 

the accountings involved are insufficiently developed. 

Lack of reporting standards 

The reporting conditions also raise critical standpoints. There are two conditions that must be 

met for firms to publish complete, correct and comparable information on their performance 

relating to sustainability, and their impact on stakeholders, society and the environment. First, 

a body should publish reporting standards which would assure that the firms’ reports were 

comparable and complete if they are applied by firms. And second, firms should apply these 

standards correctly and consistently in preparing their reports (Flower, 2015, p.10). According 

to Flower (2015), the IIRC’s framework fails to meet the first condition, and the GRI’s 

Sustainability Reporting Guidelines3 largely meet this condition. 

Concluding remarks from Flower (2015), Thomson (2015) and Adams (2015) 

As a result of the comparison of the IIRC’s current proposals with its objectives, Flower 

concludes that the IIRC has failed. His reasoning is as follows: the integrated report is not to 

become a firm’s primary report and is not to cover sustainability, and it is also not to cover in 

a comprehensive fashion the impact of the firm’s activities on stakeholders, furthermore, the 

integrated report has a lack of impact, because it places very few specific obligations on the 

                                                        
3 For more information about the Global Reporting Initiative (GRI), visit their website (www.globalreporting.org). 

http://www.globalreporting.org/
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preparer of such a report (Flower, 2015, p.15). The aim of the IIRC was to develop a model of 

accounting that would promote sustainability and protect the environment, but this has not 

been achieved. The reason for this failure can be traced to a division in the IIRC’s 

organization between the idealists, who are the advocates of social and environmental 

accounting, and the realists, who are the representatives of the accountancy profession, 

preparers and regulators.  

The commentary of Thomson (2015) largely supports the criticisms and conclusions of 

the paper of Flower (2015) and provides some additional insights into the possible impact of 

integrated reporting. The commentary does not dispute that an integrated report could 

improve corporate reporting, but similar to Flower (2015), questions whether it can achieve 

the following environmental and social objectives.  

“Integrated reporting demonstrates the linkages between an organization’s strategy, 

governance and financial performance and the social, environmental and economic 

context within which it operates. By reinforcing these connections, integrated reporting 

can help business to take more sustainable decisions and enable investors and other 

stakeholders to understand how an organization is really performing.” (Thomson, 

2015, p.19) 

Adams (2015) writes in response to Flower’s (2015) failure story. The paper of Adams and 

Whelan (2009) suggests that the potential of integrated reporting (or any other driver) to 

effect change depends on the extent to which it creates a source of dissonance significant 

enough to change the way managers think within the constraints imposed on managers to 

maximize profit (Adams, 2015, p.23). Corporate initiatives on sustainability were gaining 

limited traction at senior levels and there is a view, which Adams shares, that integrated 

reporting can help (p. 24). 

How to deal with the criticisms 

The framework of the IIRC is criticized because it would have abandoned sustainability 

reporting, among others, because the framework requires firms to report only on aspects that 

influence the firm. However, it depends on the firm what information is published. The firm 

might choose to publish information concerning external aspects because of fear of reputation 

damage. The choice for the business case can be questioned, I believe companies should take 

into account their impact on the environment for example since the lives of people from future 

generations can be influenced by their actions. Flower (2015) holds the accountants in the 
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IIRC responsible for the declining focus on sustainability, however this is not proven to be the 

case. Furthermore, the issue of paying too little attention to sustainability is hard to ascertain, 

since it also depends on how organizations define sustainability. The integrated report is 

focused on value creation instead of stakeholder interests in general, however, the 

organizations are free to publish information in ways to meet the information requirements of 

specific stakeholders, so this does not have to be a problem. Moreover, the integrated 

reporting framework is criticized because the integrated report is no longer intended to be 

primary report and there are no clear reporting standards, though there are no proposed 

solutions to this problem. To improve the integrated reporting framework, it might be 

beneficial to better communicate the important features of it between different interest groups 

such as environmental organizations, regulators, and accountants among others. 

2.4 Integrated reporting as best practice 
This part of the chapter discusses some other insights on integrated reporting. Integrated 

reporting is not yet universally understood, however, there are some company-situations (i.e. 

explanatory factors) which influence the decision to publish an integrated report, and also 

predecessors might have an influence on this decision, though there are some legitimacy 

struggles. The use of a traditional value-added measure and the involvement of controllers 

and accountants can enhance the integrated reporting process, but there could still be some 

implementation barriers. 

These issues are set out in this section in the following order: different interpretations of 

integrated reporting; explanatory factors of integrated reporting; imitating other organizations 

with their integrated reports; legitimacy struggles; the use of a traditional value added 

measure; controllers and accountants; and implementation barriers for integrated reports. 

Different interpretations of integrated reporting 

There are theoretical and empirical challenges because of the different ways in which 

integrated reporting is understood and enacted within organizations (De Villiers et al., 2014, 

p.1). Evidence from individual reporting organizations on the development of integrated 

reporting is not yet widely available (De Villiers et al., 2014, p.17). In the Netherlands, the 

quality of the company’s integrated disclosures was low. The areas that were most critical and 

subject to improvement were the communication of the main risks and opportunities, the ways 

in which resources are allocated to achieve strategic goals, and the definition and 

measurement of performance (PWC, 2013; De Villiers et al., 2014, p.17). At a more cross-

national level, integrated reporting is increasingly receiving support from a series of market 
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intermediaries including the main international accounting firms, national and international 

professional organizations, and international regulatory bodies such as the Sustainability 

Accounting Standards Board and International Accounting Standards Board. Integrated 

reporting draws on sustainability reporting practices that are more widely developed and 

adopted in some countries than in others (De Villiers et al., 2014, p.23).  

Explanatory factors 

Frias-Aceituno et al. (2014) examine the explanatory factors of integrated reporting, analyzing 

its determinant factors. The study is based on multiple theories. The results indicate that 

companies in monopolistic situations are less likely to publish integrated reports containing 

information relevant for decision making. The information disclosed should be useful for 

decision-makers and the opportunistic use of it should be avoided. Contrary to this, company 

size and profitability have a positive impact on the likelihood of the production of an 

integrated report. Business growth opportunities and industry are found not significant (Frias-

Aceituno et al., 2014, p.68). At present, there are no guidelines for companies indicating the 

best procedure for producing integrated corporate information or identifying the key 

performance indicators that should be disclosed, this is an important limitation of the paper.  

Imitating others 

Organizations with integrated reports have caught the attention of stakeholders and other 

companies, many organizations are looking to follow them (Eccles and Krzus, 2010, p.29). 

De Villiers et al. (2014) discuss three papers that address the potential of reporting practices 

from early adopters of integrated reporting to encourage transitions to more sustainable 

business practices. 

 The first paper is from Stubbs and Higgins (2014), which examines and critiques the 

extent to which integrated reporting is stimulating innovative disclosure practices. According 

to these authors, integrated reporting is regarded as an incremental phase in sustainability 

reporting, rather than a revolutionary transformation of the existing financial and 

sustainability reporting approaches. Integrated reporting represents a transition from 

sustainability  reporting rather than a radical innovation driving transformation (De Villiers et 

al., 2014, p.26). 

 The second paper from Higgins et al. (2014) shows the importance of role model 

organizations to the institutionalization of integrated reporting. Higgins et al. (2014) explain 

the tension which is created by the use of two narratives, which have the potential to set up 

different integrated reports because they involve different materiality judgments and have 
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different implications for the responsibilities of the managers. These two narratives are: (1) 

integrated reporting as an internally crafted story of management’s competence to develop 

strategies capable of meeting the business challenges while protecting investors’ interests; and 

(2) integrated reporting as a disclosure means that conforms to a new global reporting 

network (De Villiers et al., 2014, p.26-27). Higgins et al. (2014) suggest that 

institutionalization of integrated reporting is evolving and that isomorphism is likely to 

follow. Though the practices are unlikely to deliver any fundamental change and it is likely 

that the way in which integrated reporting is done is influenced by the activities and narratives 

of the early adopters (De Villiers et al., 2014, p.27). 

 The third paper from Brown and Dillard (2014) provides a critical discussion of the 

value of integrated reporting as a change initiative that can contribute to sustainability. The 

paper attempts to conduct the discussion on how accounting and reporting standards might 

assist or obstruct efforts to foster sustainable business practices. To open up the debate over 

sustainability issues, Brown and Dillard (2014) suggest the idea of pluralistic accountings as a 

critical practice aimed at engaging alternative perspectives and developed through civil 

society-academic networks (De Villiers et al., 2014, p.28). 

Legitimacy 

Van Bommel (2014) provides a different perspective, by examining the multiplicity of views 

on integrated reporting and showing how legitimacy struggles are resolved in practice around 

complex accounting technologies in heterogeneous environments. Legitimacy concerns are 

constantly managed through renegotiated compromises (De Villiers et al., 2014, p. 29). The 

struggles can be seen as conflicts between classes of worth between managers, investors, 

standard setters, accountants, civil society organizations, and NGOs (nongovernmental 

organizations). Legitimacy can be attained, but only when differences and contestation 

between orders of worth are reconciled. The dynamics of reaching a legitimate compromise 

can be explained partly by three mechanisms, which are establishing a common interest, 

avoiding clarification and maintaining ambiguity and plasticity (De Villiers et al., 2014). 

Traditional value-added measure 

Haller and van Staden (2014) argue that a structured presentation of the traditional measure of 

value added, in a value-added statement, could be a useful reporting instrument that not only 

complements but also represents the concept of integrated reporting (De Villiers et al., 2014, 

p. 31). Integrated reporting is a combination of two things: the need to provide information for 

allowing investors to appraise future corporate economic development, and a willingness to 
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be accountable to a range of stakeholder expectations regarding corporate social and 

environmental impacts. There is a performance aspect, which is focused on the entity, and a 

social aspect, which is focused on society. The usefulness of integrated reporting is enlarged 

by considering value generated by the entity and the value distributed to society (De Villiers 

et al., 2014). 

Controllers and accountants 

Controllers can contribute in the integrated reporting process. The demands placed on them 

require a rich supply of information that is capable of informing corporate managers of the 

impacts of their decisions and enabling them to act. Controllers need to master their 

knowledge regarding the business model of the organization to identify and leverage the key 

drivers of business value. They can lead the communication and reporting process by 

designing innovative documents that can capture the interest and attention of diverse 

stakeholders. In the continuing development of integrated reporting, there is a need for 

innovation, learning and growth, which can be enhanced to a great extent by the active 

participation of controllers (Busco et al., 2013, p.41). 

When integrated reports are more widely adopted, the professional and university accounting 

curricula also need some developments to meet the changes, for example education and 

training of accountants. The quality of financial reporting can be improved by such initiatives 

as integrated reporting, and it results in increased accountability and transparency in corporate 

reporting (Owen, 2013).  

Implementation barriers 

There are some barriers to the implementation of integrated reporting. The IR framework 

faces the challenge of remaining relevant and applicable across all jurisdictions as an 

international code. The information required to produce an integrated report may represent a 

barrier for organizations, since not all companies have the information available at hand. 

Existing audit and assurance processes are also challenged. This has implications for the types 

and level of assurance that can be provided (Adams and Simnett, 2011).  

2.5 Important items for the empirical research 
From this literature review, it can be concluded that there are many characteristics of 

integrated reporting indicated by previous studies. These characteristics can be compared to 

the empirical analysis of this research, in order to check whether these issues play a role in the 
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implementation process of integrated reporting at the organization, and to show which 

important issues are missing in this literature review.  

The most emphasis is placed on the following aspects:  

• whether the organization addresses value creation of its capitals over the short, medium as 

well as the long term;  

• whether the report has a forward-looking perspective in it;  

• whether there is integrated thinking and connectivity between different departments;  

• the use of the integrated reporting framework as a principles-based approach;  

• whether it indicates changes of the nature of the economy and the factors determining the 

success or failure of the organization; 

• whether financial and nonfinancial information is really combined;  

• whether the investor dialogue is improved;  

• whether the focus is on value for investors or value for society;  

• how the focus on sustainability is changed or not, over time;  

• whether there are (clear) reporting standards;  

• whether the organization imitates others; and 

• whether the organization faces implementation barriers. 
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3 Methodology 
In this chapter the methodology of the research is described. First follows a description of the 

research method and how the theory as shown in chapter 2 is used. Thereafter, topics and 

questions for the interviews are listed.  

3.1 Research method 
This research fits within the interpretive paradigm. For the empirical part of the research, 

there is chosen to do a case study at an organization that already has implemented an 

integrated report. To examine the reality at the organizational level, a case study is a relevant 

way to design the research. The interpretation of a case study is crucial to analyze the ways in 

which undefinable social phenomena are produced and reproduced through social actions and 

interactions. This is the case when it is impossible to provide fixed meaning to concepts, such 

as sustainability (Busco et al., Working Paper, p.21). By studying the organization as a case, it 

can be investigated how integrated reporting is implemented in practice. This practical 

process can be compared with the theoretical insights, and in this way, either the theoretical 

insights can be complemented or the way integrated reporting is implemented at the 

organization can be improved. These theoretical insights refer to the characteristics of 

integrated reporting as found by the literature review above. The organization might have 

created own ways to implement the integrated reporting process, these ‘new ways’ might 

enhance the integrated reporting framework for example by adding certain issues. However, it 

is also possible that the case study indicates that the organization can improve the 

implementation of the integrated reporting process because it shows flaws in addressing to all 

the important resources and relationships the organization faces. In this way, the research 

contains deductive as well as inductive aspects, since theory can be tested by investigating 

whether the organization has implemented the framework in the form (i.e. with the concepts) 

as proposed by the IIRC in “The International Integrated Reporting Framework”, and the 

research can also be used to give some recommendations to improve the framework  

(Bleijenbergh, 2013). 

The research is performed by having interviews and analyzing documents. This means that 

the data sources consist of the employees and the documents of the organization. The 

interviews are conducted with the CSR Policy Advisor and a financial controller at TenneT. 

There are also two interviews conducted with accountants from EY, one from the Cleantech 

and Sustainability (CaS) team and one from the financial audit team. The interviews are coded 
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by means of open coding, and thereafter additional codes are incorporated which refer to the 

issues discussed in part 2.5. A list of these codes is provided in Appendix C, where the full 

text interviews are also included. The main documents that are used are the website of 

TenneT and EY, and the integrated annual report(s) of TenneT. In order to obtain elaborated 

answers and explanations to the questions, open interviews are held. Therefore, an interview 

is more appropriate than a survey because it offers more possibilities to ask further questions. 

A semi-structured list of topics, i.e. interview questions, is used to ask the questions. The 

formulation and sequence of the questions are to a great extent fixed, but the answers are 

open. Although the questions are set in advance, they are specified for the different 

interviewees because they have functions in different departments of the organization. The 

focus of these different interviewees therefore differs with respect to the content they should 

contribute to the integrated report and the way this is communicated and combined. By asking 

every respondent the same questions as much as possible, the internal validity of the research 

is improved. However, depending on the conversation, in depth or extra questions can be 

asked. Moreover, because the employees who are interviewed can answer the question in their 

own words, they can give precise descriptions in order to have less vague responses than can 

be the case with a survey. The information that the document analysis and the interviews 

provide can give insights in whether TenneT emphasizes (some of) the steps from the 

implementation action plans of PwC (2015), the UK GBC (2015) and the IIRC (2014), as 

these are summarized in Appendix A. These results can also be compared with the issues of 

integrated reporting which are addressed in the literature review.  

3.2 The use of theory 
The theoretical insights are used in the analyzing phase of the research. Therefore, the items 

which are considered important for the empirical research are distilled in part 2.5. Besides the 

interview topics, these aspects are emphasized in the empirical part of the research. The items 

are taken into account during the coding of the interview results, and in this way, they are 

incorporated in practice. 

These items are chosen since they represent the core of integrated reporting and the 

critique on it. These are the items that in combination with the interview questions should 

indicate the problems faced by TenneT concerning the integrated reporting process and the 

solutions to these problems. 
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3.3 Interview list 
During the interviews, the following topics will be discussed: 

• Short description of the function at the company. 

• The reason for TenneT to choose for an integrated report. 

• The implementation of an integrated report. 

• Origin of the idea. 

• The process. 

• Involved people/departments/stakeholders. 

• Problems and solutions. 

• Relationship of the integrated report with respect to the detailed traditional report. 

In Appendix B the list of questions which is used for each interview is incorporated. 
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4 Integrated reporting at TenneT 
This chapter starts with a description of the  case, furthermore, it includes the results of the 

research and their interpretation in light of the literature review. These findings are based on 

the reactions and answers from the interviewees. The full text conversations with the 

employees of TenneT can be found in Appendix C. 

To give a complete indication of the integrated reporting process at TenneT and specifically 

the problems that the organization faced during this process, this chapter starts with 

describing the company and the accountancy firm that is involved with it. Then, the chapter 

goes on to describe the motivation of the organization to choose for integrated reporting. 

Next, the process is described, this relates to the yearly process regarding the integrated 

annual report as well as the developments of the integrated report over the years. Thereafter, 

the people involved in the whole process are discussed. Furthermore, the content of the 

integrated report is described, specifically how the content is determined. One of the most 

important elements of the integrated annual report is the organization’s value creation model, 

which is described next. The process leads to several advantages and disadvantages, which are 

discussed in turn. Also, some problems or conflicts originate from the integrated reporting 

process, these problems can comprise internal issues as well as reporting issues. The solutions 

of TenneT to these disadvantages and problems are presented next. Finally, the results are 

directed to the differences between financial and nonfinancial issues. 

The ‘important items’ derived from the literature review and the foregoing topics are related 

in the following way: 

• The part motivation addresses whether the organization indicates changes of the nature of 

the economy and the factors determining the success or failure of the organization. 

• The part the process addresses whether there is integrated thinking and connectivity 

between different departments; and whether the organization imitates others. 

• The part people involved addresses whether the investor dialogue is improved. 

• The part content addresses whether the organization addresses value creation of its capitals 

over the short, medium as well as the long term; whether the report has a forward-looking 

perspective in it; whether there are (clear) reporting standards; and whether the integrated 

reporting framework is used as a principles-based approach. 

• The parts advantages and disadvantages address whether the organization faces 

implementation barriers. 
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• And finally, the part financial & nonfinancial addresses whether financial and nonfinancial 

information is really combined; whether the focus is on value for investors or value for 

society; and whether and how the focus on sustainability is changed, over time. 

4.1 The case 
In the previous chapters, the name of the case is already introduced. Here follows a short 

description of the organization to have a better understanding of the case. The main focus of 

this research is TenneT, with EY as its accountant. 

 As the researcher, I have obtained access to this organization because of my internship 

at EY. Currently, TenneT is a client of EY and through connections of a member of the 

external audit team of TenneT (i.e. an employee of EY) with the CSR Policy Advisor, I was 

able to contact this person at TenneT. During this contact, we had some e-mail conversations 

about the purpose and topic of the research and the possibilities for interviews at TenneT and 

we planned an interview. During this interview we came to the conclusion that the best way to 

complement this first interview was by having another interview at TenneT with a financial 

controller, and next to that, interviewing two accountants from EY. In this way, all aspects 

that I wanted to address concerning the integrated report could be discussed by looking at it 

from different perspectives. These four interviewees have to most knowledge of the 

implementation process, which results in the fact that extra interviews about the same topics 

with other persons do not add something to the research. These interviews give insights from 

the financial as well as the nonfinancial perspective, and also from the internal as well as the 

external engagement with the integrated report. 

TenneT is a leading European electricity transmission system operator (TSO) and has 

activities in the Netherlands and in Germany. They try to make every effort to meet their 

stakeholders’ needs by being responsible, engaged and connected. TenneT crosses borders 

and connects countries with their approximately 22,000 kilometers of high-voltage lines. 

TenneT ranks among Europe's top five TSOs and works closely with governments, NGOs, 

suppliers and investors all over the world. The business model of TenneT is as follows: 

virtually all of TenneT's activities are regulated. These activities are governed by relevant 

legislative and regulatory provisions in the Netherlands and Germany. Regulatory authorities, 

Autoriteit Consument & Markt (ACM) and Bundesnetzagentur (BNetzA) oversee TenneT's 

compliance with these provisions. TenneT's regulated activities are managed on country level 

by two operating segments, TSO Netherlands and TSO Germany. TenneT is primarily tasked 

with providing power transmission services, system services and facilitating the energy 
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market. Their core tasks follow from their appointment as grid operator under the Dutch 

'Elektriciteitswet' (E-wet) and the German 'Energiewirtschaftsgesetz' (EnWG). TenneT 

operates the high-voltage electricity system. Because electricity cannot be directly stored, the 

supply and demand must continuously be kept in balance. TenneT ensures this balance 24/7, 

365 days a year (TenneT, 2016). 

 The first step towards an integrated annual report was made with the 2012 report. 

TenneT started to publish their annual report on an integrated basis in 2013. The organization 

is now in the growth phase of integrated reporting. 

Another part of the case is EY, the current accountant of TenneT and involved with TenneT 

from the start of their integrated reporting process. It is one of the big-4 audit firms in the 

Netherlands. EY has four service lines: Assurance, Advisory, Tax and Transactions. The term 

‘audit team’ in this research refers to the Assurance service line. EY has also some specialty 

services, for example the Cleantech and Sustainability Services (CaS), which is part of the 

Assurance service line. With this service, EY helps companies and governments with 

combining economic profits with environmental and social profits. They support clients 

finding practical solutions to sustainability issues (EY, 2016a). 

EY is actively involved with the newest developments in the area of sustainability as a 

consequence of their involvement with leading organizations and networks like the IIRC and 

GRI. The CaS team has fifty advisors and accountants available for customized support. And 

also for cross-border and international assignments, EY has a global network of more than 

750 sustainability experts (EY, 2016B). 

EY provides assurance for an integrated report. Thereby, they work as one audit team, 

financial and nonfinancial auditors together, in order to streamline the audit. EY has 

developed a trustworthy and efficient methodology for the verification of sustainability 

information, which is adopted by the global network of EY auditors, specialized in the 

verification of nonfinancial information. Furthermore, EY was the first to provide the 

integrated report with a combined audit report with a reasonable degree of assurance (EY, 

2016C). 

4.2 Motivation to adopt/use integrated reporting 

Motivation 

TenneT is, as they call it in Dutch, a “staatsdeelneming”, it is for 100% managed by the 

Ministry of Finance, i.e. the Dutch state owns all of its shares. Companies held by the Dutch 
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Ministry of Finance are required to be transparent about their societal impact. Initially, that 

was the main driving force behind the integrated report. These companies are also required to 

participate in the transparency benchmark. This transparency benchmark is a yearly 

investigation into the content and quality of social reporting of Dutch organizations. The 

reason to adopt integrated reporting was primarily to earn more points on this benchmark, and 

according to the financial controller:  

“people think it is important to score well on a ranking. (…) That is the ambition of the 

Executive Board.”4  

Next to that, more and more NGOs and other stakeholders consider integrated reporting to be 

important and they expect from TenneT that the organization is engaged with it. Throughout 

the years, multiple reasons arose to adopt and use integrated reporting, as indicated by the 

financial controller:  

“it was a development over the years”. 

TenneT is owned by the state, however, they also make their own decisions. It was a 

requirement to report on an integrated basis, yet the way in which and to what extent that 

happens, is decided on by TenneT itself. The CFO of TenneT is the owner of the section CSR, 

which is unique, and he strongly supports integrated reporting, he is to a great extent the 

driving force behind it. So not only the Ministry of Finance but also TenneT, or the CFO of 

TenneT, wants it. The CFO wants TenneT to take steps in this process, to provide insights that 

financial and nonfinancial are inextricably connected. 

 The reason to publish additional information on the website is to meet the information 

needs and to be transparent. Companies report on factors other than financial. The CSR Policy 

Advisor substantiated this by saying:  

“if we know it and it are reliable data, why wouldn’t we be transparent about it?”  

CSR rating agencies and investors trace the internet for public information about TenneT, 

which they search to evaluate how green TenneT is. This makes publishing the information by 

the company itself very important, according to the CSR Policy Advisor:  

                                                        
4 The interviews are held in Dutch, therefore the citations are translated to English in the text. 
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“The more I publish externally, the greener we actually can be published, because they 

cannot assess that when we are not transparent about it.”  

Also the CaS auditor emphasized the importance of being transparent, it has a positive effect 

on the value of the shares, but also because not being transparent could indicate that the 

organization has something to hide. When others publish all their information, good as well as 

bad information, your organization cannot fall behind, since that may cause trouble with 

respect to the share value. Also investors increasingly use the nonfinancial data to make a 

good risk analysis of the company and to determine the rate of return. For this, they need 

more than just the profit and loss account and the balance sheet. 

The CaS auditor said that publishing one report facilitates the readers of the report as 

well was the organization itself. The financial auditor also indicated the interest of publishing 

all the information in one report:  

“I think that by itself, it is better to combine it, exactly because you have more users who 

will look after the report.”  

However, he emphasized that an integrated report is not beneficial for every company. A 

reason for TenneT to publish one integrated report was that this organization is a big corporate 

firm. The situation would be different for a middle market firm, for them, it would not be very 

relevant to publish an integrated report because of the effort and costs and the eventual 

benefits of such a report. 

Changed nature of the economy / changed factors 

Another issue that motivates TenneT to publish an integrated report is that investors 

increasingly expect TenneT to be transparent about their nonfinancial performance. Therefore, 

it can be concluded that factors determining the presence and content of integrated reports are 

also changed. The demands of investors and other stakeholders change and TenneT takes this 

into account. The investors use the combined financial and nonfinancial data to develop their 

own investing strategy for the future. 

Concluding on motivation to adopt/use integrated reporting 

The motivation or reasons to adopt integrated reporting from TenneT largely correspond to 

what was expected from the literature review. Factors that played a role were: meeting the 

information needs of their stakeholders; regulatory requirements, in this case from the 

Ministry of Finance to participate in the transparency benchmark; enabling investors to 
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determine a substantiated rate of return; being accountable to NGOs and other stakeholders; 

and because TenneT is a big, profitable firm. TenneT added to this that using only one 

integrated report results in more users of the report, more people are watching the numbers. 

Next to that, TenneT had an intrinsic motivation, since the CFO strongly advocates the 

implementation of integrated reporting. Investors expect TenneT to be transparent, this 

influences the success of the organization, since investors will not invest in companies of 

which they know nothing. 

4.3 The process 

Origin 

The first step towards integrated reporting was combining the existing financial annual report 

and the sustainability report. The CSR Policy Advisor explained:  

“At every company it starts like there is already a financial report for a long time, and 

there is also a CSR department that also prepares a report, and at a certain moment 

someone thinks, it is also a convenient way to do this together.”  

A lot of things also overlap with each other. These two reports were simply put together by a 

staple so they were represented in one book, this occurred in 2012. The next step was to make 

it more a real integrated report, TenneT provided their first integrated report in 2013, at the 

beginning based on GRI and later on the IIRC and their principles were also used as guidance 

to set up the report. TenneT did this by introducing a materiality analysis and stakeholder 

dialogue. And the following year, they also added a value creation model to the report. This 

analysis, dialogue and model are used to determine the way in which TenneT reports on its 

KPIs and which story it wants to tell along with them. Every year, TenneT goes further in the 

integrated reporting process.  

In 2013, when TenneT wanted to provide a real integrated report, the organization introduced 

a project team for the integrated annual report. The project manager was recruited externally 

and there was also someone with knowledge of GRI. Nowadays, this project team consists of 

eight people from TenneT: a project manager; people from the communication department, for 

the general content, design and CSR; and people from the corporate control department for 

risk and governance, data and system key users and general content. The person who is now 

the project manager, was at the introduction of integrated reporting at TenneT also member of 

the project team, but then, he was a corporate financial controller. The project team started to 
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follow the developments of other reports, from peers. And later on, they also looked at the IR 

framework when the IIRC published the completed version in 2013. 

The process 

The yearly process for the integrated annual report is as follows. In June, the project team 

starts with a kickoff session, in this session the feedback on the report concerning the previous 

book year is discussed. The project team indicates which topics and key events are important 

enough to publish in the report. For the past year, someone from public affairs held interviews 

with all of TenneT’s stakeholders to define the material topics. According to the financial 

controller, in the upcoming kickoff session, they will discuss whether they continue with the 

use of the CSR pillars whether they want  something else for that, referring to the main topics 

around which the annual report is built. A logical alternative for the CSR pillars of TenneT 

would be the six capitals of the IIRC. In September, there was another session, but this time 

with the Executive Board, they had to answer the same questions as the stakeholders, and 

these outcomes together made up the materiality graph. Then, the framework for the annual 

report is established. Questions that are answered are ‘where do you want to talk about?’, 

‘how does the business model look like?’. Next to that, the senior managers of the different 

departments of TenneT, who are also often the content owners of the integrated report, were 

interviewed. These content owners and the materiality graph together resulted in the content 

for the report. Like the CSR Policy Advisor said:  

“then internally everyone has to say something about it of course.”  

The project team members are all responsible for a part of the report and they also read the 

whole report integrally as a group in order to ensure that all information together provides a 

consistent picture of the organization. In December, the project team gave the integrated 

report to the reading committee so they could analyze the report. This reading committee 

consists of ten to twelve people who are senior managers of the entire company. After that, 

there is another disclosure committee consisting of four senior managers who also take a look 

at the report. Additionally, in the meantime, the project team has continuously contact with the 

content owners. When TenneT has prepared the whole integrated report, the accountant 

exhibits the audit. However, the company has also contact with the accountant before the 

whole process starts. Since discussions between the accountant and the organization result in 

agreements about the topics and depth of audit procedures and the level of assurance which 

would be provided. After that, the audit committee and the supervisory board give their 
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comments on the report. When the supervisory board has comments, the project team 

discusses these issues with the senior manager control and the CFO, and together they come 

up with a decision to adjust something or not. The CFO is responsible for the whole report, 

not just for the financial part. After this whole process, the integrated annual report is 

published externally. 

 It is important to notice that all information that is included in the financial report is 

checked multiple times. The project team examines the provided data and also within the 

project team diverse reviews take place. 

“There are many checks and controls.” (the financial controller) 

Integrated thinking and connectivity 

Ideally, the process of implementing integrated reporting is accompanied by integrated 

thinking. The CaS auditor explained this by saying:  

“So that the company also thinks about (…) how the different business lines together 

create value for society, and also for the shareholders of course.”  

These ideas are then written down to create the integrated report. Some organizations do not 

have a good alignment between their integrated reporting and their integrated business, this 

can cause problems.  

“I think at TenneT this is reasonably balanced.” (the CaS auditor) 

The CSR Policy Advisor is working hard to create a good integrated business at TenneT. The 

fact that the CSR department is part of the corporate control department is really helping with 

this. From the perspective of the financial department, TenneT integrates their financial and 

nonfinancial and writes about this. 

Whether there is integrated thinking and connectivity at TenneT can be concluded from 

the fact that they have a project team, with members from a diversity of departments. For 

every content of the report, there is a second reader so the project team members review each 

other, and they integrally read the report with the whole team. This indicates that there is good 

cooperation between the different departments and that the content is really connected. The 

team ensures that the report is consistent. 
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Imitating others 

TenneT also uses the integrated reports of other organizations to develop their own report. 

This is also indicated during the interviews:  

“We are really looking at other companies, other companies look at us. That might have 

the most influence.” (the CSR Policy Advisor) 

“We just looked at the developments of other reports, so we looked at our peers such as 

Schiphol, GasUnie and NS.” (the financial controller) 

Concluding on the process 

The process of integrated reporting at TenneT corresponds to a great extent to the 

implementation steps as provided in Appendix A. The theory suggests that organizations need 

to evaluate the needs of the stakeholders; develop the mission, vision and strategy; and 

communicate these aspects. TenneT does this by means of their materiality analysis, 

stakeholder dialogue and value creation model. Principally, the internal business is integrated 

and the importance is communicated by the CSR Policy Advisor. 

4.4 People involved 

People involved 

Referring to which people are involved with the integrated report, both the CSR Policy 

Advisor and the financial controller said:  

“Who isn’t?”  

The people who are involved with the integrated report are: the project team, the steering 

committee (consisting of the senior manager corporate control and the senior managers 

corporate communication), the Executive Board (especially the CFO), the reading committee 

(which consists of senior managers of the whole organization), the disclosure committee 

(consisting of the senior managers corporate control, corporate communication, control 

Germany, and corporate regulation), the content owners (per chapter, these are employees 

from Germany and the Netherlands), the accountant, the audit committee and the supervisory 

board. But also other people from TenneT, such as the employees from the innovation 

department for the innovation boxes in the annual report, and the legal department for 

corporate governance. In every department of TenneT, there is someone who is involved with 
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the annual report. The financial controller emphasized the recognition of the annual report 

among the employees:  

“if you refer to the annual report, everybody knows what it is.” 

The integrated annual report is the responsibility of the departments corporate control and 

communication. The communication department has a stakeholder list of TenneT and those 

stakeholders who are on the list are being interviewed. In response to the reviews and 

discussions with respect to the annual report, other stakeholders can be added to that list. This 

was the case in 2015, when the stakeholder ‘other TSOs’ was added to the list since it was not 

yet included in it. 

Experts 

Of course, every organization has employees with expert knowledge for certain subjects. 

TenneT also has employees with expert knowledge regarding the integrated report, for every 

part in the annual report, there is someone with specific knowledge. Within the project team, 

everyone also has an own role. Everyone has responsibility for something, and for each part 

the project team has also a second reader. For example, the CSR Policy Advisor has expert 

knowledge concerning GRI. She is currently the only one who is really active in this field, 

however the intention of the CSR Policy Advisor is to change this next year, in order to have 

more employees working in the field of CSR and who also have specific knowledge for this 

job. This is momentous, since TenneT should increase the attention on CSR if they still want 

to comply to the reporting obligations and if they want to improve themselves. How this 

function will be shaped is not clear yet, the CSR Policy Advisor has to decide whether this 

extra function is mainly focused on the annual report or on the internal organization, however 

she intends to give this person both a reporting function and a substantive role, similar to what 

she has herself, this ensures that this person knows better about what the company reports. 

 For the audit of the integrated annual report, EY has two different departments. The 

financial audit team reviews the financial statements and the CaS audit team reviews the 

nonfinancial data. The auditors have persons with specific knowledge on their own 

departments, they do not hire people from outside for this job. 

Investor dialogue 

The integrated reporting process and in particular the part that TenneT publishes additional 

information on the website supports good communication with the stakeholders. The CSR 

Policy Advisor emphasized the importance of transparency and said:  
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“I believe that it helps in the dialogue with the stakeholders.”  

The project team also held interviews with TenneT’s stakeholders for the first time for the 

2015 integrated annual report. This participation of the stakeholders in the integrated 

reporting process increased their engagement with the organization. The interviews foster the 

communication process because TenneT can better take into account the needs and 

requirements of the groups on which it is dependent. 

Concluding on people involved 

Approximately everyone inside the organizations is involved with the integrated reporting 

process, this underlines how integrated TenneT’s business is. Also outside the organization, 

many stakeholders are involved. TenneT held interviews for the materiality analysis and the 

integrated report addresses a wide perspective of stakeholders with all the different subjects in 

it. 

4.5 The content of the integrated report 

The content 

TenneT used a materiality analysis to define the content of the report for 2015, the stakeholder 

dialogues helped to define the most relevant topics. TenneT assessed their own interests and 

those of their stakeholders and analyzed their most significant impact. TenneT emphasizes the 

importance of this analysis by stating:  

“The materiality analysis is fundamental to integrated reporting as it ensures we meet 

the level of transparency our stakeholders have the right to expect.” (TenneT, 2016a, 

p.17) 

They identify that their CSR policy and activities are broader than the outcome of the 

materiality analysis, thereby stating that they also manage other non-reported aspects. This 

takes away some of the critique on integrated reporting that it only refers to aspects that are 

material to the firm. 

The materiality assessment, which is carried out according to the GRI G4 guidelines for 

sustainability, started with feedback from the stakeholders on the 2014 integrated annual 

report. Subsequently, the stakeholders had the opportunity to rank possible material topics on 

the basis of the relevancy during in-depth interviews. TenneT held interviews with investors, 

NGOs, employees, and customers among others. Finally, the Executive Board members of 

TenneT completed the same survey. The results of both surveys are discussed with the 
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Executive Board and the analyses are mapped on each other. These outcomes lead to the 

materiality topics for the 2015 integrated annual report. Like the CSR Policy Advisor told:  

“In this way is determined which subjects are most important.”  

This materiality matrix is verified by the auditor, they check how the matrix is established. 

In this way, TenneT decides which information is published in the report, but also the 

content owners decide on what is included, since it is their responsibility. The materiality 

analysis is a guidance for what information is included in the report, however, the CSR Policy 

Advisor determines by herself how and in which way it is included. So with respect to the 

structure, which story they tell, she has a very important role. Furthermore, when the 

accountant is performing the audit, he also checks the completeness of the report. When 

information is revealed which actually should be included in the annual report, the content can 

be extended. The Executive Board has the ability to be influential in this process. From the 

start, they are involved with the annual report and they regularly get the opportunity to 

redirect. The CSR Policy Advisor concluded: 

“Eventually, it is their report, and TenneT’s report.”  

TenneT cannot simply incorporate everything they want in the integrated annual report. Some 

confidential or competitive information has to be excluded. Next to that, the government does 

not want the companies they own to publish too much information. They want transparency, 

but they also do not want ‘their companies’ to publish about everything. Also, TenneT is 

regulated with respect to their business model. TenneT is obligated to connect everyone to the 

power grid who wants to be connected, they cannot choose who to connect to the network and 

who not. They cannot make exceptions in their report for certain groups for example.  

Last year, the annual report contained more information, because then, TenneT reported at 

country-level and the holding-level in the annual report, and this year only the holding-level is 

included in the annual report and the country-level information is provided on the website. 

TenneT attempts to produce more concisely, this is difficult because many people still find it 

hard to leave out things, among them is the accountant, since the accountant indicates more 

things as material than TenneT itself. 

The aspects that are included in the integrated annual report are the following: a description of 

the organization TenneT; a description of the business model, of the value creation model; the 
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stakeholder dialogue including the materiality analysis; the Executive Board report, divided in 

the four CSR pillars, environment, employees, society markets, and next to these pillars, 

financial, and topics from the materiality analysis and important events which occurred during 

the year; mandatory parts implied by the corporate governance code, like the remuneration 

report and the report from the supervisory board; and at last, the IFRS annual report.  

There are many stakeholders involved by the activities of TenneT. According to the 

stakeholder dialogue part of the report, these stakeholders include the shareholder, general 

public, NGOs, politicians, regulators, investors, media, customers, suppliers and their 

employees (TenneT, 2016a). These stakeholders can be assigned to the strategic areas, the 

following allocation is made: 

• Society: governments, political parties and regulatory bodies; local communities; and 

media. 

• Markets: customers; other European TSOs; and suppliers. 

• Environment: non-governmental organizations (NGOs). 

• Employees: employees. 

• Financial: shareholder; financial investor and rating agencies. 

The website 

TenneT has two website versions, one for the annual report and one general TenneT website, 

this general TenneT website is in its turn divided in three versions, the Dutch, English and 

German version. The use of the website for additional information with respect to the annual 

report is new this year, this is still evolving. The CSR Policy Advisor said about the use of the 

website:  

“I believe this satisfies the needs, it remains to be seen whether this is the case.”  

On the website, TenneT publishes mainly nonfinancial information and information of which 

they say it is actually not material for the annual report but it has to be reported for the 

transparency benchmark. The website can include different information than the annual 

report, but it could also contain explanations of figures in the annual report for example. The 

detailed data is reported on the website. 
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The chain 

Organizations have to describe their societal impact in the integrated report, they have to write 

about their role in the chain. However, companies do not do this enough, TenneT also lacks to 

write enough about their role in the chain. The CaS auditor indicated this:  

“About what is still little being written, and about what nobody in society really thinks, 

it seems, is where TenneT gets its materials from.”  

It is not really about their own business, however, it is in their chain. Many organizations did 

not think about this, therefore, first there need to be raised some awareness of this aspect 

before the organization can really do something about it and report on it. 

Value creation of capitals over the short, medium and long term / Forward-
looking 

TenneT includes innovation boxes with input from the innovation department in the integrated 

annual report. These parts reflect the forward-looking perspective of the report. 

Principles-based 

The integrated reporting framework of the IIRC is used as a principles-based approach. 

Among others, this can be concluded from the fact that TenneT did not completely base their 

report on the framework. TenneT uses their own four CSR pillars and financial, instead of the 

six capitals of the IIRC. They also do not refer to all the content elements which are 

considered important in the framework. TenneT established a value creation model, as is 

shown in part 4.6, however, this is a tailored version. 

Reporting standards 

In accordance with the requirements of TenneT’s shareholders and their belief in the 

importance of transparency, they comply with the Dutch Corporate Governance Code. This 

provides TenneT and their subsidiaries with clear operating guidelines (TenneT, 2016a, p.50). 

According to both auditors, there are no strong regulations with respect to what should be 

disclosed in the whole integrated annual report. Like the CaS auditor indicated:  

“the guidelines for that are not clear, but also the way of thinking.”  

There are not enough rules to which organizations have to comply, which makes it impossible 

for auditors to conclude that organizations are not doing it right. There is not yet a standard, 
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comparable format for the integrated report. Still, there are some guidelines and implied rules. 

The financial auditor explained:  

“you should not only mention the positive aspects, you have to be realistic and show a 

complete picture.”  

Regarding the financial part of the annual report, TenneT has to comply to the IFRS 

requirements, and for the company figures, they also report on Title 9 Book 2 of the Dutch 

Civil Code. These indicate a number of specific subjects an organization has to fulfill. From 

the individual parts, the integrated report is conducted.  

For the nonfinancial part, TenneT complies to the guidelines of the Global Reporting 

Initiative, GRI G4. The CaS audit team assesses this compliance. The GRI provides a list of 

indicators, the auditor has to tick off whether TenneT included these topics. The IR framework 

provides more an idea of how the report can be designed with the capitals, input and output. 

The GRI and IR framework are reporting standards, however, the auditor has to comply 

to accounting standards. These prescribe that auditors should verify the reports based on a 

generally accepted norm, the GRI meets this requirement, however, it is currently unclear 

whether the IR framework qualifies as general review framework. The CaS auditor indicated:  

“If you just read it very accurately, they prescribe how you should do it.”  

However, in practice, this is rarely used. When the framework becomes more clear, and states 

what should be included, then it would become easier for the auditor to say whether the 

organization meets the requirements. The CaS auditor advocates the development of more 

rules and laws for the nonfinancial information that is required to publish in the annual report, 

since this can improve the comparability of reports between different organizations. Another 

potential development according to the CaS auditor is issuing an integrated audit report, for 

the integrated audit, which is still difficult because of accounting regulations.  

Subjects which no longer fit into the annual report are published on the website. These data 

are not audited by EY, they do not give a formal approval on the documents on the website, 

however, these documents could be used as underlying documents of the annual report. 

Concluding on the content of the integrated report 

The content of the report is basically determined by the materiality analysis of the 

organization, only the most material subjects are included. According to the theory, the 
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content is essentially determined by the investor orientation, however, the interviewees did 

not give indications that this is the situation for TenneT. There is a combined emphasis on 

conciseness, strategic focus, future orientation and connectivity of information. The 

interviewees indicated the importance of materiality in light of conciseness of the report, the 

level of detail is reduced with respect to some subjects. The theory suggested that the 

demands for information can be accommodated by a shift to technology-based reporting, this 

is exactly what happened at TenneT. TenneT uses their website to publish additional 

information, that no longer fits into the annual report, to be still as transparent as possible. The 

website is used to be able to continuously update the information that stakeholders require. 

The IIRC advocates the business for integrated reporting, however, organizations can only 

denote this when they write about their role in the chain. Currently, TenneT does not write 

completely about their chain, this is evolving. 
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4.6 The value creation model 
In TenneT’s Integrated Annual Report 2015 the value creation model as depicted in figure 5 is 

included. This value creation model is a summary of the input used to achieve the strategic 

goals and the value added through the main activities of TenneT. It is also the basis for the 

structure of the report.  

Figure 5. Value creation model TenneT 2015 (TenneT, 2016a, p.9) 

 
The main strategic areas (i.e. capitals) as defined by TenneT are: markets, society, 

environment, employees, and financial. The aspects which are of interest to pursue the 

mission, vision and values of TenneT are: strategy, performance and outlook, risks, and 

governance. 
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Concluding on the value creation model 

Similar to what the IIRC proposes, TenneT designed their own value creation model. Partly, 

this model is equal to the value creation model of the IIRC, but there are some differences. 

For example, TenneT speaks of strategic areas and the IIRC of capitals. The five strategic 

areas of TenneT consist of the four CSR pillars, which are markets, society, environment and 

employees, and financial. These strategic areas are not completely conform the six capitals of 

the IIRC, TenneT has for example no focus area corresponding to manufactured capital. The 

other capitals are more or less represented by the strategic areas. The aspects concerning the 

mission and vision of the firm which are included in the value creation models are largely 

identical, the only difference is that TenneT did not include resource allocation literally in 

their model.  

4.7 Advantages related to integrated reporting 

Advantages 

One of the advantages of integrated reporting is process-oriented, since a lot of the processes 

are the same for the reports, the standalone financial and sustainability reports often have 

overlapping information. Another important benefit is that the integrated report signals to the 

stakeholders that the financial and nonfinancial parts or issues are related to each other, it is a 

strong message to the stakeholders. Integrated reporting enables the company to explain 

aspects in the report much better. 

 Internally, the integrated report shows that nonfinancial is also very important to the 

organization. Like the CSR Policy Advisor said:  

“the annual report is being used to emphasize the importance of nonfinancial aspects 

inside the organization.”  

The financial controller also indicated:  

“internally, inside the organization, it displayed the focus on nonfinancial numbers.”  

The external analysis is very helpful for the content, and also because the stakeholders enjoy 

being asked about their opinion. Publishing additional information on the website helps in the 

dialogue with stakeholders. 

 An integrated report shows how the organization earns their money and how value is 

created. According to the CaS auditor:  
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“in an integrated report, you give a better representation of what a company does, what 

input goes in it, what they do with it, and what output comes out.”  

Like the financial auditor explained, using an integrated report makes it possible to place all 

the information better in perspective, users of the report are able to see the bigger picture. He 

indicated also:  

“you get a greater attainability from your reporting because you (…) reach more 

people, (…) that completes the story.”  

The way in which the information is provided to the stakeholder is therefore enhanced, 

however, the quality of the integrated reports and the standalone reports should be equal. 

No implementation barriers 

In the past, it was very hard to acquire nonfinancial numbers. On the one hand to obtain it, 

and on the other hand to obtain it in time. Contrary to that, acquiring information is less 

difficult with the integrated report, because TenneT is able to put pressure on the process and 

on people since the audit is also directed to the nonfinancial part of the report. The annual 

report is published earlier in the year than was normally the case with the sustainability report. 

Concluding on advantages related to integrated reporting 

The advantages related to the integrated report that TenneT faced are mostly similar to those 

indicated by the theory. The integrated report leads to a strong and clear message to the 

stakeholders and integrated reporting explains aspects in the report well. How TenneT thinks, 

plans, and reports on the story of the business becomes clear in this way. The integrated report 

gives a holistic image of the organization, by combining the financial and nonfinancial 

information. It creates a kind of shared business language, integrated thinking helps in this 

process, and  the importance of nonfinancial is emphasized. 

4.8 Disadvantages related to integrated reporting 

Disadvantages 

Besides the benefits that integrated reporting induces, it has also some disadvantages. The 

interviewees indicated that the main disadvantages are the great effort and time that are 

required to produce the integrated report. It is a lot of work and it takes time, and like the CSR 

Policy Advisor said:  

“overall, the process is very time-consuming.”  
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Currently, the greatest disadvantage with respect to nonfinancial information is on the one 

hand the principle of materiality and on the other hand being completely transparent. These 

two issues are contradictory to each other. It is hard for the organization to determine which 

information should be disclosed, since they want to report only the material aspects, yet they 

also want to be fully transparent and disclose as much as is required by the stakeholders. This 

issue can cause conflicts within the organization. The CaS auditor also indicated this issue, he 

said:  

“The risk of integrated reporting is that a lot of information is not incorporated in such 

a report, because it is not important enough to include it all.” 

Implementation barriers 

Obtaining the right information is not always simple. The nonfinancial reporting systems and 

processes are less mature than financial reporting processes, nonfinancial is much younger. 

Acquiring the information is not always easy. This is due to the fact that these data are not 

captured in a system that is all correct. The question is raised, what is the truth? 

 The nonfinancial reporting evolves strongly, the developments happen very quickly. 

There keep coming new initiatives in the field of nonfinancial reporting. According to the 

CSR Policy Advisor:  

“The one is not yet as mature as it should be or the next initiative emerges.” 

Concluding on disadvantages related to integrated reporting 

One of the disadvantages of integrated reporting is that the accountings involved are 

insufficiently developed. The interviewees indicated different aspects when talking about 

disadvantages, they highlighted the great effort and time which are required in the whole 

process, and the dilemma of choosing between materiality and complete transparency. 

4.9 Problems/conflicts of integrated reporting 
The integrated report and its process caused several problems, i.e. conflicts, within the 

organization. The main issue that was raised by the interviewees applies to the content of the 

integrated report.  

“Of course, sometimes people disagree with each other.” (the CSR Policy Advisor)  

With respect to the significance of the employees in the report for example, the people inside 

the organization really had to get used to the idea that there was less information included in 
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the annual report regarding employees. They believed that TenneT considered them less 

important, however, the subjects in the report are based on the stakeholders who read the 

report and they think this information is less interesting. The financial controller indicated: 

“Some departments consider a certain subject material, however from the materiality 

analysis can follow that it is not material.”  

Unfortunately for the involved people or department, this information is not included in the 

report. Board members also face these ‘constraints’ of the integrated report. The CSR Policy 

Advisor said about the discussion that follows from the disagreement: 

“In general they say: well, if it works that way, I understand it is not material and that it 

is not included here.”  

However, sometimes, it can be hard for the entire organization to understand what the purpose 

is of the annual report. 

 Conflicts concerning which topics to include in the integrated annual report not only 

relate to the materiality analysis. With respect to confidential and competitive information, 

TenneT also faces constraints in their reporting, however, these are not different with the 

integrated report or the standalone sustainability and financial reports. For example, 

management does not like to report on the casualty figures, because these are related to their 

own bonuses. There could also be debates about the importance and role of the financial 

statements and how extended this publication should be. This results in tensions with the 

Dutch law. 

This ‘content-conflict’ problem relates to another problem of integrated reporting 

concerning the magnitude of the report. TenneT intends to shorten the integrated annual 

report, it is already shortened, yet it remains a challenge to make it more concise. It is still a 

big report, everyone wants to include their own issues in it.  

Next to that, TenneT operates within a tight time scheme with set deadlines. Everyone 

has to stick to these deadlines, that is everyone within the organization but also for example 

the accountant. 

Another problem arises if something has to be adjusted when the report is in its final 

stages. According to the financial controller:  

“It takes a lot of time and effort to adjust something when the editing process has 

started, the risk of errors is really big by then.”  
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For example, TenneT has four websites that they have to update, these are the Dutch, English 

and German version about the organization and the annual report website, this makes it 

difficult to adjust things, mainly content wise. Particularly the processing is hard with respect 

to time pressures, the biggest problem is to make adjustments. 

Organizations find it hard to develop a clear story about what the company does exactly 

and where they stand for.  

“Companies are struggling with these issues.” (the CaS auditor)  

Integrated thinking is not realized easily. It can be difficult to connect the different aspects. 

With respect to the capitals of the IIRC, companies can have problems with identifying what 

they do with these capitals and how it leads to their output. For organizations which are not 

only looking for a positive impact this is hard, because it reveals what their negative 

intentions are. 

A problem faced by the auditors is that companies are having difficulties with writing 

on a neutral basis, which is one of the things that are really required for the integrated report. 

For the financial statements are many rules, which make it hard to write not-neutral about it, 

for nonfinancial information, these rules do not exist. 

Issues to which the auditors themselves need to pay attention are that they only give 

assurance on the subjects to which they are assigned. There should be a distinction between 

the financial and CaS audits when there is a separate audit report required with respect to the 

level of assurance. Furthermore, they need to obtain enough information to base a certain 

level of assurance on. 

Concluding on problems/conflicts of integrated reporting 

According to the theory, the IR framework focuses not enough on value for the whole society 

and other aspects outside the firm, only the material subjects are included in the report. At 

TenneT, they also use a materiality analysis to determine what the content of the report should 

be, and there are also discussions within the organization and with stakeholders about these 

contents. However, in meeting the requirements of the complaining parties, TenneT provides 

additional information on their website. Next to that, they clearly explain the decision to 

include or not include a subject in the annual report. TenneT sees it as a problem to publish a 

concise report, because of the number of important issues. Another problem is that there are 

no clear reporting standards, which are required to create comparable and complete integrated 

annual reports. The interviewees also indicated this issue. Also theory suggested that the 
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implied pathway to sustainability cannot be assumed to occur from voluntary actions, this 

cannot be really tested at TenneT, since for TenneT reporting on an integrated basis was 

compulsory.  

4.10 Solutions 
For the disadvantages, such as the implementation barriers, and the problems or conflicts, 

TenneT has several solutions. When it is unclear what the right information is and when there 

are multiple numbers or outcomes for a subject, the CSR Policy Advisor and the person 

responsible for the information delivery together take a look at the data and conclude what are 

the most reliable data and what is really the purpose. They also look at what is material. They 

pay attention to which number they have and on which item TenneT set a target. If there is a 

target on a specific item, they have to know better what the number indicates and how it is 

computed. 

 To determine what is included in the annual report is not only dependent on the 

materiality analysis, the CSR Policy Advisor indicated this:  

“I am also driven by how EY asks me their questions, I try to anticipate on that. I ask 

these questions to the organization before I receive them from EY.”  

In September, EY basically points out which topics they see as material, in this way it 

becomes clear to the organization what their objective is. The more reliable the data becomes, 

which the accountant has to ensure, the better TenneT knows what they are doing.  

 To shorten the integrated annual report this year, TenneT chose to include in the annual 

report what they consider important and put additional information on the website in order to 

be still completely transparent. The CaS auditor also emphasized the importance of using an 

appendix or website to publish additional information in order to meet the demands of a 

specific stakeholder. 

 When there are conflicts with respect to the content of the report, the project team tries 

to explain how the process functions, some people better understand this than others. The 

CSR Policy Advisor has an important role in explaining it to the ones who criticize the report, 

with this explanation they covered it all. It has not yet occurred that she had to escalate the 

disagreements to the Executive Board, that is the next step, but was not necessary at all. 

 When in the final phase of the reporting process some remarks are made to the stated 

numbers and issues, the project team discusses these remarks and decides whether they make 

the adjustment or not. The project team can decide to not adjust the report because it is not 
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really material based on the total input for example. Because of the time pressures they face, 

the project team determines whether they want to adjust something, they decide whether it is 

really that important to adjust it right at that moment. The remarks which are not incorporated 

in that year’s annual report are carried over to next year’s report. 

“At the end, we adjust as little as possible.” (the financial controller) 

By asking assurance on the nonfinancial information, TenneT’s tone becomes more neutral, 

since the auditor corrects the organization when it is not neutral enough. He also ensures that 

the focus on the different subjects is fairly distributed. When important aspects are left out, 

the auditor discusses this with TenneT.  

The auditor needs to obtain enough information to base their conclusion on. Since the 

provision of information for financial and nonfinancial subjects is different, the conclusions 

can also be different. Because it is a limited assurance engagement for EY, they have to 

perform less detailed work for the nonfinancial numbers compared to the financial numbers. 

4.11 Financial & nonfinancial 

Financial vs. nonfinancial 

According to the CSR Policy advisor: 

“the various parts, financial and nonfinancial, are equally important in the report, I 

really feel that way, maybe even that nonfinancial is considered a little bit more 

important, it gets more attention”.  

The ratio financial/nonfinancial information in the report is more or less equal, the CSR 

Policy Advisor thinks it is very well balanced. However, this is more difficult within the 

business, how they are really dealing with nonfinancial. This is related to the maturity of the 

concept nonfinancial.  

“Traditionally, we are so used to take everything we see at costs that decision making on 

the basis of nonfinancial aspects is still in its infancy stage.” (the CSR Policy Advisor) 

How the stakeholders experience this depends on the stakeholder involved. Everything that 

has an influence externally is considered extremely important by the stakeholders, 

information concerning TenneT’s employees is less important for their decisions. The 

stakeholders are interviewed to make up the materiality graph, these interviews were mainly 
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focused on nonfinancial. Next year, TenneT wants to involve more financial in these 

interviews. The task for the CSR Policy Advisor is to increase the importance of nonfinancial 

within TenneT.  

“The annual report supports this process, since when you publish something externally, 

you have to live up to it.” (the CSR Policy Advisor) 

With reference to the financial information that should be included in the annual report, there 

are much more laws than there are laws for the nonfinancial information. This makes the 

requirements for financial information much stronger. This might change when there are more 

rules on nonfinancial reporting. According to the CaS auditor:  

“you should have a kind of IFRS for the nonfinancial information.” 

Relationship IR – traditional reporting 

One of the differences with integrated reporting and traditional reporting is that there is more 

communication between the departments, not only within the organization, but also between 

the departments of the accountant. The financial audit team discusses with the CaS audit team 

who is responsible for what part of the assurance of the report.  

“However, the activities in itself are executed separately.” (the financial auditor) 

This is not different from the standalone reports.  

Relationship IR – traditional financial reporting (TFR) 

Before the use of an integrated annual report, only financial information was reported in the 

annual report, the financial annual report included nothing about nonfinancial numbers and 

events which had no financial impact. This is different with the integrated report, as the 

financial controller indicates:  

“now you see also certain nonfinancial KPIs being incorporated in the report.”  

TenneT tries to include less information in the financial part, but that is difficult, since it is not 

easy to omit things when explanations are required. All nonmaterial aspects are left out. They 

try to rely more on the materiality analysis from the start, in order to produce a more concise 

and simultaneously more relevant report, by only including topics which are of importance to 

the stakeholders. 
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The financial statements are mainly equal to how they were published traditionally, 

since these have to comply to certain requirements. According to the CaS auditor:  

“If you look at the guidelines of the IIRC, you can say that this should not be the case 

actually.”  

The financial part of the integrated report should be a summary of the most important 

numbers in the financial statements. In the Netherlands, this is impossible, since the Dutch 

law prescribes that organizations publish their financial statements with an Executive Board 

report. So the Dutch version of the integrated report is actually the financial statements with a 

very elaborated Executive Board report. 

Relationship IR – traditional sustainability reporting (TSR) / Focus on 
sustainability 

Acquiring nonfinancial information is easier with the integrated reporting process than it was 

before, when there was a separate sustainability report. The annual report is published earlier 

in the calendar year than the sustainability report used to be. Next to that, it is mandatory to 

publish an audited annual report. Therefore, TenneT can put more pressure on the people who 

have to deliver data for the annual report because now there are other things dependent on the 

nonfinancial information.   

 The CaS auditor prefers integrated reporting to traditional sustainability reporting 

because the integrated report provides a complete picture of the organization, and the problem 

of companies not fairly reflecting their operations and impacts might be smaller with the 

integrated report. 

 The nonfinancial part of the integrated report is less extended than the standalone 

sustainability report used to be. The CaS auditor indicated:  

“It has become more to-the-point.” 

With respect to some issues, the report is becoming less detailed over the years, for example 

the participation rate of TenneT’s employees at their sport event is removed from the annual 

report.  

Both the financial auditor and the CaS auditor think that the focus of TenneT on sustainability 

has increased. The financial auditor explained:  
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“I notice for example at TenneT, that they used to issue regular bonds, and also at 

TenneT is that (…) they began to issue green bonds. (…) So I think they took it more into 

consideration.”  

TenneT also likes the idea that they are one of the first in the market of the corporates to have 

these green bonds. The CaS auditor indicated that TenneT focuses more on the aspects on 

which TenneT really has an impact. They also started to occupy with chain-responsibility.  

Value for investors or value for society 

Whether TenneT’s integrated annual report is focusing primarily on the value for investors or 

on the broader value for society is not irrefutable.  

“It depends to a great extent on the stakeholder. (…) It is just what you take from it.” 

(the CSR Policy Advisor) 

From this statement can be concluded that TenneT reports on different aspects and the reader 

can choose what he wants to know. She also indicated that nobody reads the whole report, 

besides TenneT and the accountant. 

 The CaS auditor believes the integrated report is still primarily for the shareholder and 

other investors. Though he emphasizes that the company has many stakeholders, he considers 

the people who invest in the organization have the greatest interest, he calls them the direct 

stakeholders. However, TenneT does not focus solely on the investor. The interviewees 

declared that one of the reasons to engage with integrated reporting was the demands from 

stakeholders. TenneT takes into account the information needs from all of the stakeholders, 

not just the investors but also NGOs for example. According to the financial auditor, the 

integrated report acts in the interest of society as a whole. Normally, analysts read the annual 

reports of organizations, however, with TenneT this is not the case since the shares are not 

tradable. Employees, and especially future employees could use the integrated report to obtain 

a picture of what the organization is like before taking a job, but this is often not the case. 

Furthermore, consumers could use the report to choose an organization that delivers their 

products or services, but this is also not the case with TenneT, since it is the only option for 

these consumers. The financial auditor explained: 

“You cannot act differently.” 
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5 Conclusion and Discussion 
This chapter presents the main conclusions from the research, it goes on with an additional 

comparison between the theory and empirical outcomes. Furthermore, the recommendations 

for other organizations are included. Finally, it finishes with the limitations of this research 

and the suggestions for further research. 

5.1 Conclusion 
Briefly, the principal problems of integrated reporting at TenneT, faced by the interviewees, 

are the lack of reporting standards regarding the integrated annual report; the great effort and 

time the process costs; and choosing between materiality and complete transparency. The 

proposed solutions to these issues are developing clear rules and guidelines in an adapted IR 

framework; anticipating on situations; and clearly explain the concept of materiality and its 

foundation to the stakeholders (and in particular the employees), publish additional 

information on a website, and designate someone with the ultimate responsibility regarding 

the whole annual report. 

 The development of clear rules and guidelines is necessary, although this is more 

ideological than realized. TenneT and EY did not come up with clear solutions to this 

problem, they did not make suggestions how the IR framework can be improved exactly. The 

CSR Policy Advisor intends to anticipate on situations, however, it is not clear how often this 

is successful. It minimizes the effort later in the process to a certain extent, though it does not 

prevent additional costs. The clarification of the materiality analysis to the stakeholders 

proved to be successful, since management did not need to step in and resolve conflicts. The 

usefulness of the website for additional information remains to be seen, feedback on this issue 

is not yet available.  

The main considerations of the integrated reporting process at TenneT were related to the 

content of the integrated annual report. The most important task of the CSR Policy Advisor is 

to express the relationship between and interest in financial and nonfinancial information 

within the organization. The connection and interdependencies between the different 

departments should  be clarified to all stakeholders so they know the importance of 

nonfinancial and how it can contribute to enhance the value of the entire organization. With 

respect to which topics are most material to the organization and how extensive they should 

be included in the integrated annual report, discussions emerge. The job of the CSR Policy 

Advisor is to make sure that the working of the materiality analysis is evident to everyone and 
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that the outcomes of it are commonly accepted, since this improves the level of integrated 

thinking within the organization. 

 Another key issue is the fact that there are no clear, commonly accepted, standards for 

the integrated annual report. Currently, there is no standard, comparable format which 

organizations can use as a basis for their own reports. This is not only because the guiding 

principles of the IIRC are open to different interpretations, but also since the organizations are 

subordinate to the laws and regulations of the countries in which they are situated. Due to the 

influence of the requirements of the laws, TenneT developed a Dutch version of the integrated 

report. This implies that TenneT publishes an integrated report, as much as it is intended to 

look like according to the guidelines, though it includes a more extensive ‘financial part’ than 

proposed because the whole financial statements are included. A solution to further enhance 

the integrated report would be to have a kind of IFRS for nonfinancial information, so a 

directive similar to what already exists for financial information. 

5.2 Additional comparison theory & TenneT 
Similar to the advice by the UK Green Building Council, TenneT built a project team with 

internal and external support; they ensured leadership on integrated reporting because the 

CFO owns the CSR department and because there is a project leader and a head of the CSR 

department; they also did not try to do it all at once, they first introduced the materiality 

analysis and stakeholder dialogue and later on developed a value creation model; TenneT 

ensures they have a clear message to the stakeholders, among others by creating consistency; 

furthermore they built on what they had before, the first step was to combine the existing 

financial and sustainability reports. TenneT embedded integrated thinking into the business, 

several things benefited this. For example the introduction of a project team, consisting of 

members of multiple departments and the CSR Policy Advisor who continuously tries to 

express the importance of integrating thoughts within the business. The integrated report also 

assists in the representation of what is material. 

Concerning the most important items for the empirical research, stated at the end of chapter 2, 

the following conclusions can be drawn. Firstly, regarding the question: ‘Does the 

organization indicate changes of the nature of the economy and the factors determining the 

success or failure of the organization?’ the answer is yes, since TenneT had to deal with 

changed regulatory requirements, which prescribed them to publish an integrated report, and 

also because the stakeholders increasingly expect TenneT to be involved with integrated 

thinking and reporting. 
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 With respect to the question: ‘Is there integrated thinking and connectivity between 

different departments?’ the answer is also positive. The integrated reporting process requires 

integrated thinking from organizations, and they need to make explicit the connectivity 

between the different types of information, TenneT does this by combining financial and 

nonfinancial information and integrating different departments.  

 Concerning the next question: ‘Does the organization imitate others?’ the answer is also 

yes. The theory suggested that organizations would be looking to follow others, this is also the 

case at TenneT, they tried to imitate others by looking at other organizations and the 

developments in the annual reports of these organizations. 

 The next question was: ‘Is the investor dialogue improved?’ This one can also be 

confirmed. Using the website and having interviews with the stakeholders for the materiality 

analysis improved the communication between TenneT and its stakeholders, since more 

information is available to them to base their decisions on. 

 Regarding the questions: ‘Does the organization address value creation of its capitals 

over the short, medium as well as the long term?’ And, ‘Does the report have a forward-

looking perspective in it?’ Another confirming answer follows. Organizations need to take the 

long term consequences of their actions into account, TenneT does this in their integrated 

annual report by means of the innovation boxes which are added. These innovation boxes 

represent the forward-looking perspective of the company. 

 The following two questions: ‘Are there (clear) reporting standards?’ And, ‘Is the 

integrated reporting framework used as a principles-based approach?’ can be answered with 

no and yes respectively. The framework of the IIRC is principles-based and non-mandatory, 

this enables organizations to construct their own personal version of the integrated report. The 

theory indicates that organizations should use a comparable format for the integrated report, 

however, the interviewees indicated that there is not yet such a comparable format. The 

integrated reporting framework does not prescribe exactly what organizations should include 

in their reports, therefore, more standards should be developed. When there are clear 

standards, the IR framework could be used better in practice. The integrated report does not 

need to be the primary report of an organization, but at TenneT this is the case, although it is a 

Dutch version of the integrated report. 

The following answer can be given to the question: ‘Does the organization face 

implementation barriers?’ Organizations face implementation barriers concerning the 

integrated reporting framework, TenneT also has this problem, since the Dutch law makes it 

impossible to adopt the framework as it is intended. TenneT uses a Dutch version of the 
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integrated report including the whole financial statements. The required information is not 

always directly available, this is different for financial and nonfinancial data, TenneT faced 

this problem as well. 

 The next questions was: ‘Is financial and nonfinancial information really combined?’ 

Another positive answer can be given to this question. This is because TenneT put real effort 

in integrating the business and their report. The project team with their members of the 

different departments and the content owners contributed to this combining process. 

The question: ‘Is the focus on value for investors or value for society?’ is not easy to 

answer, since it really depends on the interpretations of the individual. Though the results tend 

to indicate the value for society as the main focus. According to the IIRC, the primary purpose 

of the integrated report is explain to investors how the organization creates value over time, 

though the other stakeholders can also have interests in this information. This is also the case 

at TenneT. The integrated report meets the needs of the user perspective, since users can 

choose which part of the report they want to read and use for their own decision making.  

 Finally, regarding the last question: ‘How is the focus on sustainability changed or is the 

focus not changed, over time?’ the answer is that it increased. Over the years, TenneT 

obtained a deeper understanding of their nonfinancial performance, it is more clear to the 

organization which aspects are really important for the stakeholders, and therefore for their 

value creation process. The information about sustainability increasingly became more to-the-

point, which improved the usability and user-friendliness of the integrated annual report. 

An interesting issue that might add to existing theory, is the development of a framework for 

integrated reporting specifically directed to Dutch firms. In establishing the guidelines for this 

new framework, the Dutch law can be taken into account, in order to come up with a more 

tailored version of the framework which can be applied by the organizations. This would 

result in more clearly applicable reporting standards. This framework should include the full 

financial statements, complemented with the other nonfinancial aspects of which the 

integrated report is comprised. 

5.3 Recommendations 
Based on the answers by the interviewees and the analysis of the results, the following 

recommendations for other organizations to implement integrated reporting can be made. First 

of all the tips from the UK Green Building Council, as listed in Appendix A, can be applied, 

since TenneT’s implementation process is in accordance with this list and it worked at their 

organization.  
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 More specifically, the whole integrated reporting process, including integrated thinking, 

runs more smoothly when the CSR department is part of the corporate control department. As 

an organization, it can be beneficial to appoint the CFO as the owner of the whole department, 

so he has a good oversight of the whole business. However, this is only possible for big 

organization, since it would not be beneficial for smaller organizations if the costs are greater 

than the benefits of having an integrated report. Although, these costs and benefits cannot be 

calculated completely objectively, since for example the benefits can be represented by the 

share value but also by the stakeholder interests, which are more vague. Furthermore, the 

analysis of the costs is also somewhat subjective, since people can have different believes of 

what is too much time or effort. 

 It is beneficial for the integrated reporting process if there is someone in charge of the 

CSR part, and if this person has also proper knowledge for this task. When problems occur 

such as ambiguity of the numbers or results and discussions concerning the content, this 

person can search for solutions together with the responsible employee or this person can give 

a clear declaration for the issue. 

 In order to save time and to ensure correct and timely information provision, the 

organization has to anticipate on situations. The company can for example use prior year 

outcomes to determine what subjects are important and thus what underlying information is 

required to deliver to the accountant. 

 Asking assurance with respect to the nonfinancial information enhances the reliability 

of the data. The assurance provider can ensure that the organization’s tone in the report is 

more neutral and that within the report, the focus is devoted fairly between the different 

aspects. This results in a completer and fairer image of the organization as a whole. 

 When organizations are having troubles with being completely transparent about their 

actions and impacts, for example because it is no longer possible to include everything in the 

annual report itself, they can publish additional information on an accompanying website. In 

this way, stakeholders can still be informed about all there is to know about the organization’s 

business and (social and environmental) consequences. 

 Organizations need to report on issues which influence their own value, however, in the 

integrated reporting process they also need to pay attention to the impacts outside the firm. 

The role of the organization in the entire (production) chain is often ignored. When reporting 

about the impact of the firm, the impacts of the company’s choices regarding the chain should 

be taken into account. Issues like gathering copper from polluting mines have a societal and 

environmental impact. 
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 Furthermore, organizations should be aware of the difficulties of making adjustments at 

the end of the whole process concerning the integrated annual report. When the publication 

date of the report itself is approaching, the organization should consider the importance of the 

adjustments and only make adjustments which are really material to the organization, to 

prevent mistakes. The costs of adjusting a small number might be greater than the benefits of 

publishing the exact right thing. Important issues and remarks about the current year report 

can be included in next year’s annual report. 

5.4 Limitations and suggestions for further research 
This study tried to improve the internal validity by asking questions to the interviewees which 

they did not know in advance, although they knew more or less which issues would be 

discussed so they had an idea what the purpose was of the interviews for the direction of the 

research. The questions which were asked during the interviews were intended to be not too 

directive, so the interviewees could indicate their own insights. By asking further questions, 

more precise descriptions of the issues and answers are obtained. 

 The reliability of the research can be questioned to some extent, since the practical 

findings are based on only four interviews, therefore the external validity can be doubted, 

though this study might be a first step for further research. The reason why there are not more 

interviews held is that TenneT did not gave permission to interview more employees because 

of the costs and benefits for themselves, the CSR Policy Advisor believed it was unnecessary 

to involve more people. However, the persons who are interviewed have the best knowledge 

about the integrated reporting process and they also have great influence on it. Other 

interviews would therefore not be a substantial contribution to the results. By interviewing 

people from the financial as well as the nonfinancial departments, who are internally and 

externally involved with integrated reporting at TenneT, the different viewpoints are 

identified. This is to provide an image of the organization which is as complete as possible. 

The choice for a case study can thus be questioned because of the low number of respondents, 

however, it leads to profound answers and descriptions which cannot be obtained from 

checking boxes in a survey. The possibility to ask further questions was very helpful in 

acquiring the information for this research. 

 The study contains deductive as well as inductive aspects, therefore it is open to all 

possible insights and suggestions for theoretical and practical recommendations.  

For further research into integrated reporting implementation and processes, it can be 

beneficial to gain insights into how others inside an organization experience the integrated 
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reporting process, and in which way integrated thinking actually comes forward. Studying the 

level of operations can help for example. Also involving the head or owner of the CSR 

department in the research might be beneficial, at TenneT this would be the CFO, since this 

persons has good oversight over the complete report. However, the project leader mainly fills 

this ‘gap’ since he is involved with the financial as well as the nonfinancial content and 

processes of the integrated report. 

 Additional insights can also be obtained by studying an organization which is in another 

phase of the development of the integrated reporting process. As is indicated before, TenneT 

is in the growth phase. Performing the research in an organization which starts with integrated 

reporting and thus in the introduction phase, or in an organization which has implemented 

integrated reporting for a longer time and is thus in the maturity phase, might introduce other 

difficulties and issues of the process. 

 Moreover, the research can be executed at an organization which is not owned by the 

state. State-owned companies are subordinate to additional oversight and regulation compared 

to other companies. Investigating the integrated reporting process at an organization with 

tradable shares probably provides other insights, since those organizations are more 

dependent on their investors. The shareholders (and other investors) can exert more pressure 

on the organization to adapt a different policy for example. Organizations in monopolistic 

positions are often able to ignore investors and do their own thing. 
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Appendices 

Appendix A – Implementation steps of integrated reporting 

There are several roadmaps for organizations indicating some steps that they can follow in 

order to implement integrated reporting. These steps can be useful in the implementation 

process by showing which items the organization should focus on and in which order these 

steps should be addressed.  

In beginning the process of integrated reporting a company should focus among other things 

on leadership support, innovation (i.e. a new business model and vision), and web integration. 

By utilizing the internet, stakeholders can get more detailed information and it results in a 

mutual conversation and ongoing dialogue between the company and all of its stakeholders 

(Eccles and Krzus, 2010 p.31-32). However, the integrated report requires also support from 

the investment community and civil society (encouraging others). Next to that, creation of 

standards and implementation of legislation and regulation is also needed. 

 Undertaking the steps makes it possible for the organization to prepare itself for future 

risks and opportunities, be more resilient in the face of challenges, and be in a better position 

to formulate the strategy and key decisions to investors and other stakeholders (IIRC, 2014).  

This research gives a comparison of the action plans from PwC, the UK Green Building 

Council and the IIRC. These sources each give an own model for the implementation steps 

and vary in number. A summary of the steps can be found in Table 1. When analyzing this 

table, it becomes clear that there are several similarities between the action plans. One of the 

first steps from each source is evaluating the stakeholders of the organization and their needs. 

The organization needs to indicate who are the stakeholders and in what ways they have an 

interest in the company. One of the next steps is developing the mission, vision and strategy 

of the organization. Here it is very important that the strategy is aligned with the internal 

processes. When the mission, vision and strategy are developed, the organization should 

clearly and concisely communicate these aspects. To a certain extent, the other steps enable 

the realization of these key steps. 
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Table 1. Steps in the implementation process of integrated reporting 

 PwC (2015) UK GBC (2015) IIRC (2014) 

1 Look at the outside world 

and engage with your 

stakeholders 

Establish a steering group 

and facilitate a culture of 

integrated thinking 

Conduct a stakeholder 

mapping exercise 

2 Determine your stakeholder 

value proposition and 

refresh your strategy 

Build stakeholder 

relationships and identify 

material issues 

In light of the views of your 

principal stakeholders, and 

potential changes to your 

strategy and business 

model, consider the 

resources required to 

implement these changes 

3 Align your internal 

processes to your strategy 

Develop your organization’s 

vision and strategy 

Communicate your strategy 

clearly and concisely 

4 Develop your integrated 

dashboard 

Collect the data  

5 Integrate your reporting for 

a better investor dialogue 

Identify gaps  

6  Compile the report  

7  Communicate how you 

create value 

 

8  Future direction and next 

steps 

 

As is stated in chapter 3, these steps can be used for an evaluation of the steps that TenneT has 

undertaken to implement their integrated report. The tips listed below can also be compared to 

the implementation process of TenneT. 

The UK Green Building Council (UK GBC, 2015, p.2) gives some tips concerning integrated 

reporting, these are: 

• Build a team (with internal and external support). 

• Ensure you have leadership on integrated thinking (needs a top down approach). 

• Don’t try to do it all at once. 

• Tell the story clearly of how you create value over time. 

• Build on what you have done before (look to your existing reports). 

• Embed integrated thinking into the business (this will be highly beneficial not only to the 

process but also to the organization). 
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Appendix B – Interview topics and instructions, and data collection 

Interview topics 

• Interview 1 

• Kunt u kort beschrijven wat uw functie is binnen TenneT. 

Integrated Reporting / Geïntegreerd rapporteren 

• Waarom heeft TenneT volgens u voor een geïntegreerd rapport gekozen? 

• Welke voordelen van een geïntegreerd rapport ziet u zelf? 

• Hoe gaat het implementeren van een geïntegreerd rapport in zijn werk? 

o Hoe ontstaat het idee. 

• Wie zijn er bij betrokken? 

o Mensen 

o Afdelingen 

o Stakeholders 

• Tegen welke problemen zijn jullie aangelopen bij TenneT? 

• Hoe wordt hiermee omgegaan? 

o Oplossingen 

• Hoe verhoudt het geïntegreerde rapport zich tot de gedetailleerde financiële 

verslaggeving? 

o Welke informatie wordt er wel en niet in opgenomen? 

 

• Interview 2 

• Kunt u kort beschrijven wat uw functie is binnen TenneT. 

• Hoe verhoudt uw functie zich tot het niet-financiële gedeelte. 

Integrated Reporting / Geïntegreerd rapporteren 

• Waarom heeft TenneT volgens u voor een geïntegreerd rapport gekozen? 

• Welke voordelen van een geïntegreerd rapport ziet u zelf? 

• Hoe gaat het implementeren van een geïntegreerd rapport in zijn werk? 

o Hoe ontstaat het idee. 

o Wat komt er in het rapport. 

o Officiële vergaderingen / informele gesprekken 

• Wie zijn er bij betrokken? 

o Mensen 
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o Afdelingen 

o Stakeholders 

 Interviews. Wie zijn er bij aanwezig? Van de stakeholders, van TenneT. 

• Tegen welke problemen zijn jullie aangelopen bij TenneT? 

• Hoe wordt hiermee omgegaan? 

o Oplossingen 

• Hoe verhoudt het geïntegreerde rapport zich tot de gedetailleerde financiële 

verslaggeving? 

o Wordt er minder informatie opgenomen in het geïntegreerde rapport? Of 

anders opgenomen? 

o Welke informatie wordt er wel en niet in opgenomen? 

o Informatie op de site: ook extra financiële informatie? 

• Interview 3 

• Kun je kort omschrijven wat je functie is bij EY? 

• Wat is jouw functie voor EY bij TenneT? 

• Sinds wanneer is EY betrokken bij TenneT? 

• Wat is jouw mening over geïntegreerd rapporteren? 

o Wat vind je er van? 

o Vind je het beter dan losstaande financiële en niet-financiële verslagen? 

o Wat vind je van de kwaliteit in geïntegreerde verslagen? 

 Is deze hoger of lager? 

• Welke voordelen van een geïntegreerd rapport zie je zelf? 

• Welke problemen/moeilijkheden zie jij die verbonden zijn aan het geïntegreerde 

rapporteren?  in het algemeen en bij TenneT 

o Wat vind je van deze problemen? 

o Zijn deze problemen er niet bij aparte financiële of niet-financiële rapporten? 

o Hoe worden deze problemen opgelost? 

• Hoe is het geïntegreerde verslag gerelateerd aan het niet-financiële verslag? (Hoe 

verhoudt het zich tot het traditionele verslag?) 

o Is het uitgebreider minder uitgebreid? 

o Is de hoeveelheid informatie meer of minder? 

o Is het meer of minder gedetailleerd? 

o Wordt de informatie anders opgenomen? 
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o Welke informatie wordt er wel en niet in opgenomen? 

o Is er iets veranderd met betrekking tot de focus op sustainability, zo ja wat? 

• Welk belang dient het geïntegreerde verslag volgens jou? 

o Is dat van de samenleving als geheel, of van een bepaalde stakeholder? 

• Zie je bepaalde spanningen die ontstaan door het geïntegreerde verslag? 

o Tussen bepaalde afdelingen? 

o Met betrekking tot de informatie die in het verslag komt? 

o Met betrekking tot de goedkeuring van het verslag? (bepaalde 

uitkomsten/cijfers) 

• Hoe gaat het implementeren van een geïntegreerd rapport in zijn werk? 

o Hoe ontstaat het idee? 

 Waarom heeft TenneT volgens jou voor een geïntegreerd rapport 

gekozen? (Is er een behoefte vanuit de markt voor één verslag?) 

o Wat komt er in het rapport? 

o Wie bepaalt er wat er in het rapport moet komen/komt? 

 Wie zijn er bij betrokken? 

o Hoe wordt er bepaald wat er in het rapport moet komen? 

Rapporteren van TenneT // Accountantsverklaring 

• Zijn er echt rapporteringsnormen voor TenneT? (Comparable format) 

o Wat is het verschil dan tussen GRI en het IR framework? 

• Wat is er anders bij de accountantsverklaring van een apart financieel of niet-financieel 

rapport en een geïntegreerd rapport? 

• Is er een specifieke methodologie voor het verifiëren van sustainability informatie? 

o Kun je deze methodologie beschrijven? 

o Is dit anders voor een losstaand verslag en een geïntegreerd verslag? Wat is het 

verschil? 

• Interview 4 

• Kun je kort omschrijven wat je functie is bij EY? 

• Wat is jouw functie voor EY bij TenneT? 

• Sinds wanneer is EY betrokken bij TenneT? 
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• Wat is jouw mening over geïntegreerd rapporteren? 

o Wat vind je er van? 

o Vind je het beter dan losstaande financiële en niet-financiële verslagen? 

o Wat vind je van de kwaliteit in geïntegreerde verslagen? 

 Is deze hoger of lager? 

• Welke voordelen van een geïntegreerd rapport zie je zelf? 

• Welke problemen/moeilijkheden zie jij die verbonden zijn aan het geïntegreerde 

rapporteren?  in het algemeen en bij TenneT 

o Wat vind je van deze problemen? 

o Zijn deze problemen er niet bij aparte financiële of niet-financiële rapporten? 

o Hoe worden deze problemen opgelost? 

• Hoe is het geïntegreerde verslag gerelateerd aan het financiële verslag? (Hoe verhoudt 

het zich tot het traditionele verslag?) 

o Is het uitgebreider minder uitgebreid? 

o Is de hoeveelheid informatie meer of minder? 

o Is het meer of minder gedetailleerd? 

o Wordt de informatie anders opgenomen? 

o Welke informatie wordt er wel en niet in opgenomen? 

o Is er iets veranderd met betrekking tot de focus op sustainability, zo ja wat? 

• Welk belang dient het geïntegreerde verslag volgens jou? 

o Is dat van de samenleving als geheel, of van een bepaalde stakeholder? 

• Zie je bepaalde spanningen die ontstaan door het geïntegreerde verslag? 

o Tussen bepaalde afdelingen? 

o Met betrekking tot de informatie die in het verslag komt? 

o Met betrekking tot de goedkeuring van het verslag? (bepaalde 

uitkomsten/cijfers) 

• Hoe gaat het implementeren van een geïntegreerd rapport in zijn werk? 

o Hoe ontstaat het idee? 

 Waarom heeft TenneT volgens jou voor een geïntegreerd rapport 

gekozen? (Is er een behoefte vanuit de markt voor één verslag?) 

o Wat komt er in het rapport? 
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o Wie bepaalt er wat er in het rapport moet komen/komt? 

 Wie zijn er bij betrokken? 

o Hoe wordt er bepaald wat er in het rapport moet komen? 

Rapporteren van TenneT // Accountantsverklaring 

• Zijn er echt rapporteringsnormen voor TenneT? (Comparable format) 

• Wat is er anders bij de accountantsverklaring van een apart financieel of niet-financieel 

rapport en een geïntegreerd rapport? 

Interview instructions 

Two of the interviews will take place at the headquarters of TenneT, based in Arnhem. The 

others will take place at EY offices in Rotterdam and Arnhem. The interview questions will be 

asked by one person, therefore little notes can be made during the conversation because the 

conversation should not be disturbed. The interviews will be recorded with a mobile 

telephone, so during the interview there is full attention for the contents of the responses and 

afterwards the whole discussion can be included in an interview transcript. Directly after the 

interviews are being held, comments about the conversation and about the interviewee will be 

written down, if there are any. When the interviewee avoids or does not understand a question, 

this question can be repeated in other words so there will be a good answer eventually. 

Introduction to the interview:  

Ik ben Inge Hertgers en studeer aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor mijn 

masterscriptie doe ik onderzoek naar “integrated reporting”. En dan met name het gebruik van 

zo’n rapport in een bedrijf. Ik zou graag het interview opnemen zodat ik het later uit kan 

werken, geeft u hiervoor toestemming? De antwoorden die u vandaag geeft worden alleen 

gebruikt voor dit onderzoek. Heeft u verder nog vragen of zijn er onduidelijkheden? 

Concluding the interview:  

Dit waren mijn vragen, heeft u nog iets toe te voegen? Ik wil u hartelijk bedanken voor uw 

medewerking. Wanneer u nog dingen wilt toevoegen aan de gegeven antwoorden of als u toch 

nog vragen heeft kunt u mij bereiken via mail. Nogmaals bedankt voor de tijd en moeite die u 

hierin heeft gestoken. U heeft mij enorm geholpen.  

Data collection 

After the interviews are held, the information obtained through these interviews is gathered. 

For this reason, the interviews are transcribed and coded. These transcribed interviews can be 
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found in Appendix C. Other data than the interviews are collected by reading the integrated 

annual report concerning 2015 from TenneT Holding B.V. (TenneT, 2016a) and also by 

reading information from various sections of their website (see www.tennet.eu and references 

in specific parts of the paper).   
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Appendix C - Interview transcripts 
R = researcher 

I = interviewee 

List of codes 

 Personal function 

 Motivation 

 Changed nature of economy; 

changed factors 

 Origin 

 The process 

 Integrated thinking and 

connectivity 

 Imitating others 

 People involved 

 Experts  

 Investor dialogue 

 Advantages 

 (NO) implementation barriers 

 Disadvantages 

 Content 

 Short and long term: value creation 

of capitals over short, medium and 

long term / Forward-looking  

 Website  

 Chain 

 Principles-based 

 Reporting standards 

 Problems / conflicts 

 Solutions 

 Financial vs. nonfinancial / 

Financial & nonfinancial 

 Relationship IR – traditional 

reporting 

 Relationship IR – traditional 

financial reporting (TFR) 

 Relationship IR – traditional 

sustainability reporting (TSR) / 

Focus on sustainability 

 Value for investors/society 

Interview 1 – CSR Policy Advisor 

R: Zou u eerst kort kunnen omschrijven wat uw functie is binnen 

TenneT? 

I: Ja, en je mag wel je zeggen, anders voel ik me zo oud. Mijn functie 

heet formeel CSR Policy Advisor. Ik ben verantwoordelijk voor het 

corporate social responsibility stuk binnen TenneT. En het omvat 

eigenlijk twee taken. De ene taak is het rapportage gedeelte. Dus dit 

heeft te maken met het jaarverslag. Ja, het halfjaarbericht, maar ook 

alles wat we rapporteren aan CSR rating agencies voor onze benchmark. 

En het andere gedeelte is inhoudelijk. Om ervoor te zorgen dat we elk 

jaar wat beters kunnen rapporteren. Dus verbeteringen op het gebied van 

onze footprint, beleid, biodiversiteit, medewerkersdiversiteit, al dat 

soort zaken probeer ik binnen de organisatie, de organisatie uit te dagen. 

Om een stap verder te zetten. Dat is mijn rol. 

R: Oké. En nu wat meer over het integrated reporting zelf. Waarom 

heeft TenneT volgens jou gekozen voor zo’n verslag? 

I: Nou de initiële drijfveer van TenneT is, TenneT is een 

staatsdeelneming hè, het is honderd procent in handen van de 

Nederlandse staat. En MinFin is de aandeelhouder. En MinFin heeft 

meerdere staatsdeelnemingen en wil graag dat staatsdeelnemingen 

transparant zijn over hun maatschappelijke impact. En niet-
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financieel beschouwen zij als maatschappelijke impact. Dus dat is 

eigenlijk in eerste instantie de drijfveer geweest. We zijn ook mee gaan 

doen aan de transparantie benchmark. Nou als je daar wat hoger wil 

scoren zal je ook wat meer over je niet-financiële performance moeten 

vertellen. En een hele belangrijke reden die daar de laatste tijd 

bijgekomen is, is dat we merken dat investeerders ook steeds meer 

van TenneT verwachten dat we transparant zijn over onze niet-

financiële performance. We zien dat investeerders ons jaarverslag daar 

ook op lezen. We hebben afgelopen jaar voor het eerst groene obligaties 

uitgegeven. Dat zijn obligaties met een groene stempel. Ik was gisteren 

nog in Parijs om met investeerders te praten over onze groene obligaties 

en die verwachten echt transparantie over onze niet-financiële 

performance. Die lezen het echt tot in detail, en je ziet ook dat steeds 

meer NGOs, dus natuur en milieu, Greenpeace, dit soort dingen, 

stakeholders  dit ook belangrijk vinden en van TenneT ook 

verwachten dat we daarmee bezig zijn. Dus ik denk dat er door de 

jaren heen meer redenen zijn gekomen om het te gaan doen. Dus 

waar de initiële reden misschien simpel was, is die nu breder geworden.  

R: Ja, en er is dus wel echt gekozen voor één rapport en niet 

verschillende rapporten. 

I: Uh, er was vroeger, zo begint het eigenlijk bij elk bedrijf hè, 

iedereen vaak al een financieel jaarverslag, al heel lang. Dan is er 

ergens een MVO afdeling die eigenlijk ook een rapportje in elkaar 

klust zeg maar, tegen wil en dank een beetje.  Op een gegeven moment 

denkt iemand, dat is best handig om samen te doen, want heel veel 

dingen overlappen ook. En dat is hier eigenlijk ook zo gebeurd. En uh, 

ik werk hier nu anderhalf jaar, dat is nog niet zo lang. En voor mijn tijd 

is al besloten om geïntegreerd te gaan rapporteren. In 2012 hebben we 

voor het eerst een nietje erdoorheen gedaan. Dus dan hebben we ze op 

elkaar gelegd en een nietje erdoorheen. En in 2013 voor het eerst 

geïntegreerd. In 2014 jaarverslag was ik dan voor het eerst betrokken bij 

het jaarverslag. Ik denk dat we elk jaar een stap verder gaan. Dus dit is 

eigenlijk het derde jaar geweest dat we geïntegreerd volgens GRI 

gerapporteerd hebben.  

R: Ja, en welke voordelen van een geïntegreerd rapport zie je zelf? 

I: Uh, er zitten heel veel voordelen aan, uh, procesmatig zitten er 

voordelen aan. Zoals ik al zei, heel veel van de processen die je 

doorloopt zijn hetzelfde. Voor je stakeholders is het ook de 

boodschap dat financieel en niet-financieel met elkaar en in verband 

staan en je straalt er een hele duidelijke boodschap mee uit. En je 

kan de verhalen ook veel beter alignen. Je kan ook, naar mijn mening, 

je geeft geld uit voor een bepaald doel en dat doel is vaak niet-

financieel. Je kan het ook veel beter uitleggen. Zoveel investeringen, 

dus zoveel kilometer net erbij, in ons geval. Die cijfers staan in 

hetzelfde geval. Dus je vertelt heel duidelijk een boodschap, het 

voordeel is ook net wat ik beschreef over de stakeholders. We hebben 

daar gewoon, we kunnen daar gewoon echt, ja we hebben een mooi 
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verslag en daar kunnen we gewoon echt duidelijk mee de boel op. En 

daar zijn we ook heel trots op. En intern zie je ook dat we op die 

manier ook de boodschap uitstralen, dat niet-financieel heel 

belangrijk is. Dus daar zitten heel veel voordelen aan, behalve dan dat 

het heel veel werk is. Dat is het nadeel. Maar die zitten er natuurlijk 

ook aan, nadelen. 

R: Ja, want dat zeg je dan dat de tijd eigenlijk een nadeel is, maar hoe 

gaat dat dan in z’n werk qua tijd? Want dan moet je heel veel afstemmen 

waarschijnlijk binnen de afdelingen. 

I: Ja, wat je ziet is eigenlijk dat de niet-financiële rapportage 

systemen en processen zijn minder volwassen dan financiële 

rapportage processen. Ik bedoel, daar zitten gewoon ideeën en 

processen achter die al heel oud zijn, en mensen zijn die allemaal 

gewend. En jij weet meer van financiële rapportage dan ik. Dus de 

financiële wereld weet heel goed met elkaar wat de financieel 

gerapporteerd wordt. Niet-financieel is nog veel jonger. Dus 

bijvoorbeeld de carbon footprint rapportage, heeft bijvoorbeeld over het 

energieverbruik van onze datacenters, als het in de rapportage moet, is 

het soms nog geen sinecure om die data boven tafel te halen. Dus het 

is niet dat dat nou in een systeem vastligt en dat dat keurig allemaal 

klopt. En het kan soms zijn dat we voor energiekosten wel drie 

verschillende getallen krijgen. En dat roept de vraag op, wat is nou de 

waarheid. Dat soort dingen, uh, dat kost veel tijd. En überhaupt kost 

het proces veel tijd. Omdat je natuurlijk als je begint natuurlijk een 

materialiteitsanalyse doet, je stakeholders interviewen, helemaal het 

raamwerk van het jaarverslag neerzetten, waar wil je het precies 

over hebben, hoe gaat je business model eruit zien. Dan moet de 

content gevuld worden. Uh, dan moet intern iedereen er natuurlijk nog 

wat van zeggen. Dat is ook altijd een hele toestand. En het moet naar de 

Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, we hebben het 

hele EY-proces, die natuurlijk alles moeten controleren, of het allemaal 

klopt wat we zeggen. Dus het is nogal uh, het is best veel werk. Het 

kost gewoon veel tijd.  

R: Zijn er behalve de tijd nog andere nadelen of problemen? 

I: Uh, nadelen of problemen.. uh, nou echt grote problemen kan ik 

eigenlijk niet echt zo noemen. Wat ik vind dat je met een geïntegreerd 

rapport, het is niet.. je doet het nu volgens de regels, de komende tien 

jaar is niet zoals we het doen. Het evalueert heel sterk, de niet-

financiële rapportage. Dat zie je ook aan de transparantiebenchmark. 

Dat die ook gaat veranderen denk ik. Wat het grootste nadeel op het 

moment is bij niet-financiële rapportage is enerzijds het 

materialiteitsbeginsel, want we rapporteren alleen wat materieel is, 

plus het volledig transparant zijn. Dat wringt enorm met elkaar. Want 

daar krijg je zulke verslagen van **respondent beeldt een dikke stapel 

papier uit**, van volledig transparant zijn, dat willen we allemaal niet. 

We willen toch graag in die benchmark meedoen, dus hoe schipperen 

we daar nou tussen. Nou dit jaar hebben wij ervoor gekozen om dat 
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in het jaarverslag te zetten wat we belangrijk vinden. En additionele 

informatie op de website te plaatsen, om wel volledig transparant te 

kunnen zijn. En dat is continu een gevecht. En de ontwikkelingen 

gaan heel snel. Waar je eigenlijk kan zeggen dat de carbon footprint 

rapportage al best wel heel lang gebeurt bij heel veel bedrijven, zodat de 

kwaliteit daarvan, kan je, ik denk dat wij er steeds beter in worden, maar 

we moeten er ook steeds beter in worden. Kan je over discussiëren. En 

het volgende initiatief komt eigenlijk al op. True value, of impact 

reporting. Terwijl we eigenlijk het carbon footprint rapport nog 

helemaal niet zo mature hebben als dat zou moeten zijn om volledig 

echt credible te rapporteren. Ze houden maar niet op met nieuwe 

initiatieven op dat vlak. 

R: Wie bepaald dan wat er belangrijk is voor zo’n rapport? 

I: Bedoel je dan in de inhoudelijke onderwerpen? 

R: Ja vooral dat. 

I: Dat is de materialiteitsanalyse die we doen. We hebben de vorige 

keer ook voor het eerst echt interviews met de stakeholders hiervoor 

gehad. We hebben gepraat met onze investeerders, met NGOs, met 

onze medewerkers, met klanten. We hebben eerst de externe analyse 

gedaan, en daarna hebben we die externe analyse ook besproken met 

de Raad van Bestuur, en ook de Raad van Bestuur deed ook 

dezelfde analyse voorhouden, en deze analyses gemapt op elkaar. En 

op die manier bepaald welke onderwerpen het allerbelangrijkste zijn. 

Dat is eigenlijk een best interessante uitkomst vind ik zelf. Want 

onderwerpen die we voorheen heel belangrijk vonden helemaal buiten 

de boot vielen en dus dit jaar ook niet in het jaarverslag gestaan hebben. 

En dat helpt dus heel erg. Plus ook dat je stakeholders het heel leuk 

vinden om eens gevraagd te worden wat zij er nou van vinden.  

R: Ja dan hebben ze het idee iets belangrijker te zijn. 

I: Ja. Dus zo bepalen we wat er in komt. Plus dat het eigenaarschap 

van de verschillende hoofdstukken, niet-financieel, mijn gedeelte, ligt 

bij de verantwoordelijke senior managers binnen het bedrijf. Je hebt ook 

medewerkers, dan is de senior manager HR daar verantwoordelijk voor. 

Dus zij bepaalt natuurlijk ook wat erin komt te staan, want het is haar 

verantwoordelijkheid.  

R: En je zei dat de verschillende delen niet-financieel en financieel 

even belangrijk zijn eigenlijk in het rapport, ervaar je dat ook echt 

zo, of zit er toch wel verschil in? 

I: Nee, in het rapport ervaar ik dat echt zo, misschien zelfs dat niet-

financieel zelfs nog een beetje belangrijker gevonden wordt. Het 

krijgt meer aandacht. Iedereen zegt dat stukje financieel leest toch 

niemand, dat is ook niet helemaal waar. Bij het rapport ervaar ik dat echt 

zo. Waar dat lastiger wordt is als je kijkt hoe gaan we nou echt om 

 

Solutions  

 

Disadvantages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advantages 

 

 

 

 

Content 

 

 

 

 

 

 

Financial vs. 

nonfinancial 

 

 

 

 

 

 



 
85 

met niet-financieel binnen onze organisatie, dat is dezelfde mature of 

volwassenheid, we zijn van oudsher zo gewend om alles wat we zien op 

kosten te nemen, dat besluiten nemen op niet-financiële aspecten nog 

heel erg in de kinderschoenen staat. Dus met het verslag is het zeker zo. 

R: Ik weet niet of je er van op de hoogte bent hoe de stakeholders dat 

zelf ervaren. 

I: Uh, en wat bedoel je dan. 

R: Bijvoorbeeld investeerders en de werknemers, hoe ervaren zij, denkt 

u, de verschillende onderdelen van het verslag. Ligt de nadruk dan nog 

meer op financieel of niet-financieel. 

I: Dat hangt heel erg van de stakeholder af. Een NGO leest denk ik 

het financiële gedeelte nauwelijks of minder. Die zal heel erg de 

environmental paragraaf lezen. Maar over het algemeen, maar we 

hebben die materialiteit, die interviews wel heel erg gedaan, 

ingestoken op niet-financieel. Volgend jaar gaan we daar ook weer 

meer financieel bij betrekken want dat was eigenlijk ook een beetje de 

zwakte ervan. En wat zij eigenlijk allemaal gemeen hadden en deden 

was dat alles wat invloed heeft extern, dat vinden wij extreem van 

belang. Waarbij ze dus eigenlijk ook zeiden, alles wat met jullie 

medewerkers te maken heeft, dat vinden wij minder interessant om 

te lezen. Want ik ben van extern, hoe jullie met je medewerkers omgaan, 

dat moeten jullie vooral zelf managen, maar daar maak ik me niet zo 

druk om. En daar moest intern hier iedereen echt heel erg aan wennen. 

Als je naar onze materialiteitsgrafiek kijkt dan zie je dat onze 

medewerkers minder belangrijk zijn. En iedereen hier binnen TenneT 

zei, wat is dat nou weer, zijn wij minder belangrijk? Ik zei nee, jullie 

zijn niet minder belangrijk. Onze externe stakeholders vinden het 

minder interessant om iets te weten over de medewerkers dan over de 

carbon footprint. Dat is wat het zegt.  

R: En binnen het bedrijf, binnen TenneT, wordt de nadruk dan ook 

steeds meer gelegd op niet-financieel of nog steeds op financieel, qua 

doelen en doelstellingen? 

I: Ja dat is mijn taak natuurlijk om dat steeds belangrijker te 

maken. Dat wordt steeds belangrijker, dat is ook waarom ik hier ben. 

Dat is niet altijd makkelijk, dat zal ik eerlijk bekennen. Elke MVO 

manager zal dat beamen denk ik. Maar steeds en steeds meer aandacht. 

Het gaat vooruit. Daar helpt het jaarverslag ook wel bij natuurlijk. 

Want als je extern iets publiceert moet je het ook wel waar kunnen 

maken.  

R: En hoe gaat het implementeren van een geïntegreerd rapport precies 

in z’n werk. Want je zegt zelf dat je pas anderhalf jaar hier werkt, ik 

weet niet of je hier iets over kunt zeggen. 

I: Ja ik heb hiervoor AkzoNobel gewerkt, ook aan een geïntegreerd 
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rapport. Want AkzoNobel rapporteert natuurlijk ook geïntegreerd. Dus 

ik heb er al wel ervaring mee. Ja hoe gaat dat in z’n werk, uh, bedoel je 

dan hoe je ermee begint, of hoe je er.. het normale proces. 

R: Beide eigenlijk. 

I: Nou hoe je ermee begint kan ik dan wat minder over vertellen. Ik ben 

bij het eerste jaar van TenneT niet aanwezig geweest en bij Akzo toen ik 

daar was ook niet, want die doen dat al heel lang. Het geïntegreerde 

verslag begint eigenlijk er is een CSR rapport en dan moeten we die 

met een nietje vastplakken en op een gegeven moment gaan we GRI 

gebruiken en integrated reporting counsel en principes. Die ga je als 

leidraad gebruiken echt om je rapport op te zetten. Dat is eigenlijk 

waarmee je begint. En dan ga je kijken op welke manier wil je je KPIs 

rapporteren welk verhaal wil je erbij vertellen, wat is de boodschap wat 

het moet zijn. En je kijkt heel erg, dat doet iedereen, eigenlijk kijkt 

iedereen heel erg naar elkaar. Dat is misschien nog wel het 

belangrijkste. Wij kijken heel erg naar andere bedrijven. Andere 

bedrijven kijken naar ons. Misschien heeft dat nog wel de meeste 

invloed.  

R: En het idee, hoe ontstaat dat? Je zei al iets over dat de overheid het 

wil. Maar zijn zij dan echt degene die beslissen dat je een geïntegreerd 

rapport naar buiten brengt? 

I: Nou, op zich we zijn een staatsdeelneming, we nemen onze eigen 

besluiten ook wel. De Nederlandse staat is onze aandeelhouder, 

honderd procent. Zij hebben dus een hele belangrijke stem. Wat je 

geïntegreerd verslag betreft is dat een eis geweest. Dus ja. Maar de 

manier waarop het gebeurt, met hoeveel effort we dat doen, dat 

bepalen we zelf. En misschien goed om te weten, ik zit in de financiële 

kolom. En de CFO van TenneT is eigenaar van het onderdeel CSR. 

Dat is vrij uniek. Dat zie je bij geen enkel bedrijf. En hij wil het heel 

graag. Hij is daar heel erg de drijfveer achter. Dus het is ook TenneT, of 

hij eigenlijk, die dat wil. Die vindt dat we daar stappen in moeten zetten. 

Dat financieel en niet-financieel onlosmakelijk met elkaar verbonden is. 

Dat je dat ook inzichtelijk moet maken.  

R: En welke mensen zijn er allemaal bij betrokken, hier binnen 

TenneT? 

I: Nou, wie niet zou je kunnen zeggen. Het geïntegreerde jaarverslag 

is de verantwoordelijkheid van de afdelingen corporate control en 

communicatie. Ze hebben een project team, mensen van 

communicatie en mensen van control, en waar ik dan ook van CSR bij 

zit. Dus je hebt mensen van financial control, mensen van risk, mensen 

van tax, mensen van treasury die daarbij betrokken zijn. En daarbij de 

niet-financiële mensen, heb je de mensen van HR die daarbij betrokken 

zijn, mensen van ce afdeling die erbij betrokken zijn, de mensen van de 

asset owner, de marktafdeling, de public affairs afdeling, nee eigenlijk, 
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wie niet zou je zeggen. 

R: Zijn er afdelingen die er echt niet bij betrokken zijn? 

I: Uh, IT misschien. Dat is niet helemaal waar, want het is een online 

jaarverslag. Dus nee. 

R: Het is wel echt voor en namens het hele bedrijf. 

I: Ja, daar is wel de ene afdeling veel sterker bij betrokken dan de ander, 

maar ik denk niet, ik denk dat in elke afdeling wel iemand een 

betrokkenheid heeft in het jaarverslag.  

R: En als er problemen zijn met het verslag, hoe wordt daar mee 

omgegaan? 

I: Wat voor problemen bedoel je dan? 

R: Bijvoorbeeld als er verschillende methoden zijn om iets te 

berekenen, vooral aan de niet-financiële kant, als je zoals je zei drie 

verschillende cijfers naar buiten krijgt. Hoe wordt dan een oplossing 

gezocht? 

I: Uh.. dat doe ik dan in samenwerking met de degene die de data 

oplevert. Wat is dan de meest betrouwbare data, wat is nou 

eigenlijk de bedoeling. Wat is ook materieel. Want als je naar onze 

carbon footprint kijkt, die bestaat voor 95 procent uit onze netverliezen. 

Dus is het essentieel om dat getal goed te hebben. Ons reisgedrag is 0,01 

procent van onze carbon footprint, dus als daar een kilometer verkeerd 

is, is dan even niet zo belangrijk. Dus op die manier maak je ook je 

afweging, is het zinvol om heel goed te rapporteren en welk getal is net 

iets minder belangrijk. Welk getal hebben we een target op gezet met 

z’n allen. We hebben bijvoorbeeld op onze veiligheid een target staan, 

op onze sfs lekkage, nou als wij daar een target op hebben, dan moeten 

we ook wel even iets beter weten hoe we dat doen, anders kunnen we 

niet goed meten of we de target wel halen, dus dat is de bepaling hoe ver 

je gaat en wat je wil weten. Uiteindelijk wordt ik natuurlijk ook wel een 

beetje gedreven door hoe EY mij de vraag stelt. Want EY heeft 

natuurlijk limited assurance op de niet-financiële getallen. Zij stellen 

mij daar vragen over. En daar probeer ik op te anticiperen, dus ik stel 

die vragen eerst in de organisatie voor ik ze van EY krijg. En zo wordt 

ik natuurlijk ook gestuurd in welke vragen ik stel. En je merkt, EY die 

geeft eigenlijk altijd van tevoren aan in september welke onderwerpen 

zij materieel vinden, waar zij, wat zij van belang vinden, waar zij in 

zullen gaan duiken. Op die manier weet ik ook altijd wel waar ik met 

de organisatie naartoe moet werken.  

R: Dus ook de accountants spelen zo een rol. 

I: Ja niet voor niks zegt Peter Bakker van de World Business Counsel, ik 

weet niet of je dat wel eens gezien hebt. De accountants redden de 
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wereld zegt hij. In tegenlicht documentaire heeft hij dat gezegd. En ik 

dacht, de accountants redden de wereld, huh, daar ben ik het helemaal 

niet mee eens, maar wat hij eigenlijk daarmee bedoelt, is ja hoe 

betrouwbaarder de data wordt, en daar moet de accountant voor 

zorgen, hoe beter we weten wat we aan het doen zijn. En daarmee 

zegt hij, daarmee redden we de wereld. Dus hij heeft gedeeltelijk wel 

gelijk. 

R: Ja. En zijn er wel eens conflicten over wat er in het verslag terecht 

komt? 

I: Conflict is een groot woord, maar we hebben natuurlijk weleens dat 

mensen het met elkaar oneens zijn. Of mensen. Want wat lastig is 

voor de hele organisatie is om te begrijpen waar het jaarverslag 

precies toe dient. Iedereen zit in z’n eigen koker natuurlijk wel een 

beetje. Want als je verantwoordelijk bent voor onze medewerkers, vind 

je onze medewerkers heel belangrijk, dus vind je ook dat dat heel erg 

veel aandacht moet krijgen in het jaarverslag. Maar zoals ik net al zei, 

niet elke externe stakeholder is geïnteresseerd over het sportprogramma 

wat wij voor onze medewerkers hebben zeg maar tot in detail. En dan 

moet ik wel kunnen uitleggen van hé, weet je, ik vind het ook heel 

belangrijk, maar onze stakeholders vinden het iets minder belangrijk, 

dus we zetten het niet in ons jaarverslag. Uiteindelijk, speel ik daar 

een belangrijke rol in om het uit te leggen aan degenen die daar dan 

kritiek op hebben. En daarmee hebben we alles afgedekt en gaat het, 

ik hoef het nooit te escaleren, maar dat zou dan natuurlijk de 

volgende stap zijn, dat ik naar de stuurgroep, of de Raad van 

Bestuur zou escaleren, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Nee.  

R: Bepaal jij dan ook een beetje welke onderwerpen belangrijk zijn? 

Aan de hand van interviews met stakeholders. 

I: Ja. Ik houd me dus keurig aan wat er in de materialiteit staat, 

maar ik bepaal dan wel hoe dat dan en op welke manier in het 

jaarverslag komt. Dus de indeling van het jaarverslag, de opbouw, 

welk verhaal we vertellen, daar heb ik een hele belangrijke rol in.  

R: En de Raad van Bestuur bijvoorbeeld, zoals je zegt, spelen die daar 

dan nog een invloedrijke rol in? 

I: Ja. Die kunnen ze pakken. In de praktijk is het wel zo dat de Raad 

van Bestuur wel heel erg een beetje vertrouwt op het jaarverslag team, 

moet ik heel eerlijk bekennen. Maar de Raad van Bestuur wordt heel 

erg, of het afgelopen jaar vanaf september betrokken bij het 

jaarverslag. Dus ze weten precies wat erin komt, ze krijgen de eerste 

versie voor de kerst al die zij kunnen lezen. En de praktijk is dan 

dat zij dat niet echt doen. Want ze denken dat verslag wordt pas in 

maart gepubliceerd, waar moet ik me druk om maken, ik heb andere 

dingen. Ze varen wel een beetje op het jaarverslagteam maar ze krijgen 

regelmatig de kans om bij te sturen, als ze denken dit is niet wat wij 

erin willen hebben, dit is niet onze boodschap. Want uiteindelijk is het 
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eigenlijk hun verslag natuurlijk, het is niet mijn verslag. En het is 

TenneT’s verslag. Dus dat hebben ze. Maar ik moet eerlijk bekennen 

dat de hele materialiteitsanalyse en GRI en dat soort aspecten voor de 

meeste Raad van Bestuur leden nog wel een beetje een ver-van-hun-

bed-show zijn. Voor Otto, de CFO, het minst. Zodat ik het toch 

regelmatig nog moet herhalen, waarom we dat zo doen.  

R: Zijn er ook specialisten binnen TenneT, bijvoorbeeld mensen met 

veel kennis over GRI? 

I: Ja dat ben ik.  

R: Ook nog andere mensen? 

I: Nee, dat hangt van mij af, daar ga ik volgend jaar wat aan doen. Ik 

ben hier dus anderhalf jaar, mijn functie is gecreëerd, dus hiervoor was 

er niet iemand zoals ik. Dus dat er al iemand dedicated voor is, dat is al 

een hele stap geweest. Maar we zien, doordat er steeds meer aandacht 

voor is, en ook met onze groene obligaties, dat ik uh, en als we aan 

onze rapportage verplichtingen willen voldoen en ook het beter 

willen gaan doen, zullen we daar ook meer aandacht voor moeten 

hebben. En dan op een gegeven moment kan ik het niet meer alleen, 

dan zullen we moeten uitbreiden. 

R: Heb je op dit moment dan ook een team onder je of is dat nog 

helemaal niet? 

I: Nee, ik heb wel twee mensen die voor mij werken. Ik heb een young 

professional die voor mij werkt en iemand in een ander team die mij 

helpt ook met de groene obligaties. Maar ik heb geen formele fte’s voor 

me werken, maar daar gaan we wel wat aan doen komend jaar. 

R: Dat is dan met name ook voor het geïntegreerde verslag of meer 

binnen TenneT zelf? 

I: Daar moet ik nog over nadenken. Dat hangt er een beetje vanaf hoe 

ik de rol wil definiëren. Ik heb natuurlijk zelf en een rapportage rol en 

een inhoudelijke rol. Wat ik zelf heel leuk vind, omdat je dan ook 

weet waar je over rapporteert. Want als je alleen rapporteert en je kent 

de inhoud niet, dan is dat veel lastiger. Waar ik over na moet denken is 

hoe ik dat wil gaan inrichten, dat weet ik nog niet zo goed. Mijn 

voorkeur neigt ernaar om iemand ook beide verantwoordelijkheden te 

geven, dus en een rapportage verantwoordelijkheid en een inhoudelijke 

verantwoordelijkheid. Want ik denk dat je, je hebt een heel sterke 

rapportagedruk aan het eind van het jaar, begin van het nieuwe jaar. In 

de zomervakantie is de rapportagedruk vrijwel nihil, dus je moet dat ook 

wel een beetje kunnen balanceren.  

R: En hoe verhoudt het geïntegreerde rapport zich nou tot de 

gedetailleerde financiële verslaggeving? 
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I: Wat bedoel je daar dan mee? 

R: Nou je zei het al een beetje, alleen een financieel verslag dan focus je 

vooral op de cijfers en alleen maar daarop, en nu met het geïntegreerde 

verslag wil je eigenlijk heel veel verschillende dingen samenvoegen. 

I: Uh. De verhouding is nagenoeg gelijk denk ik. Het hangt heel erg 

van de stakeholder af. Er is namelijk echt niemand die het hele verslag 

leest. Behalve de accountant denk ik, en wij. Dus niemand zal ook de 

hele boodschap tot zich nemen. Het is maar net wat je eruit haalt. Kijk, 

als je in pagina’s kijkt, dan is het financiële nog net iets meer, maar dat 

komt meer door de financiële verplichting bij de rapportages. Ik vind 

dat het heel goed in balans is, maar dat is mijn mening. Daar zullen 

andere mensen andere meningen over hebben.  

R: Je zei natuurlijk al dat je de onderwerpen die niet meer in het 

jaarverslag passen dat je die op de site zet. Worden die dan ook nog 

nagekeken verder? 

I: Ze worden niet door EY gecontroleerd, ook omdat het dus, 

eigenlijk wat ik op de site rapporteer, we hebben de sfs lekkage 

gerapporteerd als geheel, die rapporteren we in het jaarverslag. Wat we 

dan per land doen dat zet ik dan op de website. Dat wordt door EY ook 

gecontroleerd, want zij kijken naar wat eronder ligt. Maar ze geven 

geen formele goedkeuring over de documenten die op de website 

staan. Zo moet je het eigenlijk zien. 

R: Wat op de website staat, is dat dan echt uitleg van wat er in het 

jaarverslag staat of kunnen het ook andere onderwerpen zijn? 

I: Het kunnen andere onderwerpen zijn maar ook uitleg of wat onze 

carbon footprint rapportage, hebben we figuren in ons jaarverslag 

staan. Maar echt de gedetailleerde data heb ik  op de website gezet. 

Want als je CSR bent dan willen mensen dat wel zien, maar de meeste 

mensen zijn hier niet in geïnteresseerd natuurlijk. Dus in het jaarverslag 

hoef ik het niet te zetten. Het is eigenlijk meer om een informatie 

behoefte te voorzien en om gewoon transparant te willen zijn. Ik 

denk dat we daar nog meer stappen in kunnen zetten. Ik denk dat ik daar 

volgend jaar nog verder in wil gaan. Het is eigenlijk wat ik zeg. 

R: In welke zin dan? 

I: Dat ik misschien nog beter wil uitleggen, dat ik het nog transparanter 

wil zijn voor bepaalde data. Afvaldata heb ik bijvoorbeeld nu nog niet 

inzitten, die wil ik er eigenlijk ook wel in hebben.  

R: Uitgebreider dus. 

I: Ja, als we het weten en het zijn naar onze mening betrouwbare 

data, waarom zouden we er dan niet transparant over zijn. Volgens 

mij, tenminste ik ben een beetje van mening, het is transparant tenzij. 
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Het is niet, we houden alles voor ons en kijken dan wat we dan 

transparant kunnen maken. Het is wel lastig om te zeggen want zo 

denken heel veel bedrijven natuurlijk niet. Ik ben van mening dat dit ons 

ook helpt in de dialoog met de stakeholders.  

R: En stakeholders die het jaarverslag gebruiken weten ook goed dat 

alle extra informatie op de site staat? 

I: Dat weet ik niet zo goed, want dat is natuurlijk dit jaar voor het eerst. 

Dat kunnen we aan de hand van de bezoekerscijfers zien. Je kunt 

natuurlijk ook zien hoe mensen doorklikken. Daar ben ik wel benieuwd 

naar eigenlijk.  

R: Zoals vorig jaar werd er dan veel minder gepubliceerd? 

I: Vorig jaar zat er en meer in het jaarverslag, vorig jaar hebben we, 

rapporteerden we nog op landen en het holding niveau in het 

jaarverslag, dit jaar hebben we alleen TenneT holding niveau in het 

jaarverslag. En de landen niet meer, dus die staan op de website. We 

zijn nu, we rapporteren nu meer, ik weet niet, het is mijn idee dat dit 

voorziet in de behoefte. Dat moet nog blijken of dat zo is. 

R: Je merkt echt nog dat het in ontwikkeling is. 

I: Ja, want waar ik vandaan kom is dat bij AkzoNobel we dit ook heel 

erg deden. En waarom we dat bij AkzoNobel deden en waarom ik dat 

hier ook doe is dat ik merk dat CSR rating agencies, of zoals 

investeerders vaak, waar ik gisteren was, die speuren heel erg ons 

internet af naar publieke informatie, die ze zoeken om ons te 

beoordelen op hoe groen wij zijn. Hoe meer ik extern publiceer, hoe 

groener we eigenlijk gekwalificeerd kunnen worden, want als we er 

niet transparant over zijn dan kunnen ze dat niet beoordelen. Dus 

dat is wel voor mij ook een drijfveer om het erop te zetten. En in 

hoeverre dat gebruikt wordt, ja dat vind ik heel lastig om te bepalen.  

R: Ja.  

I: Maar dat gaan we zien ja. 
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Interview 2 – Financial controller 

R: Kun je kort omschrijven wat je functie is binnen TenneT? 

I: Ik ben corporate financial controller, bij de corporate control 

afdeling. Eén ding waarvoor ik verantwoordelijk ben is het 

jaarverslag, het geïntegreerde jaarverslag. Daar ben ik eigenlijk de 

projectleider van. Dat is eigenlijk het team van, met mensen van de 

communicatieafdeling, mensen specifiek voor de inhoud, maar ook 

specifiek voor de layout. En eentje ook specifiek voor de website. En 

een corporate controller, ikzelf ben voornamelijk van oorsprong gericht 
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op de cijfers. We hebben natuurlijk een andere financial controller die 

nou het cijfermatige deel voorbereidt. Iemand anders zorgt voor, 

gebruikt een tool voor dat het allemaal netjes gaat. En Margriet die je 

hebt gesproken die is voor het CSR stukje, die is ook onderdeel van het 

team. 

R: Oké, en hoe verhoudt jouw functie zich dan tot het niet-financiële 

gedeelte? 

I: Nou, ik ben verantwoordelijk voor het gehele verslag, dus ook 

voor het niet-financiële gedeelte. Alleen de, we hebben het verslag 

natuurlijk opgedeeld in bepaalde hoofdstukken, bepaalde onderdelen, en 

iedereen is verantwoordelijk voor een bepaald onderdeel. Bijvoorbeeld 

Margriet is voor de hoofdstukken employees, environment, society en 

markets verantwoordelijk. En iemand van communicatie is voor het 

stukje profile en een stukje stakeholder dialoog. En Margriet voor de 

materialiteit en ik review eigenlijk alles. Dus wat dat betreft ook 

betrokken bij het niet-financiële stukje. 

R: En heb je dan nog wel vooral dat je je richt op het financiële 

gedeelte, of ben je echt gewoon algemeen betrokken. 

I: Nee nou in principe alles. 

R: Er zijn dan wel aparte mensen die echt op financieel zitten. 

I: Ja, dat is dan de andere financial controller. 

R: Ja, en nu wat meer over het geïntegreerde rapporteren binnen 

TenneT. Waarom heeft TenneT volgens jou gekozen voor zo’n rapport? 

I: Het is een beetje een ontwikkeling geweest in de loop der jaren.  Ik 

werk hier nu vier jaar. Het eerste jaar is het jaarverslag van 2014 hebben 

we voor het eerst.. daarvoor hadden we een apart duurzaamheidsverslag 

en een apart jaarverslag die puur financieel georiënteerd was. Die 

hebben we toen eigenlijk samengevoegd, hebben we echt letterlijk 

samengevoegd. Gewoon in één boekje samengevoegd maar niet echt 

geïntegreerd. En de reden toen was vooral, dan kreeg je meer punten 

op de transparantiebenchmark. Waar we echt verplicht zijn om aan 

deel te nemen. Dus dat was toen de aanleiding geweest. En dat heeft 

zich eigenlijk steeds meer ontwikkeld, dus naar, het eerste stapje 

richting het geïntegreerde verslag in 2013. En 14 nog meer, toen met 

een materialiteitsanalyse en stakeholderdialoog. En 15 weer een 

stapje verder met het waarde creatie model erbij. Dus steeds, het is 

nog steeds in ontwikkeling wat dat betreft.  

R: Welke voordelen heeft het verslag volgens jou? 

I: Welke voordelen het heeft. Uh. Ik denk een van de voordelen die het 

wel heeft is dat het intern, binnen de organisatie ook meer focus 

heeft gegeven op niet-financiële cijfers. Want je zag eigenlijk dat in 
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het verleden was dat zeker als ik het vergelijk met 2012, was heel 

moeilijk om niet-financiële cijfers boven water te krijgen. Enerzijds 

om ze te krijgen en anderzijds om ze tijdig te krijgen. Dus op het 

moment dat het jaarverslag gepubliceerd wordt. Want dat is in het 

algemeen toch, was eerder dan het duurzaamheidsverslag 

gepubliceerd was. Daar komt toch een stukje betrouwbaarheid van te 

vergroten, dat is enerzijds, dat is ook waar de accountantscontrole 

natuurlijk naar kijkt. Dan kun je tenminste ook een beetje druk zetten 

van ja de accountant komt er ook nog naar kijken. Dan gaan ze 

misschien iets eerder, dan zijn ze geneigd om het beste ervoor te doen. 

Ook intern hebben we dat we steeds meer vragen gaan stellen over de 

niet-financiële cijfers of ze klopten. En je ziet nou in het rapport dat 

in de interne rapportage ook bepaalde niet-financiële KPI’s zijn 

opgenomen. Daar, in die zin heeft het daaraan bijgedragen. En 

anderzijds is de aanleiding hoog scoren op de 

transparantiebenchmark dat zie je ook dat we steeds meer punten 

scoren, dat is ook de bijdrage.  

R: Dat is echt wel een doelstelling van TenneT. 

I: Ja, de doelstelling is om bij de top 20 van de transparantiebenchmark 

te horen. Daar hebben we eigenlijk vorig jaar, voor het 2015 verslag, 

hebben we gezegd we gaan niet alles opschrijven wat de 

transparantiebenchmark eist, je kan ook daar dingen bijvoorbeeld op de 

website plaatsen. Daar krijg je ook weer punten voor. Dat zijn ze meer 

gaan doen. We hebben nou, we willen dit jaar wat meer baseren op de 

materialiteitsanalyse aan het begin zodat het ook wel wat beknopter 

wordt maar wel dus ook relevant, dat er alleen onderwerpen in staan 

die voor de stakeholders van belang zijn.  

R: Ja en je zei bij de top 20, en waar staan jullie nu ongeveer dan? 

I: Volgens mij zijn we vorig jaar 22
e
 geëindigd, dus.. 

R: Dus dat is een beetje spannend wat het dit jaar wordt. Of het lukt. 

I: Ja. Precies. 

R: Hoe is het implementeren van het rapport in zijn werk gegaan? 

I: Uh. Hoe bedoel je dat precies? Met het rapport? 

R: Eerst hoe het idee is ontstaan, om geïntegreerd te gaan rapporteren? 

I: Ja het idee is wat ik zei in 2012 ontstaan maar meer om het samen te 

voegen. Want dan kreeg je meer punten op de 

transparantiebenchmark. En, alleen was het ons al wel duidelijk dat 

dat niet echt een geïntegreerd verslag is. Wat we in 2013 hebben 

gedaan is, we hebben voor het eerst een heel projectteam opgericht, 

met een projectleider. Ikzelf was toen meer verantwoordelijk voor het 

financiële stukje, de projectleider was toen extern ingehuurd. En 
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binnen het team was toen iemand die had kennis van de GRI. 

Tenminste, daar werd van verondersteld kennis te hebben van de GRI en 

die heeft het zich ook eigen gemaakt. Toen is er alweer een eerste stapje 

gezet, maar dat is allemaal op GRI gebaseerd, dus op 

duurzaamheidsverslag. En we hebben wel gewoon de ontwikkelingen 

bekeken van andere verslagen. Dus gekeken wat doen onze peers, 

zoals Schiphol en GasUnie en NS. En toen het integrated reporting 

framework in 2013 gepubliceerd werd, daar hebben we natuurlijk het 

afgelopen jaar ook veel naar gekeken.  

R: Die hebben jullie echt als basis gebruikt? 

I: Nou, we hebben ernaar gekeken. Op basis, we proberen er steeds 

meer dingen uit te halen. Komend jaar zullen we ons daar nog meer op 

gaan richten. Misschien het GRI schema een beetje gaan loslaten.  

R: En wat komt er dan uiteindelijk in het verslag te staan? Want je hebt 

heel veel aspecten eigenlijk. Je zegt al wel materialiteitsanalyse… 

I: Uhum. Ja nou we beginnen eigenlijk altijd met de beschrijving van 

wat is nou TenneT, als bedrijf. Een beschrijving van ons business 

model, dat is eigenlijk de, wat wij het business model noemen is de 

value creation models zoals de IIRC dat noemt. Die hebben we 

eigenlijk, in 2014 is er een eerste aanzetje tot gemaakt en eigenlijk, naar 

mijn mening is eigenlijk het afgelopen jaar pas echt een goed model van 

gekomen. Die ook aansluit bij onze stromen zoals we die in ons 

jaarverslag gerapporteerd hebben, het zijn niet helemaal dezelfde als de 

IIRC benoemd heeft, maar wel in mijn ogen de stromen, of eigenlijk de 

capitals die bij TenneT passen. Die uiteindelijk uitmonden in de KPI’s 

die wij hier, die ze hebben benoemd en die wij ook intern gebruiken. En 

daar starten we mee. Vervolgens komt de stakeholder dialoog met de 

materialiteitsanalyse. Eigenlijk de topics die daarin naar voren zijn 

gekomen, die proberen we zoveel mogelijk in het hoofdstuk Executive 

Board report terug te laten komen. En dat Executive Board report 

hebben we ook onderverdeeld in een aantal gebieden. Dat noemen wij 

de vier CSR pijlers, dat is dan environment, employees, society en 

markets, en financial. En dat zijn ook de, daar komen enerzijds de 

topics terug die we uit de materialiteitsanalyse naar voren kwamen en 

anderzijds ook echt belangrijke gebeurtenissen in het jaar die wij wel 

heel belangrijk vinden om te noemen. Ja en die ene, op een of andere 

manier ook gerelateerd zijn aan de materialiteit. Bijvoorbeeld het 

afgelopen jaar hebben we een grote storing gehad, die hebben we heel 

uitvoerig beschreven en die is direct gerelateerd aan het topic security of 

supply. En dat was dan het meest materiële topic wat uit die 

materialiteitsanalyse kwam. Dus dat staat er eigenlijk in en verder een 

aantal verplichte nummertjes die ook voortkomen uit de corporate 

governance code. Dus het remuneratieverslag, het report van de 

supervisory board, en dat soort zaken. En dan uiteindelijk ook de IFRS 

jaarrekening. 

R: En de capitals die je noemt, gebruik je dan de zes capitals die zij 
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gebruiken of echt hele andere? 

I: Nee, wij gebruiken dan die vier CSR pillars en financial.  

R: Hebben jullie naar die capitals gekeken of dat niet? 

I: Ja daar hebben we wel naar gekeken, als je die stromen ziet van ons 

he, en ik noem ze dan stromen, IIRC noemt ze dan capitals. Daar zitten 

best wel wat gelijkenissen in. Uh. Eentje die we missen bijvoorbeeld is 

productie. Ja we kennen niet echt productie binnen TenneT. Die andere 

komen wel min of meer wel terug.  

R: Is dat ook bewust dat ze terugkomen, of is dat toeval? 

I: Ja dat is toeval **gniffel**. Ja toeval. Het is enerzijds toeval, omdat 

die vier stromen die wij hebben, die hebben we ooit in 2012 al bedacht, 

en hier hebben we consistent aan vastgehouden en die laten we ook door 

het hele verslag terugkomen. Zodat het voor de lezer ook duidelijk is, 

om de stukken te begrijpen. Maar dat je zo zegt van we pakken de IIRC 

pillars en vervolgens gaan we die, verder daarop onze, ja ons verslag 

bouwen. Misschien dat we dat dit jaar gaan doen, dat hebben we, dat 

weten we nog niet. We beginnen natuurlijk begin juni met een kick-

off, en dan gaan we daarover discussiëren. En een van die onderwerpen 

die we nou benoemd.. die uit de evaluatie van het afgelopen verslag 

komt is dat we nog een keer, dat we discussiëren of we nog steeds die 

CSR pillars gebruiken of willen we daar iets anders voor. En als we 

iets anders zouden willen dan is het logisch om naar die capitals te gaan 

van de IIRC. Dus uh ja, we gaan het zien. 

R: Zijn er dan officiële vergaderingen om vast te stellen wat er in het 

verslag komt? 

I: Ja.  Waar we eigenlijk dan. We hebben het projectteam, dat zijn de 

mensen die ik dan zei, waarvan ik dan de projectleider ben. We zijn met 

z’n zevenen. We hebben ook een soort steering committee, dat is dan 

de senior manager corporate control, dat is eigenlijk mijn 

leidinggevende, en dan de senior manager van corporate 

communicatieafdeling. Die zijn dan met z’n tweeën het steering 

committee. We hebben af en toe een gezamenlijk overleg, met het 

projectteam en het steering committee. En ik heb periodiek dan als 

projectleider overleg met die twee. Hoe dan de topics bepaald zijn, we 

hebben eigenlijk eerst een kick-off gehad met het projectteam, dan 

hebben we al gekeken welke topics vinden wij nou belangrijk. 

Tenminste welke key-events vinden wij nou belangrijk. En wat zijn nou 

de events in het jaar geweest die we belangrijk vinden. Dat is eigenlijk 

een. Anderzijds hebben we, iemand van public affairs heeft alle 

stakeholders geïnterviewd. Op basis daarvan kwamen we op de 

materiële topics van de stakeholder uit. We hebben in september een 

sessie met onze Executive Board gehad, dus eigenlijk onze directie. En 

hebben we hun de vragenlijst laten invullen die hetzelfde was als de 

stakeholder. En daar kwam eigenlijk de materialiteitsgrafiek uit. En 
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dat is eigenlijk de basis geweest voor het verslag. Vervolgens hebben we 

per hoofdstukje, of eigenlijk per paragraaf, bijvoorbeeld de paragraaf 

society, hebben we dan de senior managers die in principe de content 

owners zijn, verantwoordelijk zijn voor de inhoud, die hebben we dan 

geïnterviewd. En die hebben we dan wel een soort briefing 

meegekregen op basis waarvan die eerdere sessies met de board en onze 

eigen sessie. En ja op basis daarvan komen we tot de inhoud. En die 

wordt dan mooi uitgeschreven.  

R: En de stakeholders, hebben die gewoon een vragenlijst gekregen of 

hebben jullie daar gesprekken mee gehad? 

I: Ja een vragenlijst en een interview. Ja en dan een vragenlijst, dan niet 

jouw vragenlijst die is heel open. En die vragenlijst die was meer 

gesloten ook, met een likert scale, van 1 tot 7. Waar ze op konden 

scoren op bepaalde onderwerpen.  

R: En dan is het team ook degene geweest die de interviews heeft 

afgenomen? 

I: Ja eigenlijk één persoon van public affairs. Samen met Margriet, 

die is wel bij een aantal interviews bij geweest. Sommige interviews 

is ook iemand van TenneT bij geweest, omdat iemand van TenneT 

misschien ook wel het aanspreekpunt van die stakeholder is.  

R: Oké, en wie zijn er verder allemaal betrokken bij het geïntegreerde 

verslag? Je hebt al een beetje genoemd wie er in het projectteam zitten. 

I: Je kan beter vragen, wie is er niet bij betrokken. Je hebt het 

projectteam, dan heb je voor het financiële stukje.. nou laat ik.. we 

hebben het projectteam. We hebben het steering committee. Dan heb je 

de Executive Board, een aanspreekpunt binnen de Executive Board is 

de CFO, dat is degene die er het meest eigenlijk, waar we ook reviews 

aan opvragen voor het draft document. En dan hebben we nog een 

zogenaamde reading committee, en het reading commitee dat uh, dan 

moet ik even denken.. dat is denk ik een man van 10 tot 12 geweest. En 

dat zijn eigenlijk een aantal mensen aan wie ik gevraagd heb, op een 

gegeven moment hebben wij een draft verslag klaar, dat was begin 

december, en dan hebben we aan hun gevraagd om dat allemaal te 

lezen. En dat zijn eigenlijk, dat zijn voornamelijk senior managers van 

heel TenneT. Van heel veel verschillende afdelingen, van Nederland, 

Duitsland, diverse afdelingen door elkaar. Die hebben het gelezen. En 

dan hebben we ook nog een zogenaamde disclosure commitee. Dat zijn 

vier senior managers. En dat is de senior managers corporate control, de 

senior managers corporate communicatie, dat is de senior managers 

control Duitsland en dat is de senior manager corporate regulation. Die 

hebben die draft gereviewd en die hebben het finale document ook 

gereviewd, en met hun hebben we echt een definitieve meeting gehad, 

waarin we gezegd hebben van dit gaan we aanpassen of niet en zo moet 

het zijn. En dat is het document dat we uiteindelijk, als definitief ter 

akkoord naar de directie is gegaan. Tussendoor hebben we 
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natuurlijk met het projectteam meerdere overleggen. En per 

hoofdstuk heb je ook die content owners. Je hebt eigenlijk per 

hoofdstuk, bijvoorbeeld het hoofdstuk society twee content owners, 

voor markets twee, voor environment twee, voor employees heb je er 

ook, heb je er één. Dat is HR, dat is één afdeling, Nederland en 

Duitsland. 

R: En die andere waar je er twee noemt, is dat dan iedere keer 

Nederland en Duitsland? 

I: Ja. Vaak wel. Vaak wel. Je hebt bijvoorbeeld, we hebben ook in ons 

verslag zogenaamde innovatieboxjes. Dus daar hebben de mensen van 

de innovatieafdeling binnen TenneT daarvoor geïnterviewd. En af en 

toe voor hele specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld als de board zegt ik 

wil dat je hier iets over schrijft, in dit hoofdstuk. Dan hebben we daar 

misschien iemand, hè een heel specifiek iemand daarover geïnterviewd. 

En dan heb je nog de verplichte hoofdstukken zoals corporate 

governance, daar is legal bijvoorbeeld voor bij betrokken. Financiële 

stukje is bijvoorbeeld voor de financiële afdeling.  

R: Dus als ik het goed begrijp dan heb je voor elk stukje in het 

jaarverslag echt iemand met specifieke kennis die daar dan 

verantwoordelijk voor is en daarboven zit dan eigenlijk weer, wordt dan 

ook weer gereviewd? 

I: Ja ja ja. Je hebt eigenlijk het projectteam, binnen het projectteam 

had ook iedereen een eigen rol. Ieder projectteam member was 

verantwoordelijk voor één bepaald hoofdstukje, nou ja, en ook nog 

andere hoofdstukken, maar laten we zeggen voor één hoofdstuk. En 

dan was er nog weer een tweede lezer, zo hadden we binnen het 

projectteam eigenlijk twee mensen: één hoofdverantwoordelijke en de 

tweede als reviewer. En dan hebben we ook weer dat we als 

projectteam nog een keer het jaarverslag integraal doorlezen, om te 

zorgen dat het wel allemaal een consistent beeld geeft. 

R: Dus alle afdelingen zijn wel betrokken. 

I: Ja dat is echt uh. Ik denk als je kijkt naar hoeveel uur, als je alle uren 

die iedereen in TenneT besteed heeft aan het verslag, dat dat héél veel is. 

Dus vanuit alle afdelingen en alle functielagen hebben wel… 

R: Dat wordt allemaal belangrijk gevonden hier. 

I: Ja. We plannen gewoon de interviews in met de mensen. Uiteindelijk 

heeft iedereen wel een input. Het wordt uiteindelijk, het is wel een 

document wat de hele organisatie ziet hè, en weet wat het is. Als je zegt 

het jaarverslag, dan weet iedereen wel wat het is. Dat scheelt al een 

hoop. Je hoeft niet eerst uit te leggen wat je aan het doen bent en wat je 

gaat maken.  

R: Ja dat scheelt. En de stakeholders, wie zijn daar verder nog bij 
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betrokken? 

I: Dat hoofdstuk is in principe geschreven door de afdeling 

communicatie. En dan is de persoon binnen ons projectteam die vanuit 

communicatie was, die was daarvoor verantwoordelijk. En Margriet 

heeft daar ook bij, als reviewer meegekeken, zij was dan de tweede 

lezer daarvoor eigenlijk. Alleen dan had je voor de stakeholders weer 

diverse stakeholder groepen. Een stuk of negen. Voor al die stakeholder 

groepen heeft de communicatieafdeling reportageonderzoek gedaan 

voor degene die de input ingediend heeft. Ook de stakeholderanalyse 

heeft natuurlijk voor de public affairs voor de materialiteitsanalyse heeft 

gediend, is gebruikt. En iedere stakeholder en.. binnen TenneT is wel 

een afdeling die een contactpersoon voor een bepaalde stakeholder is. 

Bijvoorbeeld corporate control, public affairs, zijn weer de 

contactpersoon daarvoor, en de aandeelhouder. Dus die hebben daar ook 

input op gegeven. Dus dat zijn ook veel verschillende.. als je het totale 

stakeholder hoofdstuk pakt, best veel afdelingen die daar uiteindelijk 

een input hebben gegeven. Maar uiteindelijk is het document 

geschreven door communicatie. En dat is wel het document wat het 

meeste aangepast is achteraf op basis van input van de board ook. Die 

vonden het ook wel belangrijk. Dus daar moeten we goed naar kijken. 

R: En hoe wordt dan bepaald welke stakeholders geïnterviewd worden? 

I: Uh.. ja.. dat is een goede vraag. Volgens mij is er.. de afdeling 

communicatie heeft eigenlijk wel, die heeft daar een soort.. uh.. er is een 

soort.. ik weet niet hoe het ooit tot stand gekomen is, maar die hebben 

een lijst van dit zijn de stakeholders van TenneT. En die interviewen 

we. En daar is dit jaar toevallig een stakeholder bijgekomen naar 

aanleiding van reviews en discussies over het jaarverslag. Dus 

bijvoorbeeld de overige TSO’s, stakeholder, die stond niet in het lijstje 

van communicatie, maar is er op basis van input van anderen 

bijgekomen. Doordat er eigenlijk zo’n reading committee is en 

disclosure committee die het jaarverslag lezen, en we daar discussies 

over hebben, uh.. is er ook discussie over de stakeholderslijst of die 

volledig is. En zo is die aangevuld.  

R: Deze is dus achteraf aangepast. 

I: Ja. 

R: Zijn jullie ook nog tegen problemen aangelopen, of moeilijkheden? 

I: Uh moeilijkheden.. in welk opzicht? 

R: Bij het opstellen van het verslag. 

I: Nou ja we hadden.. ik moet zeggen het is heel soepel verlopen. En 

waar we wel tegenaan gelopen zijn, is uh.. of wat lastig, wat een 

uitdaging bleek, was onze doelstelling we willen het inkorten. Het is al 

flink ingekort, maar het is nog steeds een uitdaging om nog verder in 
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te korten, het is nog steeds een groot verslag. En je ziet dat je, doordat 

je met best veel verschillende afdelingen werkt, dat iedereen toch graag 

z’n eigen ding erin wil hebben. En uh.. uiteindelijk wordt er dan door 

het projectteam over gesproken van dat doen we niet want het is 

toch niet materieel op basis van de totale input die we hebben. Dus 

dat is denk ik wel de voornaamste. Ja en een uitdaging blijft natuurlijk 

bij het geïntegreerde verslag, zeker op het einde van het proces ook wel, 

we hebben een best strak tijdsschema met deadlines, van dan moet het 

klaar zijn, anders wordt het heel lastig om dingen aan te passen. Om 

ervoor te zorgen dat iedereen zich daaraan houdt en iedereen binnen de 

organisatie, ook bijvoorbeeld extern een accountant komt. Als je daar 

ook afspraken mee maakt, van dan is het tijd om de input te geven en is 

het klaar. Dan wil je eigenlijk niet dat er achteraf nog dingen komen om 

aan te passen. Op een gegeven moment gaat zo’n jaarverslag in een 

bewerkingsproces en wordt de website gebouwd, en dat is gewoon heel 

veel, dat kost heel veel tijd en moeite om dingen nog aan te passen, 

en de kans op foutjes is heel groot, want we hebben drie websites 

langs elkaar heen lopen, de Engelse, Nederlandse en Duitse. Je hebt de 

PDF heb je dan nog. We hebben eigenlijk vier versies tegelijkertijd. 

Dus dat is lastig, inhoudelijk vooral.  

R: Zijn die websites ook echt anders dan? 

I: De inhoud niet, ze zijn eigenlijk hetzelfde. Dat is dan ook gelijk uh.. 

alles is identiek. Hoe het eruit ziet en ook qua inhoud. De dingen 

vertalen we allemaal. De website zelf moet ook geprogrammeerd 

worden, dat gaat dan weer op een andere manier dan het PDF. Het is 

niet zo dat je in Word een tekst aanpast dat het dan allemaal aangepast 

wordt. Dat gaat op een gegeven moment niet meer.  

R: En waar ligt het dan aan dat het allemaal moeilijk kan zijn qua 

tijdsdruk. Gaat het om het aanleveren van informatie of het verwerken 

ervan? Hoe moet ik dat zien? 

I: Uh, de verwerking is dat eigenlijk. Want op een gegeven moment, 

de laatste fase dan gaat het naar de audit committee en daarna naar 

de raad van commissarissen. En het moet de dag erna gepubliceerd 

worden. De tijd is dan zo kort, om dingen te verwerken, dat kost 

gewoon een hoop tijd om iets te gaan aanpassen. Dus dat is eigenlijk 

het grootste probleem om dingen aan te passen.  

R: En de cijfers enzo die in het verslag moeten komen, kijken jullie daar 

zelf nog binnen het projectteam naar, of wordt er vertrouwd op de 

aangeleverde stukken? 

I: Nee, we checken alles drie keer. Meer dus. Het niet-financiële dat 

wordt gecheckt door Margriet en door de afdeling business control, en 

zij kijken ook of het allemaal wel consistent is en of het logisch is. En 

ook voor de financiële cijfers uiteraard. Daar zitten best veel checks en 

controls op.  
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R: En als er problemen zijn dan, zoals met die tijdsdruk, hoe wordt daar 

dan mee omgegaan?  

I: Hoe wordt daar mee omgegaan. Er wordt gekeken, is het echt iets 

wat we willen aanpassen of niet. Is het echt zo belangrijk om het nu 

aan te passen. Als dat wel zo is, ja dan moet het.  

R: Komt het weleens voor? 

I: Dat komt wel eens voor ja, ja.  

R: En ook dingen die jullie op dat moment even laten zitten? 

I: Nou zeker. Op het einde passen we zo min mogelijk aan. Dus als 

het echt niet belangrijk is. Heel vaak als er nog van die dingetjes komen 

kun je je afvragen is het nog wel nuttig, of moeten ze echt aangepast 

worden. Vaak is de conclusie van nou eigenlijk is het niet materieel of 

het is niet in verhouding. Soms wil iemand wel een woordje iets anders, 

of een komma of een punt, op een gegeven moment kunnen we zeggen 

dat is klaar.  

R: En dat is echt binnen het projectteam of is het ook nog van mensen 

die gegevens echt aan jullie aanleveren? Dat zij achteraf nog met extra 

informatie komen. 

I: Dat kan ja, maar dan zijn ze sowieso te laat. Nee bijvoorbeeld op de 

laatste dag dan is de RvC er al mee bezig, de dag dat het jaarverslag 

gedateerd wordt, en hun feedback wordt dan verwerkt, en daar hebben 

we dan discussie met de senior manager control en met de CFO zijn we 

eigenlijk door hun opmerkingen heen gegaan.  En dan hebben we 

gezegd, dit passen we wel aan en dit niet. Dit wel dit niet. En dit willen 

we wel aanpassen maar dat kost zoveel tijd, bijvoorbeeld een plaatje dat 

gaan we dan niet meer aanpassen. Dus dat nemen we mee voor 

volgend jaar.  

R: Is de CFO dan een beetje de hoofdprojectleider dan over het geheel? 

Of echt alleen van het financiële gedeelte? 

I: Nou, nee, wel over het geheel, hij is wel verantwoordelijk voor het 

geheel. En hij reviewt ook alles. Alleen in principe, hij gaat niet de 

punten en komma’s beslissen, dat wordt in principe door het projectteam 

gedaan. Alleen op een gegeven moment als we opmerkingen, als de 

RvC dingen vraagt om aan te passen, dan stellen we dat wel met hem af 

of dat we het niet aanpassen. Want als het niet aangepast is dan komen 

ze, dan vraagt de RvC aan hem waarom het niet aangepast wordt. Dus 

dan is het wel goed dat hij erachter staat. Het is meer om te zorgen dat 

hij er ook achter staat dan dat het echt… 

R: Hij is meer van de content.  

Hoe verhoudt het geïntegreerde rapport zich tot de gedetailleerde 

financiële verslaggeving zoals die daarvoor vooral was? 
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I: Daarvoor was er alleen financieel, daar stond niks in over onze 

eltive en over onze levenszekerheid en ja eigenlijk niet-financiële en 

andere gebeurtenissen die eigenlijk geen financiële impact hadden, 

daar werd eigenlijk niks over genoemd. Die geen directe relatie hadden, 

want uiteindelijk heeft het wel allemaal een relatie. Dus uh. Die link 

probeer je daar zoveel mogelijk mee te leggen natuurlijk.  

R: Wordt er nu ook minder opgenomen onder het financiële gedeelte, of 

anders? 

I: Dat proberen we wel ja, we proberen er steeds minder in op te nemen. 

Dat lukt niet altijd. Je moet daar gewoon heel veel toelichten.  

R: Wat voor dingen worden anders dan weggelaten? 

I: Alle dingen die we niet materieel vinden. Dus bijvoorbeeld 

bepaalde toelichtingen die misschien wel vereist zijn vanuit de IFRS 

maar als je eigenlijk kijkt om wat voor bedragen het gaat, dan zeg je 

eigenlijk is het niet materieel om het toe te lichten, dan mag je het ook 

wel weglaten. Veel mensen vinden dat nog moeilijk, laat ik het zo 

zeggen. Ook bijvoorbeeld een accountant, dan hebben ze mooie 

voorbeeldboekjes dat je uh, dat materialiteit ook van belang is hè. Vaak 

als we dan nog dingen weglaten is er altijd een discussie van of je het 

wel weg kan laten. Dat is altijd wel grappig.  

R: Vindt de accountant dan andere dingen materieel dan jullie? 

I: Nou, die vindt meer dingen materieel. Tenminste, die pretenderen 

meer dingen materieel te vinden. Terwijl die dingen niet altijd materieel 

zijn denk ik. Dus die balans is een beetje scheef.  

R: Waar ligt dat dan volgens jou aan? Is hun boekje te algemeen? 

I: Nee nee nee, het is meer dat ze denk ik toch niet durven om dingen 

weg te strepen. Beetje meer cover-your-ass denk ik. **gelach**  

R: En jullie durven dat beter te doen. 

I: Ja. 

R: Er staat veel informatie op de site, staat daar ook nog extra financiële 

informatie of staat daar meer van de andere aspecten? 

I: Op de website daar staat voornamelijk niet-financiële informatie. 

En vooral informatie waarvan we zeggen dat is eigenlijk niet materieel 

voor het jaarverslag maar we moeten het rapporteren voor de 

transparantiebenchmark.  

R: Het is allemaal gericht op die transparantiebenchmark.  

I: Ja. Maar dan moet je zeggen.. je hebt twee websites he. Je hebt de 

website van het jaarverslag, de echte jaarverslagwebsite dat is, alles 
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wat in het jaarverslag staat dat staat op die website. En je hebt gewoon 

de algemene TenneT website, daar hebben we de overige dingen op 

gezet die niet voor het jaarverslag materieel zijn, dus ook niet in het 

jaarverslag zitten, maar wel voor de transparantiebenchmark van belang 

zijn.  

R: Je zei dat iedereen binnen TenneT wel wist wat het jaarverslag was 

enzo, en hoe is dan voor die verschillende afdelingen de verdeling 

binnen het jaarverslag, welke onderwerpen materieel zijn. Wordt daar 

nog commentaar op gegeven? Bijvoorbeeld de werknemers. 

I: Ja dat klopt. Sommige afdelingen zeggen dit vind ik een heel 

materieel onderwerp, maar dan is uit de materialiteitsanalyse gekomen 

dat het niet materieel is. Dan is het gewoon jammer dan, dan schrijven 

we het niet op.  

R: Hoe wordt daarop gereageerd? 

I: Dan leggen we uit hoe het werkt, en dan, sommige mensen 

begrijpen dat beter dan anderen, laat ik het zo zeggen.  

R: Maar jullie hebben daar sowieso het laatste woord in?  

I: Ja.  

R: Of moet je dan nog hogerop? 

I: Nee. Dus uh. We hebben ook discussie gehad met de board. Over 

bepaalde on… met bepaalde boardleden die specifieke onderwerpen 

uiteindelijk toch in het jaarverslag wilden. Waarvan wij hebben 

gezegd dat is echt, dat is als een niet-materieel onderwerp naar voren 

gekomen. Zus en zo werkt het. We willen die ene niet opnemen. Over 

het algemeen zeggen ze nou oké als het zo werkt, dan snap ik dat het 

niet materieel is en dat je het hier niet opneemt. 

R: Nog even terug op de transparantiebenchmark, want dat is 

eigenlijk de drijfveer geweest als ik het zo begrijp voor het 

geïntegreerde verslag. En waar komt het idee vandaan dat die 

transparantiebenchmark gehaald moet worden? Welke motivatie is daar 

precies voor? 

I: TenneT moet verplicht, is verplicht om daaraan deel te nemen, 

omdat wij een staatsdeelneming zijn. En uh, gewoon.. daar komt 

gewoon een rijtje uit met een ranglijst. En uh ja, mensen vinden het 

gewoon belangrijk om goed te scoren op een ranglijst, zeker als je 

naar andere staatsdeelnemingen kijkt. We willen daar in ieder geval niet 

als laatste staan. En het liefst een beetje hoog. Dat is de ambitie van de 

directie.  

R: Oké, en die transparantiebenchmark is dan alleen maar van de 

staatsdeelnemingen? 
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I: Nee, staatsdeelnemingen moeten verplicht deelnemen, maar ieder 

bedrijf kan daaraan meedoen. Er doen ook heel veel andere bedrijven 

mee. Die doen er vrijwillig aan mee.  

R: Maar jullie willen dan ten opzichte van de staatsdeelnemingen hoog 

staan, of ook gewoon ten opzichte van iedereen? 

I: Allebei, ja. Maar we willen, we hoeven niet te winnen ofzo, niet in de 

top 5, want dat kost zoveel extra aan tijdsbesteding en aan kosten, dat 

weegt niet op tegen de plaats die je wint. Maar we willen wel redelijk 

hoog staan.  

R: Ben jij ook betrokken bij de accountant? 

I: Ja, in principe ben ik het aanspreekpunt van de accountant. Maar 

wel voor het CSR audit team, die stellen in principe de vragen via 

Margriet. Dus over niet-financieel, dat verloopt gewoon via Margriet. 

En het echte audit team, als ik het maar zo moet zeggen, dat loopt via 

mij.  

R: Oké, dus met het CSR audit team daar heb je dan niks mee te maken? 

I: Ja, wel, ik heb ook wel contact met hun maar minder. Dus ik ben 

wel bij de closing meeting, daar ben ik dan bij samen met Margriet. 

Maar als ze vragen over informatie hebben dan stellen zie die veelal 

gelijk aan Margriet. Dat is ook meer praktisch. En die heeft daar de 

meeste informatie over. 

R: Margriet zat niet in alle onderdelen toch van het jaarverslag, wat niet 

financieel was… 

I: Nee. 

R: En jij wel? 

I: Ja. Maar de onderdelen waar zij vragen over stellen, die uh. Over de 

niet-financiële onderdelen waar zij vragen over stellen die doet Margriet 

ook allemaal.  

R: Oké, en over de andere onderdelen hebben zij dan geen vragen? 

I: Nee volgens mij niet, want ik heb eigenlijk geen vragen van ze gehad 

volgens mij.  

R: Maar dan zouden ze bij jou komen. 

I: Ja.  
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Interview 3 – CaS auditor 

I: Ja, nee ik kom dus bij TenneT voor uh.. voor de assurance bij het 

jaarverslag of eigenlijk alle informatie in het grote integrated report 

wat niet in de jaarrekening staat. Er zijn twee verschillende 

opdrachten die we doen bij de meeste bedrijven waarbij we dit soort 

opdrachten doen, heb je de wettelijke jaarrekeningcontrole, 

daarnaast is nog een tweede opdracht voor alle informatie die nog 

in de rest van dat verslag staat. Dat tweede is niet verplicht, dus 

eigenlijk hoeven we dat niet te doen, om daar een accountantsverklaring 

van te krijgen, maar het kan wel, en dat is dan een van de.. dat doen wij 

dan, op deze afdeling hier. Omdat wij gespecialiseerd zijn in eigenlijk 

alle typen cijfers die dus niet in de jaarrekening voorkomen. Dat kan 

gaan over CO2, over veiligheid, maar ook de balans in het verslag is 

belangrijk, uhm, welke belanghebbenden zijn geanalyseerd, wat wordt 

meegenomen geeft dat een volledig beeld van het bedrijf, is dat een 

eerlijk beeld, dat soort dingen daar kijken wij dan naar. Dat doen we op 

deze afdeling. En we willen ook een deel van deze afdeling geeft 

eigenlijk ook advies aan bedrijven over datzelfde, dus hoe ze het intern 

kunnen organiseren, hoe ze zo’n geïntegreerd verslag kunnen opstellen, 

wat voor databeheer je dan binnen het bedrijf nodig hebt naast het 

financiële databeheer, dus dat is uh, ja, dat is eigenlijk wat wij doen en 

wij mogen niet bij klanten waar we ook een audit doen, mag je niet 

advies geven, die combinatie is er niet. Dat geldt dus ook als je de audit 

doet van de jaarrekening, dan mag je niet advies geven over niet-

financiële zaken. Uh, dus bij TenneT is het dan allemaal assurance, en 

dan audit-achtige werkzaamheden. 

R: Ja, oké. Dan heb je eigenlijk al wel mijn eerste vraag beantwoord, 

want ik wou vragen wat jouw functie is bij TenneT dan. 

I: Ja mijn functie is heel specifiek bij uh, uh, bij EY, bij TenneT, dus uh 

ja eigenlijk zou je kunnen zeggen, ik ben projectleider als het ware 

van de assurance. Boven mij heb je nog, is nog degene die aftekent 

natuurlijk, een manager, maar gewoon voor de werkzaamheden en wat 

we doen dan ben ik eigenlijk degene, de teamleider een beetje. Daar zijn 

we met een paar man mee bezig. 

R: Sinds wanneer is EY betrokken bij TenneT? 

I: Uh.. dit was het, we hebben afgelopen jaar voor de derde keer 

assurance geven bij het integrated report. Uh, de jaarrekeningcontrole 

die werd al langer gedaan, maar dat TenneT een integrated report heeft 

waar wij assurance aan geven was 2013, 2014, 2015. Dat hebben we tot 

nu toe gedaan. 
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R: Oké, dat is ook vanaf het begin dat TenneT daar gebruik van maakte 

of? 

I: Ja, dat is de eerste keer dat ze echt een integrated report, ja hadden 

geproduceerd. Nou ja, ze hadden al weel eerder ook maatschappelijke 

verslaggeving gedaan, voor 2013, uh maar op een gegeven moment 

hebben ze echt een strategie ontwikkeld intern, en daarbij kwam ook het 

integreren van financieel en niet-financieel in de organisatie en in de 

verslaggeving erover, en toen hebben ze ons ook om assurance 

gevraagd. Dat was in 2013. 

R: Ja, want jullie geven assurance over integrated reports, of ook nog 

over losse duurzaamheidsverslagen? 

I: Ook over losse duurzaamheidsverslagen, en soms zelfs over alleen 

maar specifieke cijfers in de duurzaamheidsverslagen. Dat komt ook 

voor. Die laatste wel steeds minder, en dat vinden we eigenlijk ook niet 

ideaal omdat het gaat toch om een totaalbeeld eigenlijk. Dat kan ook. 

R: Wat is jouw mening over het geïntegreerde rapporteren? 

I: Ik vind het heel zinvol. Anders zou ik misschien ook naar een andere 

afdeling moeten. **gelach** Maar uhm, ik denk dat het heel nuttig is 

om, uh, omdat, bijvoorbeeld de investeerders, wat toch de primaire 

gebruikers zijn van de jaarverslaggeving, ook steeds meer uh, 

gebruik maken van dit soort informatie om een goede risicoanalyse 

te maken van een bedrijf. Dat is eigenlijk de belangrijkste. En uh, 

want heel veel, dat is natuurlijk allemaal informatie in zo’n jaarverslag, 

ook de traditionele jaarrekening, dat is allemaal informatie die terugkijkt 

over het afgelopen jaar, hoe het in de afgelopen periode gaat. Uh. Je 

kunt er ook geen, we geven eigenlijk ook alleen assurance bij dingen 

die al gebeurd zijn. Dat is moeilijk om bij de toekomst te doen. 

Maar die informatie wordt door investeerders wel gebruikt om uh, 

ja, om een strategie voor de toekomst te formuleren. Want je wil als 

je gaat investeren een bepaald rendement behalen in de toekomst. 

En om nou goed te kunnen bepalen of je ook een rendement gaat 

halen, geldt, ja heb je eigenlijk meer nodig dan alleen de winst- en 

verliesrekening en de balans. Je wil dan ook weten hoe dat geld dan 

verdiend is, en wat voor andere impact het bedrijf heeft op de 

maatschappij en of daar mogelijke risico’s in zitten voor de toekomst. 

En dus, daarom denk ik dus zelfs voor de traditionele gebruikers van de 

jaarrekening, de investeerders, dat dus ook hele zinvolle informatie is. 

Uhm, nou goed en voor een deel, eigenlijk heeft zo’n jaarverslag dus 

twee functies. Het ene is dat vooruitkijken en het andere is om te 

beoordelen of het management van het bedrijf een goede prestatie 
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geleverd heeft. Daar gelden ook meer dingen bij dan alleen de financiële 

resultaten. Dus in die uh, ja, dus ik denk dat dat zinvol is. 

R: Ja, en vind je het ook beter dan de losstaande financiële en niet-

financiële verslagen? 

I: Uhm, dat ligt een beetje aan.. Ja, ja, het eigenlijke antwoord is ja. Uh, 

hoewel, het uh, in mijn ogen ook belangrijk is dat alle informatie wel 

gedetailleerd te vinden is. Het risico van integrated reporting, uh, is 

dat heel veel informatie niet in zo’n verslag staat. Omdat het niet 

belangrijk genoeg is om het allemaal op te nemen. Uh, wordt er vaak 

gezegd om niet het verslag vierhonderd pagina’s dik te laten worden, 

worden alleen zogenaamde materiële dingen, dus de meest belangrijke 

dingen worden opgenomen. Dat is op zich logisch als je denkt dit is 

waar het echt om draait bij ons bedrijf. Aan de andere kant kan het ook 

zo zijn dat mensen behoefte hebben aan specifieke informatie over een 

bedrijf. Uhm, bijvoorbeeld heel precies de milieu.. de emissies van een 

bedrijf, of hoeveel afval er geproduceerd is. Een specifieke stakeholder 

kan daar die informatiebehoefte hebben, en dan zou het kunnen dat 

in zo’n heel groot integrated report niet meer staat, want dat uh ja, 

dat is dan niet belangrijk genoeg. Uhm, daarvoor zou je 

bijvoorbeeld wel kunnen hebben dat er een soort van bijlage is of 

toelichting zou je kunnen zeggen, bij het maatschappelijke verslag, 

waarin al die detailinformatie wel staat, maar daar zijn de meningen 

over verdeeld.  Je hebt natuurlijk altijd een jaarrekening en toelichting 

bij de jaarrekening, en die toelichting is vele vele malen langer dan de 

jaarrekening zelf. Daar staat dan per post helemaal in uitgewerkt wat het 

allemaal is. Zoiets zou je volgens mij ook voor niet-financiële 

informatie kunnen hebben. Alleen dat zie je eigenlijk nog niet.  

R: En dan in de vorm van een verslag of meer gewoon op de website? 

I: Ja dat kan ook op de website, maar dat die informatie nog wel 

ergens is, ja.  

R: Oké. En wat vind je van de kwaliteit in geïntegreerde verslagen? 

I: Uh. Bij TenneT is dat wel goed. Maar dat wisselt in de markt. 

Bedrijven kunnen er moeite mee hebben om neutraal te schrijven, 

wat wel één van de dingen is die wel zou moeten in een integrated 

report. En zeker als het bijvoorbeeld niet zo goed gaat met een bedrijf, 

of als de afdeling communicatie wil dat echt gebruiken als een sales-

tool. Dan kan het zijn dat ze een beetje biased zijn. Uh, dat risico zit er 

wel in. Ook omdat de regels.. kijk een jaarrekening daar zijn zoveel 

regels voor, dat je het moeilijk niet-neutraal kan maken. Je kan nog 
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wel dingen proberen, maar als je tekst gaat schrijven kun je natuurlijk 

met bewoordingen en dergelijke heel erg sturen en dat is wel een risico. 

Maar op zich is de kwaliteit ook wel goed, over het algemeen bij de 

grotere bedrijven die dit soort verslagen uitbrengen.  

R: Is die kwaliteit dan ook hoger of lager dan dat het was of zit daar 

geen verschil in? 

I: Je ziet wel dat er dus bij de grotere bedrijven die ook assurance 

daarover vragen, dat hun toon wat neutraler begint te worden dan 

dat die vroeger was.  

R: En als die toon niet-neutraal is, corrigeren jullie dat ook? 

I: Ja. Ja dat is een van de aspecten waar we naar kijken, en dat is 

ook een van de zaken waar we discussies over hebben met de 

klanten. Wat we doen is we kijken eigenlijk naar de toon, maar 

vooral ook naar hoeveel aandacht er aan de verschillende 

onderdelen besteed wordt. Uh, dus als de positieve onderwerpen 

allemaal enorm worden belicht, en dan de dingen die niet zo goed gaan 

eigenlijk niet aan bod komen, dan is de balans niet goed, en dan hebben 

we het daarover met de klant. En dan ook wat we doen is we doen een 

analyse van de media, hoe het bedrijf in het nieuws is geweest, eigenlijk 

gewoon wat er het hele jaar gebeurd is met het bedrijf. En dat 

vergelijken we dan met wat ze schrijven over zichzelf, en dat moet ook 

overeenkomen. Als ze dan hele belangrijke zaken weglaten gaan we 

daar ook over in gesprek. Ja. 

R: Welke voordelen van een geïntegreerd rapport zie je zelf? 

I: Uh, nou dat is eigenlijk de manier waarop een bedrijf zijn geld 

verdient, dat hoort dan ook in de integrated reporting, dat is een uh, ik 

weet niet of je gehoord hebt van de International Integrated Reporting 

Council, de IIRC? 

R: Ja. 

I: Die hebben het ook over value creation, dat is niet alleen maar hoe 

er geld verdiend wordt, maar eigenlijk hoe er waarde gecreëerd 

wordt. En waarde kan zowel monetair als niet-monetair zijn. Maar in 

een geïntegreerd verslag geef je in principe beter weer wat een 

bedrijf doet, wat er in gaat en wat ze ermee doen en wat eruit gaat. 

En ik denk dat dat wel de grootste toegevoegde waarde is. Ja. 

R: Oké. En welke problemen of moeilijkheden zie je die verbonden zijn 
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aan het geïntegreerde rapporteren? 

I: Uh, dat het voor, het kan moeilijk zijn om de link te leggen tussen 

de verschillende zaken. Als we even teruggaan naar de IIRC, je hebt 

de zes capitals die daarin staan, dan kan het voor bedrijven heel 

lastig zijn om de link te maken, wat doen we daar nou eigenlijk mee 

en wat is dan de output. En verder nog, wat is dan de impact 

uiteindelijk. Uh. Om dat goed in kaart te brengen. En dat is ook niet 

helemaal helder, de richtlijnen daarvoor zijn niet helder, maar ook 

de manier van denken. Als je dat nou geïntegreerd gaat bedenken, ja 

iedereen heeft wel een idee van je hebt geld, mensen en machines en dat 

is bij elkaar, en dan krijg je producten en winst. Dat is op zich helemaal 

niks nieuws, dus uh, in die zin is integrated reporting ook niet zo nieuw, 

maar om daar op die manier over te schrijven, en dan een helder 

verhaal te maken van wat je nou precies doet en waar je nou voor 

staat daar worstelen bedrijven wel mee. En een van de redenen 

waarom ze daarmee worstelen is dat niet alle bedrijven per se positieve 

bedoelingen hebben. Uh ja, dus, he er zijn toch bedrijven die bewust 

salarissen laag houden bijvoorbeeld, zodat managers meer overhouden 

voor zichzelf, dat komt voor. Je hebt bedrijven die gewoon zoveel 

mogelijk, zo goedkoop mogelijk willen produceren, en ja. Dat willen ze 

toch liever niet opschrijven. Dus voor bedrijven die niet alleen maar 

op zoek zijn naar een positieve impact is dit moeilijk, omdat het dan 

eigenlijk blootlegt wat hun negatievere intenties zijn. En daar zie je 

bedrijven wel mee worstelen. 

R: En wat vind je van die zaken dan? 

I: Hm. Ik vind dus dat bedrijven eerlijk moeten zijn. Maar dat is een 

redelijk utopische gedachte. Maar dat is dus, dat kan wel lastig zijn, 

want soms weet je dat bedrijven een niet heel eerlijk beeld geven, 

maar er zijn ook niet genoeg regels waar bedrijven zich aan moeten 

houden, waardoor we kunnen zeggen van nee dat kan zo niet. 

R: Oké. 

I: En dat is wel eens lastig. 

R: Was dat anders met financiële en niet-financiële verslagen hiervoor? 

I: Nee. Nee, nee, nee, dat was hetzelfde probleem. Toen was het 

probleem misschien nog groter. 

R: Zie je ook van zulke problemen bij TenneT? 

I: Nee. Nee, TenneT schrijft wel neutraal, ze geven op zich ook wel een 
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volledig beeld, maar er zijn wel dingen, je ziet wel ontwikkelingen. Het 

rapport van 2015 was echt beter dan dat van 2013. Uh. Waar nog 

steeds weinig over geschreven wordt, en waar niemand in de 

maatschappij ook echt over nadenkt lijkt het, is waar TenneT alle 

materialen vandaan haalt. Al die leidingen bijvoorbeeld, die masten 

en die hoogspanningskabels. Die kabels daar zit voornamelijk koper in, 

koper komt uit mijnen, uit bijvoorbeeld Chili of ergens uit Afrika, en 

wat daar de impact van is en de milieu-impact daar omdat wij zo nodig 

windmolens willen neerzetten in de zee, er worden hele stukken 

oerwoud natuurlijk omgeploegd, en kopermijnen zijn enorm 

milieuvervuilend. En daar schrijven ze niet over. Ja, ja, dus dat zouden 

ze kunnen doen. Maar ja dat is natuurlijk niet iets wat echt in hun 

eigen bedrijf zit. En op zich ook wat zij doen, ze schrijven heel netjes 

en neutraal, maar je hebt ook een keten. En waar dan hun producten 

vandaan komen, daar schrijven ze weinig over. Daar hebben ze 

trouwens ook geen beleid over. Daar is Margriet wel mee bezig en wij 

zijn het op zich met elkaar eens, maar dan is zo’n organisatie die heeft 

daar eigenlijk nooit over nagedacht. En dan zie je dat dat heel 

moeilijk is. Dat er eerst een heel bewustwordingsproces in de 

organisatie nodig is voordat daar iets mee gedaan wordt. 

R: Ja, want TenneT heeft daar dus geen beleid over, is het dan vanuit de 

overheid dat ze bepalen dat het daarvandaan komt? 

I: Uh, nou ze zijn er nu wel mee bezig. Ze hebben er nu wel beleid op 

ontwikkeld, binnen hun CSR board zijn ze ermee bezig. Bijvoorbeeld 

zo’n CSR board, dat is een groep senior managers die zich bezig houdt 

met het duurzaamheidsbeleid, die bestaat nu ook sinds zomer 2015. En 

dat is een hele ontwikkeling die gaande is binnen het bedrijf, dus ook 

de, hoe het  geïmplementeerd wordt steeds duidelijker verwoord wordt 

binnen het bedrijf. Maar waar bedrijven dus weinig over schrijven, en 

TenneT dus ook nog niet zoveel, is hun rol in de keten, en met name 

nou waar haal je de producten vandaan. En dat hoort natuurlijk 

traditioneel ook niet in het jaarverslag, want in het jaarverslag ga je 

gewoon, schrijf je over je eigen bedrijf en je eigen business. Ja en kijk je 

niet echt buiten, je kijkt niet waar jouw producten voor gebruikt worden 

en wat jouw leveranciers doen, gewoon puur naar je eigen unit. En er is 

nu wel steeds meer de tendens om daar net wat buiten te gaan kijken. 

Dat is op zich denk ik een goede ontwikkeling, dan kom je wel weer in 

punten waar je denkt in hoeverre kun je het nog toerekenen aan het 

bedrijf. Bijvoorbeeld Philips, Philips schrijft in zijn jaarverslag dat ze 

drie miljard levens verbeteren van mensen. Dat zit duidelijk 

downstream in de keten, want ze verbeteren die levens niet direct. Ze 

zeggen er zijn drie miljard mensen in de wereld die op een of andere 
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manier te maken hebben met onze producten, dus nu zeggen ze nog 1,3 

miljard maar hun streven is dat dat drie miljard moet worden. Maar ze 

zeggen dus anderhalf miljard mensen in de wereld maken gebruik van 

onze producten, dat kan zijn dat ze een keer een hoe heet het een 

tondeuse gekocht van ons bijvoorbeeld of ze zijn in een MRI-scanner 

geweest of ze hebben echt een lamp aangezet, want met lampen krijg je 

heel veel mensen heel makkelijk. Uh, en onze producten zijn positief 

voor die mensen, oftewel, wij hebben levens van anderhalf miljard 

mensen verbeterd. Nou dat is een stelling waar je vanaf kan vragen of ze 

het echt waar kunnen maken, maar het is ook heel moeilijk te zeggen of 

het niet waar is. En nou goed, dat is echt het rapporteren over je impact 

als bedrijf. Maar TenneT zegt bijvoorbeeld niet van we hebben een 

gebied van, wat is het, ongeveer dertig miljoen mensen denk ik, dat is 

Nederland en Noord-Duitsland, en die dertig miljoen mensen zouden in 

een soort middeleeuwse toestanden leven als wij er niet waren. Hè, want 

als we geen elektriciteit hadden dan zouden we een heel stuk terug zijn 

in de tijd. Dat zouden ze kunnen zeggen, maar doen ze niet. Nee, nee. 

R: Hoe is het geïntegreerde verslag gerelateerd aan het niet-financiële 

verslag? 

I: Dat is in principe hetzelfde. Nou het is natuurlijk niet hetzelfde want 

bij geïntegreerd zit ook financieel in. Uh, maar in principe is, wat het 

geïntegreerd maakt het verslag, is uh, dat dus de financiële 

informatie en niet-financiële informatie in een verslag staan. 

Waarbij de jaarrekening dus onderdeel uitmaakt van het 

geïntegreerde verslag. Als je kijkt naar de richtlijnen van de IIRC 

kun je zeggen dat je dat eigenlijk niet zou moeten doen. Die zeggen 

van nee, de jaarrekening die is veel groter, die krijgt dan onevenredig 

veel aandacht, het zou een samenvatting van de belangrijkste cijfers 

moeten geven. Dat kan alleen niet in Nederland. In Nederland staat 

gewoon in de wet dat je een jaarrekening moet publiceren met een 

directieverslag. En dus de Nederlandse variant van een integrated 

report is dus een jaarrekening met een heel uitgebreid 

directieverslag. Dat is juridisch hoe dat ding in elkaar zit. En uh, dat 

kan dus ook niet anders. Dus het is onmogelijk in Nederland om een 

verslag uit te brengen waarbij je niet de hele jaarrekening publiceert, 

tenzij je die apart gaat publiceren. Maar dan zou iedereen zeggen dan 

heb je twee verslagen en dan is het weer niet geïntegreerd. Uh, dus in 

Nederland kun je dat niet helemaal doen zoals de IIRC dat zou doen. 

R: Ja. En is het ook uitgebreider of minder uitgebreid geworden? 

I: Uh, in zekere zin is het minder uitgebreid geworden. Het verslag 

van 2014 was uitgebreider dan 2015 bij TenneT. Maar bijvoorbeeld 
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dingen die eruit zijn gehaald waren ook echt niet belangrijk. Ik denk dat 

het verslag van 2015 ook beter is en ook een helderder beeld geeft van 

TenneT. En zeker als je kijkt naar 2013, uh, dus nog een jaar eerder, toen 

stonden er dingen in als het aantal deelnemers aan de sportdag, en nou 

ja dat is natuurlijk niet heel erg relevante informatie. Dus in die zin is 

het wel wat meer to the point geworden.  

R: Ja, is het dan ook minder gedetailleerd? 

I: Op sommige punten is het inderdaad minder gedetailleerd. Als je 

wilt weten hoeveel mensen hebben meegedaan aan de sportdag dan kun 

je dat niet vinden in het verslag. Dat lijkt me ook niet nodig dat je dat 

kunt vinden in een verslag. Uh, maar op de belangrijkste punten, 

bijvoorbeeld op de netverliezen en op het gebied van uitstoot en waar 

dan de uitstoot van TenneT vandaan komt, op die punten is het niet 

minder uitgebreid geworden, dat is nog steeds even gedetailleerd.  

R: Wordt die informatie ook anders opgenomen in een geïntegreerd 

verslag? 

I: Niet per se nee. Dat is niet per se verschillend met een 

maatschappelijk verslag. 

R: En welke informatie wordt er wel en welke wordt er niet in 

opgenomen? 

I: Uh, er wordt een selectie gemaakt op basis van materialiteit zoals 

dat heet. Heb je wel eens gehoord van de materialiteitsanalyse gehoord 

zoals TenneT die doet? Daar maken ze een matrix van. 

R: Ja, ik heb die gezien in het verslag. 

I: En dan nemen ze eigenlijk de zaken op de rechts bovenin staan. Nou 

niet helemaal rechtsboven, als je hem zo tekent **loopt naar het 

whiteboard in het kamertje en begint te tekenen**, dan heb je dus zo 

zeg maar intern en extern, en dan doe je eigenlijk dit **tekent lijn, 

concaaf** want als ze dus kennelijk zo belangrijk zijn voor één partij, 

dan moeten ze er toch in. Dus die zitten er ook in, en verder natuurlijk 

alle onderwerpen hier **punten boven de lijn**. Maar die worden dan 

niet meer gerapporteerd **punten onder de lijn**. Dat is eigenlijk hoe 

je de selectie maakt.  

R: Oké, maken jullie als accountant ook zo’n selectie? 

I: Ja, enigszins. Uh, wij tekenen niet zelf zo’n matrix, maar wat wij 

doen is wij doen een soort sanity check zou ik maar zeggen. Stel je 
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voor dat TenneT ons die matrix presenteert en die zegt hier **ver onder 

de lijn** leveringszekerheid, wat het allerbelangrijkste onderwerp is 

natuurlijk, want ze moeten elektriciteit leveren, en dat zou dan hier 

staan, dat is raar, dan zouden we zeggen hoe kan dat nou. Uh, en 

checken hoe dit tot stand gekomen is. Dus welke analyses ze zelf 

gemaakt hebben en of je op basis van dat proces eigenlijk kan stellen dat 

dat je materiële onderwerpen zijn. Als ze dus zeggen van ja, ik, weet je, 

dat heb ik zo maar even bedacht, dan vinden we dat niet sterk. Zeker 

niet als je uitspraken doet over wat de externe stakeholders vinden 

zonder dat je dat aan ze gevraagd hebt. Stel als je dat zou doen, dat kun 

je gewoon niet waarmaken. 

R: Nee. Dus jullie kijken eigenlijk of TenneT het goed gedaan heeft, 

jullie lopen die stappen eigenlijk na dan. 

I: Ja, wij lopen precies na wat zij hebben gedaan. 

R: Net als met een normale accountantscontrole. 

I: Ja, precies hetzelfde. 

R: En is er iets veranderd met betrekking tot de focus op sustainability 

in het verslag? 

I: Hoe bedoel je of het verslag van TenneT … 

R: Ja, is er nu meer focus op duurzaamheid of minder dan voorheen? 

I: Uh, ik denk wat meer. En wat meer ook op de punten waar 

TenneT ook echt impact op heeft. Uh, en ze zijn nu ook bezig met 

zoals ze het noemen de ketenverantwoordelijkheid, waar komen onze 

producten vandaan hè, de koperen leidingen, de kabels, waar komen die 

nou eigenlijk vandaan die wij gebruiken. Daar zijn ze ook wel meer mee 

bezig. Ja. 

R: Is dat ook het doel om dat in het verslag op te nemen? 

I: Uiteindelijk wel, denk ik. Maar goed daar zitten ook, daar zitten soms 

juridisch zitten daar moeilijkheden aan, en kijk dat zijn, het gaat om 

enorme orders die ze daarvoor moeten doen. Dus dan zit je ook met 

aanbestedingswetgeving enzo, je kunt dus niet zomaar van alles in je 

jaarverslag zetten daarover, want dat is dan vertrouwelijk, of dat is 

concurrentie of. Dus dat kan lastig zijn. Plus dat de overheid, uh, de 

overheid houdt niet van transparantie laten we het maar zo zeggen. 

Ze doen net alsof ze dat wel willen maar dat willen ze helemaal niet. Je 

ziet dus bij alle bedrijven, de staatsbedrijven, TenneT is natuurlijk een 
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geprivatiseerd staatsbedrijf, dat is een hele aparte constructie die we 

hebben in Nederland, en dat is bij de NS. In principe is het 

geprivatiseerd, maar de staat is wel honderd procent eigenaar. En als 

TenneT nou echt dingen gaat opschrijven van wij zijn het niet eens met 

de regering, dan ligt dat wel politiek toch heel gevoelig. Ze doen het wel 

een beetje. TenneT wil namelijk verder geprivatiseerd worden, en dat 

heeft afgelopen jaar de minister tegengehouden, en in het voorwoord 

van de CEO zegt die daar ook echt wel wat over. Dat ze het betreuren en 

dat soort bewoordingen, zeggen ze dat dan. Maar ze kunnen niet alles 

zeggen wat ze vinden. En TenneT is ook voor het bedrijfsmodel 

gebonden aan regels. TenneT kan bijvoorbeeld niet besluiten dat ze een 

vervuilende kolencentrale niet aansluiten, ze moeten iedereen 

aansluiten. Dus ze zijn ook gewoon gelimiteerd in hun 

beweegruimte, in die zin. Ja. 

R: Want je zegt de overheid houdt niet van transparantie… 

I: Neu. 

R: …maar de staat verplicht wel om deel te nemen aan de 

transparantiebenchmark? 

I: Uhu. 

R: Is dat niet tegenstrijdig dan? 

I: Ja dat is het wel. Ja.  

R: Maar heeft de overheid dan ook iets te zeggen over hoe transparant 

TenneT zelf is? 

I: Ja, uh, en je ziet dus ook verschillende, kijk de overheid is ook weer, 

heeft allemaal verschillende belangen, het zijn verschillende ministeries. 

Uh, maar goed aan de ene kant willen ze dus die transparantie en 

dan kan de overheid ook zeggen dat ze dat belangrijk vinden, en 

aan de andere kant is onze ervaring ook dat de overheid wel eens 

dingen liever niet wereldkundig wil maken als het gaat om hun 

eigen staatsbedrijven dus ja. Daar zit uh, die hebben wel eens een 

dubbele pet op denk ik. 

R: Ja oké. Het leek allemaal heel goed te zijn, van zo transparant 

mogelijk zijn. Maar er wordt dus nog een soort voorcontrole gehouden 

voor het allemaal naar buiten wordt gebracht. 

I: Dat ligt aan het bedrijf. Bij TenneT valt het wel mee, maar als je 

bijvoorbeeld komt bij de gaswinning in Groningen, dan kijken ze wel 
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mee, en bij de treinen ook. Ja en als je iets gaat schrijven wat de 

overheid echt niet aanstaat, dan komt het er niet in uiteindelijk.  

R: Nee, oké. En welk belang dient het geïntegreerde verslag volgens 

jou? En dan bedoel ik meer is het voor de samenleving als geheel of 

toch meer voor een bepaalde stakeholder? 

I: Ik denk dat het primair nog steeds voor de aandeelhouder is. Uh, 

dat is een impopulair iets, **gelach** de meeste van mijn collega’s 

zouden zeggen de maatschappij, het heeft heel veel belanghebbenden, 

ik denk dat het primair de aandeelhouder, dus de investeerders 

eigenlijk. Niet per se de aandeelhouders, dat kunnen ook de 

obligatiehouders zijn, maar de investeerders, ik denk dat dat de primaire 

groep is. 

R: Waarom verschil jij dan van mening met de collega’s? 

I: Zij hebben volgens mij de opvatting dat het breder is dan dat. Ja. En 

daar is ook wel wat voor te zeggen hoor, dat zou ook mooi zijn.. ik denk 

toch dat het voornamelijk van belang is voor degene die het geld erin 

stoppen. En, je zou kunnen zeggen, echt direct belanghebbenden zijn dat 

dan, uh, in zekere zin zijn misschien ook nog wel toekomstige 

medewerkers ook een belangrijke groep, alhoewel ik me afvraag of in 

deze tijd mensen nou echt uh keuzes maken van nee bij dat bedrijf wil 

ik niet werken omdat ik in een verslag gelezen heb dat ze dit en dit en 

dit doen. Ik denk dat als je ergens een baan kan krijgen dat mensen die 

dan gewoon aannemen, maar dat, ik denk dat dat wat … 

R: Nee dat hoor je inderdaad niet veel. 

I: Nee hè nee, want jij zit natuurlijk in die, je studeert nu af denk ik, en 

je hebt allemaal studiegenoten en die gaan op zoek naar een baan. Uh, 

nou je hebt misschien nog wel mensen die bepaalde industrieën echt niet 

doen. Er zijn misschien mensen die echt niet voor een 

sigarettenfabrikant gaan werken, wapenfabrikant, er zijn mensen die dat 

ook echt niet doen, uh, maar ook dat hoor je niet veel. Nee dus ik denk 

dat het dan toch meer over gaat van nou ik heb geld en dat moet ik 

ergens kwijt, koop ik dan aandelen A, B of C. En dan ga je dus als 

investeerder kijken van ja, is dat hetzelfde financiële resultaat, maar A 

heeft wel heel ontevreden medewerkers en veel ongevallen in het 

bedrijf, en B maakt heel veel vervuiling, en C maakt eigenlijk weinig 

vervuiling en de medewerkers zijn best tevreden, ja, goed, dan ga je dus 

in C investeren, ondanks dat ze er financieel allemaal hetzelfde uit 

zouden zien. Dat geeft toch een ander beeld als je die dingen erbij 
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neemt. Volgens mij is het vooral daarvoor. 

R: Oké. Zie je ook bepaalde spanningen die ontstaan door het 

geïntegreerde verslag? 

I: Uh, ja, jawel. Je ziet dus wat kunnen we wel en wat kunnen we 

niet zeggen in het verslag, maar dat was natuurlijk ook met het 

maatschappelijke verslag. Maar je ziet ook, wat is de rol van de 

jaarrekening, wat is het belang van de jaarrekening, en hoe 

uitgebreid moet de jaarrekening. En dat zit een beetje in spanning met 

de Nederlandse wetgeving, op dat gebied. Ja. 

R: Zijn er ook spanningen tussen bepaalde afdelingen? 

I: Nee, dat valt wel mee. 

R: En over de informatie die in het verslag komt? 

I: Uh, nou dat kan wel zo zijn ja, ja. Er kunnen wel eens verschillen 

tussen afdelingen zijn over dingen van moet dat er nou allemaal in, 

moeten we dat wel vertellen, is dat geen gevaar voor onze business 

of uh ja. 

R: Oké. 

I: Dat is bij TenneT wat minder, omdat ze natuurlijk ook geen 

Business To Consumer zijn, ze verkopen geen tandpasta aan mensen 

ofzo. Uh, maar dat, in z’n algemeenheid komt dat wel voor. 

R: Oké, en ook met de goedkeuring van het verslag? Van bepaalde 

uitkomsten of cijfers. 

I: Uh, het bestuur kan dat wel eens lastig vinden, en soms weet het 

bestuur ook niet zo goed wat de cijfers nou eigenlijk precies zijn. Bij 

TenneT, kijk het veiligheidscijfer dat weten ze wel, dat is ook heel 

precies. Uh, ja, de CO2-uitstoot, ja, dat zegt mensen ook niet zoveel. Is 

een miljoen uitstoot CO2 nou veel, of weinig, hoe verhoudt zich dat tot 

de markt, dat is gewoon nog niet duidelijk voor veel mensen. En dat kan 

dan lastig zijn. 

R: En is dat voor jullie dan wel duidelijk? 

I: Uh, ook nog niet helemaal voldoende, nee, dat kan wel beter. 

R: Hoe gaat het implementeren van een geïntegreerd rapport in z’n 

werk? 
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I: Binnen een organisatie? 

R: Ja. 

I: Idealiter gaat dat gepaard met integrated thinking, zoals dat heet. 

Dus dat het bedrijf ook gaat nadenken over hoe alles eigenlijk 

samen, hoe de verschillende bedrijfsonderdelen samen waarde 

creëren voor de maatschappij, en dan ook voor de aandeelhouders 

natuurlijk. Dat is natuurlijk het ideaalbeeld. Hoe alles samenkomt en 

hoe je dan waarde creëert voor de maatschappij. Uh, daar hoort dus 

financieel en niet-financieel bij en als je dat helder hebt als bedrijf. Dan 

schrijf je dat daarna gewoon op en dan heb je een geïntegreerd 

verslag. Als je het andersom gaat doen, als je eerst een geïntegreerd 

verslag gaat maken, zonder na te.. zonder het bedrijfsmodel duidelijk te 

hebben hoe dat nou allemaal samenkomt, dan krijg je dus ook een heel 

warrig verslag. En dan, dat is dus de verkeerde kant op, maar dat zie je 

wel eens. Bedrijven die uh ja, misschien wel.. je hebt de mate van 

integrated thinking en je hebt de mate van geïntegreerde verslaggeving, 

zou je kunnen zeggen. En sommige bedrijven gaan sneller met hun 

geïntegreerde verslaggeving dan met hun geïntegreerde business, en 

die komen dus in de problemen in hun verslaggeving en dan krijg je 

ook dat het soms wel een heel rooskleurig verhaal wordt. Uh, andere 

bedrijven zijn misschien iets te reactief met hun verslaggeving, die zijn 

eigenlijk al veel verder met hun integrated thinking maar schrijven daar 

nog niet zo veel over. Uh, dus je hebt daar verschillende typen bedrijven 

in. 

R: En hoe zou je TenneT omschrijven? 

I: Ik denk dat het bij TenneT redelijk evenwichtig is eigenlijk. Uh, 

hun eerste integrated report was eigenlijk, waren ze met hun 

verslaggeving ambitieuzer dan dat ze met hun organisatie eigenlijk 

waren. Uh, maar Margriet is heel erg bezig om die organisatie mee 

te krijgen. Wat uniek bij TenneT is, is dat Margriet’s afdeling 

onderdeel uitmaakt van corporate control, en niet van communicatie 

of iets dergelijks. TenneT is echt bezig om uh, vanuit hun control 

afdeling, uh, de niet-financiële en het financiële te integreren en 

daar dan over te schrijven. Dan heb je niet het risico dat het verslag 

voorloopt op de organisatie. En daar is TenneT redelijk uniek in.  

R: En hoe ontstaat het idee dan? 

I: Ja dat weet ik eigenlijk niet hoe dat bij TenneT is ontstaan, hoe dat bij 

andere organisaties ontstaat. Dat is niet helemaal duidelijk. Er is een 

soort van idee, van nou bedrijven die transparanter zijn, die hebben 

 

 

 

 

The process 

 

 

Integrated 

thinking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The process // 

integrated 

thinking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The process 

 

 

 

 

Integrated 

thinking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
117 

een, dat heeft een positief effect op hun aandeelhouderswaarde, dus 

daarom gaan bedrijven het doen. Maar soms is het van de rest doet 

het ook dus wij moeten wel mee. Als je het niet doet dan heb je 

kennelijk iets te verbergen, dat is meer andersom geredeneerd. Uh. 

Waarom TenneT het precies is gaan doen dat weet ik niet. 

R: Zien jullie ook dat er behoefte is vanuit de market voor echt één 

rapport? Of is dat niet het geval. 

I: Ja dat is wel meer het geval. 

R: Niet dat ze die verslagen bij elkaar moeten zoeken. 

I: Nee, daarom dat is dus voor die mensen wel wat makkelijker en 

ook voor het bedrijf zelf is het eigenlijk makkelijker als je dat in één 

rapport publiceert. 

R: En wie bepaalt wat er in het rapport moet komen uiteindelijk. 

I: Uiteindelijk het bestuur, als je gewoon puur kijkt, het bestuur is 

verantwoordelijk. In feite is het jaarverslag gewoon een verantwoording 

die het bestuur aflegt aan de aandeelhouder. Dat is de agency theory. Je 

hebt de eigenaren en je hebt management. En jaarlijks legt het 

management verantwoording af aan de eigenaren, en dat is nog steeds 

zo. 

R: Ja. Wie zijn er verder nog bij betrokken vanuit de accountant gezien 

ook, want jullie kijken ook naar de materialiteitsanalyse. 

I: Uh, dat doen wij zelf, dat doet de afdeling zelf, was dat de vraag? Of 

wij nog andere mensen inschakelen.  

R: Ja. 

I: In principe niet, in principe doen wij alle, hebben wij alle specialisten 

hier op de afdeling.  

R: Oké, en dan nu iets meer over het rapporteren van TenneT en de 

accountantsverklaring. Zijn er rapporteringsnormen voor TenneT? 

I: Uh, nou ja, ze houden zichzelf aan de global reporting iniative 

richtlijnen, GRI G4. Die gebruiken ze. En uh, ja daar toetsen wij aan, 

of ze dat inderdaad doen. 

R: Is er ook verschil tussen de GRI en het framework van de IR? 

I: Uh ja, je kunt ze tegelijk gebruiken. GRI geeft gewoon 
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indicatoren, het is gewoon een lijstje, afvinken, dat moet er allemaal in 

staan, dat kunnen we dus ook heel makkelijk controleren. Uh, het IR 

framework geeft eigenlijk meer het idee van zo zou je het hele 

verslag moeten vormgeven met de capitals, input, output. Dat geeft 

ze veel minder houvast. En dat zegt al helemaal niet in detail van dat 

moet er op die manier in staan. Uh, daar kun je dus ook veel moeilijker 

aan toetsen, maar daar hebben we al heel lang een discussie over, van 

kun je daar wel of niet aan toetsen, ik denk van wel, sommige mensen 

denken van niet.  

R: Doen jullie dat ook? 

I: Dat doen we in principe niet, op dit moment. Omdat het ook niet 

nodig is, omdat alle bedrijven GRI gebruiken. 

R: Oké, en denk je dat daar verandering in komt of vind je dat daar 

verandering in moet komen? 

I: Ja daar kan verandering in komen. En dan moeten we dat volgens mij 

wel doen, dan moeten we gewoon toetsen aan het IR framework. Maar 

daar is dus discussie over, intern of dat op dit moment kan. Uh, want er 

zijn, dat zijn dus verslaggevingsstandaarden GRI en de IR. Je hebt 

ook accountantsstandaarden, dus controle standaarden, waar wij aan 

moeten voldoen. En de controle standaarden schrijven voor dat we 

altijd moeten toetsen aan een algemeen geaccepteerde norm. Uh, en 

de GRI voldoet daar op dit moment aan, IR framework is het op dit 

moment onduidelijk of het voldoet als algemeen toetsingskader. Dat is 

een beetje een heel theoretische discussie eigenlijk. Maar ik denk dat als 

meer bedrijven het gaan gebruiken, en er een duidelijke 

gebruikershandleiding zou komen voor IR, dan kunnen wij gewoon 

kijken of ze dat volgen, dat lijkt me geen probleem. 

R: Denk je dan ook dat het framework van IR iets moet veranderen of 

dat de meningen alleen moeten veranderen? 

I: Uh, als het framework helderder wordt van dit en dit en dit en dit 

moet erin, dat vergroot wel de, dan is het wel makkelijker voor een 

accountantskantoor om te zeggen van het voldoet hier wel of niet 

aan.  

R: En in het algemeen voor het geïntegreerde verslag, is er een soort van 

comparable format, want geïntegreerd rapporteren is niet hetzelfde als 

GRI toch? 

I: Nee, klopt. GRI is in principe gewoon een lijst van indicatoren en dat 

kun je ook in een apart verslag doen, ja. En dat kan natuurlijk met IR 
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niet, met dat integrated reporting framework kan dat niet. Uh, dat moet 

dan, dat geeft wel een handleiding voor integrated reporting. Uh.. 

R: Want hoe wordt er dan voor gezorgd dat het allemaal een beetje 

vergelijkbaar wordt? 

I: Nog weinig. Dus dat is nog in ontwikkeling. Er is niet een standaard 

format nu. Nee. 

R: Daar kun je het huidige framework ook niet echt voor gebruiken 

dan? Ze zeggen zelf van wel, volgens mij. 

I: Ik denk dat het wel zou kunnen hoor. Als je het gewoon heel exact 

leest, dan schrijven ze eigenlijk wel voor hoe je het zou moeten 

doen. 

R: Ja want ik zag ook de content elements enzo allemaal. Maar daar 

wordt in praktijk dus nog geen gebruik van gemaakt? 

I: Weinig. 

R: Oké, en wat is er anders bij de accountantsverklaring van een apart 

financieel en niet-financieel rapport? Is er iets anders? 

I: Tot vorig jaar niet. Uh, waren alle verklaringen.. want het zijn 

eigenlijk twee verschillende opdrachten voor ons, levert TenneT 

gewoon gescheiden verklaringen. Dat maakt dus niet uit of die bij een 

apart sustainability rapport wordt gegeven of bij een integrated report. 

Uh, er is nu één verklaring in Nederland uitgegeven die geïntegreerd is, 

dus er zit één verklaring bij voor het integrated report, dus er is één 

verklaring bij twee opdrachten, dat is bij KPN. En dat is wel interessant 

want bij het jaarverslag van KPN zit dus één verklaring van ons, uh, 

waarin beide aspecten worden genoemd, en dat is de allereerste 

verklaring. Die zou je wel eens kunnen vergelijken, dat is wel 

interessant om te zien. Bij TenneT heb je er dus twee, dat is eigenlijk bij 

iedereen, maar bij KPN zit er maar één, dus die kun je er eens naast 

leggen.  

R: Gebeurt dat bij andere accountantskantoren meer? 

I: Nee, neenee, KPN is de enige, wij zijn de enige die dat gedaan heeft. 

R: Maar is het nu ook de bedoeling dat dat meer gaat gebeuren omdat 

het bij KPN is gedaan? 

I: Uh.. 
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R: Is het een soort test of hoe moet ik het zien? 

I: Het is een beetje een test en ook een beetje zodat wij kunnen laten 

zien van wij kunnen dingen die de rest niet kan. Uh, maar het is ook 

gewoon als idee van als je een geïntegreerd verslag hebt, dan zou je 

dus als accountant een geïntegreerde controle moeten uitvoeren. 

R: Dat zou wel het meest logische zijn. 

I: Ja, en dan hoort er dus ook één verklaring bij. Maar nu zie je, je hebt 

met allerlei accountantsregels te maken, die dat heel ingewikkeld 

maken, maar ik denk dat dat wel de toekomst is. ja. 

R: Ja want de mate van zekerheid die je afgeeft die verschilt toch ook 

vaak tussen financieel en niet-financieel? 

I: Dat kan, maar dan is het verschil, bij TenneT geven we limited.. dus 

beperkte mate van zekerheid. En bij KPN gaven ze deels beperkte en 

deels redelijke mate van zekerheid, maar bijvoorbeeld een bedrijf als 

PostNL, en ook Philips, daar is de zekerheid van de niet-financiële 

informatie en de financiële hetzelfde. Alles met redelijke mate van 

zekerheid, en dat is ook eigenlijk de toekomst. Dus dan moet het net zo 

betrouwbaar zijn als de financiële informatie. Dan wordt het 

geïntegreerde dus ook veel makkelijker. 

R: Ja, want het verwoorden van zo’n uitspraak zeg maar… 

I: Is anders. 

R: Dat wordt dus eigenlijk alsnog apart gedaan in de verklaring. 

I: Bij KPN, ja volgens mij wel ja. Maar dat durf ik zo niet te zeggen 

want dat is geen klant van mij. Uh, maar volgens mij ja, dat wordt nog 

wel uh, ja, dat moet wel anders kunnen ze niet een deel met beperkte en 

een deel met redelijke mate van zekerheid geven. 

R: En wie ondertekent dan de verklaring? 

I: Bij KPN volgens mij alleen de uiteindelijke partner, de wettelijke 

accountant zoals die heet, ja.  

R: Want jullie hebben normaal gesproken ook een partner die dan 

tekent? 

I: Ja. Misschien hebben ze samen getekend bij KPN, dat zou kunnen. 

R: Ja, want ze moeten er ook wel verstand van hebben wat ze 
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ondertekenen. 

I: Ja, kijk een wettelijke accountant die heeft bij de jaarrekeningcontrole 

bijvoorbeeld van onze IT afdeling, een soort interne verklaring van de 

IT systemen zijn betrouwbaar en daarom tekent hij dan voor het 

jaarverslag. Uh, maar in Nederland is het dus zo geregeld dat je één 

eindverantwoordelijke hebt. Als je kijkt naar verklaringen in de VS, bij 

bedrijven, die zijn dus niet ondertekend door één iemand, die zijn 

ondertekend door Ernst & Young, dat is eigenlijk veel logischer. Want 

het is ondoenlijk voor bedrijven van het formaat van TenneT of nog 

groter, zoals een Shell, dat één iemand precies zou weten en alles ook 

gezien heeft. Dat kan niet, dan ben je tien jaar bezig met een 

jaarrekening of misschien nog wel langer. Dat kan helemaal niet. Uh, 

dus ja. 

R: Komt dat dan door de regelgeving? 

I: Ja, Nederlandse regelgeving schrijft voor dat één iemand 

eindverantwoordelijke is.  

R: Oké. Het financiële deel is helemaal via de wet geregeld en denk 

je dat dat voor het duurzaamheidsdeel ook moet of gaat komen? 

I: Ik denk dat het sowieso zou moeten, uh, want dan kun pas echt de 

vergelijkbaarheid tussen bedrijven garanderen, daarom zijn die 

financiële regels er ook, maar dat is nog een hele lange weg. Maar je 

zou een soort IFRS moeten hebben voor niet-financiële informatie. 

R: Oké, maar dat moet nog echt ontwikkeld worden. 

I: Ja, ja. 

R: Is er een specifieke methodologie voor het verifiëren van 

duurzaamheidsinformatie? 

I: Ja. Binnen EY is dat de SAM zoals die hier heet, sustainability 

assurance methodology. 

R: Oké, en hoe gaat dat ongeveer in z’n werk? 

I: Uhm, hetzelfde als de jaarrekeningcontrole, dat is in grote lijnen 

hetzelfde. 

R: Oké, dus dan pak je het per post op? 

I: Ja, we identificeren verschillende significant accounts, dat linkt 

vrij goed aan de materiële thema’s. Heb je wel eens een financieel 
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dossier gezien bij ons, bij EY? Je kent EY Canvas? 

R: Ja. 

I: Ik kan het je wel laten zien hoe het bij TenneT is. **laat Canvas zien 

op de laptop om aan te tonen dat het op dezelfde manier werkt** 

R: Is het bepalen of informatie klopt niet moeilijker bij niet-financiële 

informatie? 

I: Uh, soms wel. 

R: Hoe kun je achterhalen of een cijfer klopt? 

I: Je kunt de onderbouwing wel opvragen, dus uh, bijvoorbeeld 

hoeveel elektriciteit er is gepubliceerd, dat staat in allerlei IT systemen 

van TenneT, en dat is ook gelinkt aan de omzet, en uh. Kijk maar zo ziet 

het er uit. Dan zie je dat we ook accounts aanmaken.  

R: Doe je bij niet-financieel ook een interim controle? 

I: Ja, dan kijk je dus naar de verschillende processen, en wat dat dan 

voor invloed heeft. Ja dus dat zit hetzelfde in elkaar. Zo’n dossier ziet er 

dus ook hetzelfde uit.  

R: Dat maakt het denk ik ook makkelijker om naast elkaar te leggen 

of is dat niet het geval? 

I: Ja, ja. Bijvoorbeeld, PostNL **laat zien via Canvas**, dan zie je ook 

dat wij onderdeel zijn van de group audit, wij zijn een component 

team.  

R: Oké. 
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Interview 4 – Financial auditor 

R: Ik heb dus al laten weten waar het over gaat, over integrated 

reporting bij TenneT. Kun je eerst kort omschrijven wat je functie is bij 

EY? 

I: Ja. Ik ben manager bij EY Arnhem, en daarvoor verantwoordelijk 

voor de aansturing van de controleteams. En in het bijzonder ook in het 

kader van dit interview, manager op de opdracht van TenneT. En dan 

TenneT Holding, uh, de werkmaatschappij de TSO, dat wordt gedaan 

door een andere manager. Dus ik ben specifiek op de Holding. 

R: Ja, oké. En sinds wanneer is EY betrokken bij TenneT? 
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I: Vanaf de jaarrekeningcontrole 2013.  

R: Oké, dus wel tegelijk met de andere afdeling, met het CaS team van 

EY. 

I: Ja. Want je mag, omdat het een OOB is, mag je sowieso geen andere 

werkzaamheden verrichten dan audit werkzaamheden en daaraan 

gerelateerd… 

R: Zoals advies geven. 

I: Precies. En daarvoor konden wij het ook niet doen. Sinds 2013 is EY 

betrokken, en dus ook met het sustainability gedeelte. Ja. 

R: Wat is jouw mening over het geïntegreerde rapporteren? 

I: Ja, mening, uh, in welke zin bedoel je dat. Wat ik ervan vind of uh? 

R: Ja, eerst gewoon wat je ervan vindt. 

I: Ja, uh, wat moet je ervan vinden hè. Uh, ja ik bedoel, ik vind het een 

prima ontwikkeling, sowieso dat bedrijven in het algemeen 

rapporteren over wat andere factoren dan alleen financieel. Of dat 

per se gecombineerd wordt, ja, ik denk dat het wel gewoon goed is om 

dat mee te nemen in het jaarverslag. Omdat dat gewoon in een keer naar 

buiten wordt gebracht voor de gebruikers van het jaarverslag, en 

daarmee de jaarrekening, maar ook het sustainability gedeelte. Dus ik 

denk dat an sich dat dat wel een goede ontwikkeling is, en ik denk dat 

het ook wel breder gezien wordt dat er steeds meer bedrijven zijn die 

hier over rapporteren. 

R: Ja, en denk je dat het dan beter is om dat in één verslag te doen of 

zou een apart duurzaamheidsverslag ook volstaan volgens jou? 

I: Uh, ik denk dat het op zich wel beter is om het te combineren, 

juist omdat je dan ook meer gebruikers hebt die ernaar zullen 

kijken, want omdat duurzaamheid an sich niet zo zeer in trek zou zijn, 

hè een paar mensen die kijken er sowieso naar, maar omdat je de rest 

van de jaarrekening erbij hebt dat mensen er misschien nog wel meer 

naar gaan kijken.  

R: Dat er meer aandacht voor komt. 

I: Ja, precies. 

R: En vind je het ook beter dan losstaande financiële en niet-financiële 

verslagen? 

I: Beter dan dat of? 

R: Ja dat dat gecombineerd beter is dan los. 
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I: Ja, want dan kun je het ook wat meer in perspectief plaatsen, uh 

hè. Want als je een apart duurzaamheidsverslag hebt dan moet je ook 

daarin uitleggen wat de organisatie allemaal doet, en dat leg je allemaal 

eigenlijk al indirect in je jaarverslag uit waar dan je 

duurzaamheidsverslag een onderdeel van is. 

R: Ja, oké, zodat het minder overlap heeft. 

I: Ja, precies, precies. 

R: En is de kwaliteit dan ook hoger denk je? 

I: Nou uh, ik denk dat daar geen verschil in zou moeten zitten.  

R: Maar dat merk je niet of daar verschil in zit? 

I: Ja nou goed ik ben het alleen bij TenneT kom ik het tegen, dus kan ik 

daar moeilijk iets over zeggen. En daarnaast is het ook niet mijn deel 

van de werkzaamheden. Ik weet dat de collega’s wel tevreden zijn over 

TenneT, en ook dat ze het wel gewoon goed rapporteren, maar of dat 

anders zou zijn als ze het los zouden rapporteren of gecombineerd nee 

dat weet ik niet. 

R: Is daar verschil mee met de financiële informatie dan? Of is dat echt 

het zelfde? 

I: Bedoel je dat met aanlevering of? 

R: Dat je de jaarrekening los produceert of dat je het in een geïntegreerd 

verslag zet. 

I: Nou dat is uh, ik denk dat het uiteindelijk geen verschil mag maken, 

uiteindelijk heb je een bepaald cijfer of uitkomst, en dat maakt niet uit 

of je dat nou gezamenlijk rapporteert of afzonderlijk. Althans dat lijkt 

mij. 

R: Oké, en welke voordelen van een geïntegreerd rapport zie jij zelf? 

I: Als ik ze zie dan is dat voornamelijk dat je een grotere 

bereikbaarheid krijgt van je rapportage doordat je uh, ja, meer 

mensen aanspreekt, dat uh ja, dat maakt het boekje eigenlijk gewoon 

af wat mij betreft. Het jaarverslag daar hoort ook een stukje financieel 

bij, niet-financieel, maar dan hoort er ook een stukje duurzaamheid bij. 

En ik denk dat dan gewoon, het verhaal is dan ook compleet. Zo zie ik 

het eerder ja. 

R: Oké, maar merk je dan ook dat andere stakeholders er dan echt 

daarnaar kijken of behoefte hebben aan dat soort dingen? 

I: Ja nou goed, het is natuurlijk lastig om te praten namens een 

stakeholder, dus dat kan ik vrij weinig over zeggen. 
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R: Welke problemen of moeilijkheden zie jij die verbonden zijn aan het 

geïntegreerde rapporteren? 

I: Ik denk an sich dat er niet zozeer problemen zijn, alleen dat wat 

we als auditors tegenkomen is dat er niet-financiële informatie zijn 

en daar moeten we goed oppassen, dat wij daar dus geen zekerheid 

over geven want dat kunnen wij ook niet geven. Uh, en dat dat deel 

dus echt gewoon met een andere mate van zekerheid, door een ander 

team, in dit geval onze CaS collega’s, dat zij daar dan naar kijken. En 

dat is echt met betrekking tot de auditors rol dat ik dat zie.  

R: Maar omdat het verslag nu wordt samengesteld uit veel meer 

informatie, is de … 

I: Ja dat is alleen maar positief natuurlijk. Ja. Ik vind het ook juist goed 

dat bedrijven daar heel transparant over zijn. 

R: En het verkrijgen van de informatie voor het complete verslag, is dat 

dan ook moeilijker? 

I: Uh, daar ben ik natuurlijk zelf minder bij betrokken. Kijk, een aantal 

gegevens zijn vrij makkelijk, uh, het aantal overlijdensgevallen, 

ongelukken op het werk, kijk dat zijn dingen die worden duidelijk 

geregistreerd. Uh, andere aspecten ja dat is wel wat lastiger. Uh, ik 

merk dat de collega’s daar ook af en toe wel tegenaanlopen van 

krijgen wij nu voldoende informatie en krijgen we ook de juiste 

mate van zekerheid daarbij. Dus er is ook wel echt verschil in de 

informatie die disclosed wordt. 

R: Ja. Want als jullie die controle uitvoeren, hebben jullie dan ook 

contact met het andere team of is het echt helemaal losstaand? 

I: In principe is het losstaand, uh, toch hebben wij wel afstemming 

met elkaar, van oké uh, en voornamelijk dat wij zeker weten dat het 

team van CaS dat zij ook de stukken oppakken die wij verwachten. 

Uh, op die manier proberen we dat te dekken en daarom hebben we dus 

ook wel contact met hun. Maar an sich de werkzaamheden worden 

wel echt separaat uitgevoerd. 

R: Ja. En als er iets is met informatie verkrijgen of dat iets moeilijk gaat 

ofzo, en als dat dan bij de ene afdeling zo ervaren wordt, wordt dat dan 

ook gezegd tegen de andere afdeling, van jullie moeten er ook op letten? 

I: Nee, want er zijn ook verschillende aanspreekpunten binnen de 

organisatie. Uh, voor audit en voor sustainability. 

R: Ja oké. Hoe is het geïntegreerde verslag gerelateerd aan het 

financiële verslag? Wat zijn de verhoudingen en verschillen. 

I: Ja verschillen, uh, er zijn zeker verschillen uiteraard. Kijk echt een 

relatie, dat is voor mij moeilijk te zeggen dat die er nou heel erg is. Uh, 

want er is wel eens, bijvoorbeeld dat aantal ongevallen dat soort dingen 
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waarover wordt gerapporteerd, dat heeft niet zozeer direct impact op de 

jaarrekening bijvoorbeeld, kijk wel op het jaarverslag en ook 

bijvoorbeeld wel op de bestuurdersbeloningen want die is onder andere 

afhankelijk van die eltive hè, het aantal ongevallen. Maar daar zit dus 

geen overlap verder in. 

R: Oké, het financiële deel is dan eigenlijk wel gelijk gebleven, zoals 

het traditioneel was. 

I: Ja. Ja, ja ja, dat wijzigt an sich niet, eigenlijk komt er alleen een stuk 

bij.  

R: Want die informatie financieel is dat uitgebreider of minder 

uitgebreid geworden? 

I: Sinds of? 

R: Ja sinds dat het geïntegreerd wordt, en niet meer losstaand. 

I: Ja maar an sich moet je gewoon een jaarrekening moet voldoen aan 

bepaalde eisen, daar voldoet het aan. Dus dan is het niet zozeer dat het 

tekort komt of dat het uh.. 

R: Oké, er worden niet extra dingen weggelaten of toegevoegd nu. 

I: Nee, nee nee, maar goed dat is ook wel lastig, want in 2013 zijn we 

begonnen en toen was het verslag hè de integrated audit report er ook al. 

Dus dat kan ik moeilijk zeggen om het vergelijk, maar het lijkt mij ook 

niet logisch dat je andere dingen gaat toevoegen of juist niet in het 

financiële deel. Uh, want an sich de jaarrekening verandert er bijna 

niet door.  

R: Nee oké. Ik weet niet of jij dat weet, maar is er iets veranderd aan de 

focus op sustainability? Nu ze echt meer geïntegreerd denken. 

I: Ik merk bijvoorbeeld wel bij TenneT, dat voorheen gaven zij 

reguliere obligaties uit, en dat ook bij TenneT is dat uh, daar komt nu 

de tweede ronde van, dat ze echt green bonds gaan uitgeven, waar dan 

ook echt separate verklaringen bij komen dat het inderdaad allemaal op 

een groene manier besteed is. Dus ik denk an sich dat daar wel meer 

over na wordt gedacht. 

R: Wat zegt zo’n groene obligatie dan precies? 

I: Ja dan moet het aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is een partij 

die een aantal eisen hebben gesteld waar ze aan moeten voldoen. Nou 

goed, TenneT die vindt het ook wel mooi om dan bijvoorbeeld de 

eerste te zijn in de markt van de corporates die dat dan hebben. En 

daar pronken ze dan ook wel mee, en dan gaat er ook wel weer een 

nieuwsberichtje uit. Ja, ze vinden het dan ook wel mooi om met dingen 

als sustainability om daar dan mee voorop te lopen. 
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R: Ja oké. Welk belang dient het geïntegreerde verslag volgens jou? Wie 

zijn de belangrijkste groep eigenlijk? 

I: Uh, stakeholders en dan denk ik specifiek, kijk, wellicht ook 

werknemers, analisten, maar dat ligt dan bij TenneT misschien nog iets 

anders omdat zij geen aandelen hebben die worden verhandeld. Want als 

je bijvoorbeeld uh beursgenoteerde aandelen hebt, dan kunnen 

handelaren ook een signaal afgeven als er bijvoorbeeld niet-financiële 

ontwikkelingen zijn, waarvan aandeelhouders zoiets hebben van dat is 

niet zoals wij dat wensen. Nou dat is bij TenneT dan niet mogelijk 

omdat bij TenneT maar één aandeelhouder is hè, de staat der 

Nederlanden. Uh, ja ik denk dat het op die manier zich zou kunnen 

vertalen.  

R: Oké. Maar zie je dan dat investeerders eigenlijk nog steeds de 

belangrijkste groep zijn of zie je het meer als de samenleving als 

geheel? 

I: De samenleving als geheel. En het ligt er ook aan wat voor bedrijf 

het is. TenneT is natuurlijk, ja, elektriciteitstransporteur op het 

hoogspanningsnet, uh, kijk de consument neemt uiteindelijk stroom af, 

maar dat vindt niet via, ja indirect via TenneT plaats, dus ja, ook als 

persoon zelf als consument maakt dat mij niet zo heel veel uit. Kijk je 

kan er niet anders door handelen. TenneT is en zal blijven dat zij de 

elektriciteitstransporteur zijn op het hoogspanningsnet. Dus je kan er 

weinig andere, uh, je kan er niets anders door handelen. 

R: Nee je kunt geen andere keuzes maken. 

I: Je kan geen andere keuzes of beslissingen nemen, en ik denk juist als 

met wel beursgenoteerde aandelen dat je wel, dan kan je wel wat meer 

invloed daarop uitoefenen. Dat heeft echt te maken met voornamelijk A, 

dat de staat der Nederlanden, dat ze holder zijn van aandelen, ja ze zijn 

niet verhandelbaar, dus je kan ook niet andere beslissingen nemen. 

R: Nee, dus ze houden dan misschien meer rekening met Greenpeace en 

dat soort organisaties. 

I: Ja dat is de vraag. Ik denk dat dat meer speelt bij een Shell, met 

boringen, met olieboringen, en kijk dat, en kijk als je bijvoorbeeld kijkt 

naar schaliegas, dan kom je eerder uit bij een GasUnie bijvoorbeeld, 

kijk daar speelt dat natuurlijk wel. En dan kan je daarvan aangeven 

specifiek op dat onderdeel, want daar is natuurlijk iedereen in 

geïnteresseerd hè, daar ga je dan wel naar handelen. Kijk en dan kan er 

bijvoorbeeld door een Greenpeace invloed worden uitgeoefend op de 

overheid in het algemeen, die dan tegen GasUnie zegt van hé, zo moet 

het niet, let daarop. 

R: Bij TenneT ligt dat iets moeilijker met alle stakeholders, zowel met 

de investeerders als de samenleving. 
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I: Ja, precies. Ja, kijk, wie zijn dan de investeerders, dat is de staat der 

Nederlanden en de mensen die dat geld tegoed hebben, en 

obligatiehouders bijvoorbeeld, ja kijk die hebben uiteindelijk geen 

invloed op het beleid, die obligatiehouders. Dus ja, daar gaat de wereld 

daarvoor niet veranderen. En als je bijvoorbeeld een obligatie van twaalf 

jaar hebt uitstaan, dan gaat een TenneT niet iets anders doen omdat jij 

zegt dan ga je meer rente betalen als je minder groen bezig bent.  

R: Nee oké, want als die afspraak van die obligatie eenmaal staat dan 

kunnen ze er toch niets meer aan veranderen. 

I: Nee precies, daar wordt niks aan veranderd. Dus uh.. 

R: Het is meer voor de nieuwe investeerders. 

I: Ja, ja. En dan denk ik dat daar nog beperkt naar wordt gekeken, maar 

dat is uh, zoals, ja dat weet ik natuurlijk niet. 

R: Oké. En zie je bepaalde spanningen die ontstaan door het 

geïntegreerde verslag? Bijvoorbeeld tussen bepaalde afdelingen. 

I: Nou ja goed, uh, het disclosen van de ongevalscijfers die direct een 

invloed hebben op de bonus van het management dat zorgt 

natuurlijk wel voor wat spanningen. En dan ook van uh, oké wat is 

nou een ongeval en wat dan niet. Ja daar zitten wel spanningen, ook 

omdat het direct een financiële prikkel heeft op het management. Daar 

heb ik het CaS team ook wel over gehoord.  

R: Dat ze niet graag negatieve niet-financiële zaken publiceren. 

I: Ja nou goed, kijk, uiteindelijk uh is er in maart ook een dode gevallen, 

dan wel via een onderaannemer, bij een station hier in de buurt, ja weet 

je dat is gewoon een gegeven. Een dode is een dode, uh dat is heel 

betreurenswaardig natuurlijk. 

R: Dan weet je wat er aan de hand is. 

I: Precies, daar is geen discussie over. Nou goed dan heb je bijvoorbeeld 

iemand valt van de trap en weet je dat soort dingen, wordt dat dan 

allemaal geregistreerd of .. 

R: Verzwijgen ze dat. 

I: Nou ik zou niet zeggen dat ze dat verzwijgen, maar dat wordt met een 

financiële prikkel natuurlijk wel wat lastiger. 

R: Ja. Oké. Dus dat heeft wel echt te maken met de informatie die in het 

verslag komt uiteindelijk.  

I: Ja, uiteindelijk komt dat gewoon in het verslag te staan. 

R: En met de goedkeuring van het verslag, zijn er dan ook nog bepaalde 
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spanningen? 

I: Nou dat is meer of wij voldoende informatie hebben verkregen 

om een bepaalde mate van zekerheid te verstrekken, verder niet. 

R: Over bepaalde uitkomsten of cijfers. 

I: Uh, nee, maar ik denk dat dat ook komt omdat we uiteindelijk een 

beperkte mate van zekerheid geven. Uh, dat je uiteindelijk ook niet, je 

hoeft niet zo diepgaande werkzaamheden uit te voeren zoals je dat 

bij de controle van een jaarrekening doet. Uh, dus ergens stopte die 

verantwoordelijkheid en dan is het ook goed. 

R: Oké. En hoe gaat het implementeren van een geïntegreerd rapport in 

zijn werk? 

I: Ja daar heb ik geen ervaring mee. 

R: Ook niet hoe het idee ontstaat? 

I: Ja goed, uiteindelijk is dat op het managementniveau, zullen we daar 

eens over gaan rapporteren, en dan neem je het op in je rapportage. 

R: En wordt zoiets ook overlegd dan met jullie als accountant? 

I: Ja dat is volgens mij, ja dat lijkt mij wel. Ik weet niet hoe dat toen in 

2013 is gegaan, uh, maar dat is wel, toen is ook ons gecombineerd 

verslag is er toen gekomen. Dus dat is wel ook afgestemd denk ik. En 

dan vooral ook de diepgang van onze werkzaamheden met het CaS 

team, van hoeveel zekerheid willen jullie en hoeveel kunnen wij ook 

geven. Kijk daar zijn wel duidelijke afspraken over gemaakt.  

R: En wat komt er dan uiteindelijk in het rapport te staan. 

I: Uh, dat zou je eigenlijk aan het CaS team moeten vragen, maar 

volgens mij is dat gewoon dat met beperkte mate, als woorden met het 

is niet gebleken dat, uh, ja volgens komt dat erin te staan, ons is niet 

gebleken dat het foutief is. 

R: In het jaarverslag zelf, de onderwerpen enzo? 

I: Uh, ja dat is onderneming-specifiek natuurlijk. Ik weet dat er bij 

TenneT wordt onder andere gesproken over het aantal 

hoogspanningsstations en dat soort dingen, aantal ongevallen, uh, ik 

denk dat je dat meer op die manier moet zien. En ook, wat stond er nou 

nog meer in, nou goed dat kun je natuurlijk ook uit het jaarverslag zelf 

halen. Ik denk dat dat zijn de onderwerpen waar onder andere over 

wordt gesproken. 

R: En wie bepaalt dan welke onderwerpen erin komen? 

I: Ja dat is het management hè. Het is en blijft het jaarverslag van de 
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managers. 

R: Hebben jullie daar ook nog invloed op? Vanuit de financiële audit? 

I: Nee. 

R: Helemaal niet? 

I: Nee, ik zou ook niet weten waarom. 

R: Ik dacht dat het misschien iets samenhangt en dat daardoor jullie 

zeggen van dat moet er zeker wel in toegelicht worden. 

I: Nou goed, kijk je, uh, als je bijvoorbeeld meldt over de ongevallen 

zonder overlijden, dan moet je uiteraard ook vermelden met overlijden. 

Weet je, je moet niet alleen de positieve punten noemen, kijk je moet 

dan wel reëel zijn dat je een compleet beeld laat zien. Maar an sich 

zijn er ook niet harde voorschriften in wat er moet worden 

disclosed. 

R: Nee, oké. Weet je wie er allemaal bij betrokken zijn, bij het 

jaarverslag? Zoals die nu geïntegreerd is. 

I: Ja nou goed, sowieso natuurlijk de financiële administratie die 

begint met het boeken en dat ligt ten grondslag al uh mensen die van 

operations ook, en dan heb je een control department, die reviewt hun 

werkzaamheden en die stellen ook uiteindelijk de jaarrekening op. En 

dan heb je Margriet, die deels sustainability vult. En uiteindelijk gaat 

dat als voorstel naar het management board, uh, die dat uh goed moet 

keuren, en dan wordt die vastgesteld en gecontroleerd en dan ook 

vastgesteld. En de RvC kijkt er natuurlijk ook naar. En wij zijn 

natuurlijk zelf ook betrokken. 

R: Hebben jullie verder ook nog contact met mensen binnen TenneT of 

alleen met de financiële afdeling? 

I: Uh, gedurende het jaar hebben we met veel meer mensen, met 

projectleiders, uh, hebben we natuurlijk ook personeelsafdeling, ja 

diversen hebben wij eigenlijk wel contact mee in de organisatie. 

R: Ja, maar dan gaat het meer over wat een cijfer is of het klopt, dan dat 

het over een onderwerp gaat of het er wel of niet in moet. 

I: Nee niet over een onderwerp of het er wel of niet in moet. Nee maar 

goed, tenzij je informatie ten gehore krijgt waarvan je denkt hé zou 

die dat niet moeten worden vermeld. Dus op die manier doe je wel 

een soort completeness check. 

R: En iets meer over het rapporteren en de accountantsverklaring. Zijn 

er rapporteringsnormen voor TenneT verder? 

I: Uh, bedoel je voor het financiële deel of het niet financiële? Want 
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voor het financiële is natuurlijk gewoon de vereisten van IFRS, 

waar ze over rapporteren, en ze rapporteren voor enkelvoudig ook 

op Titel 9 BW 2. Uh, dus daar moeten ze aan voldoen. Specifiek het 

deel sustainability dat is meer wat het CaS team naar kijkt. Waar ze aan 

moeten voldoen. 

R: Want zien jullie verder ook of er wel of niet een soort van format is 

waar het jaarverslag op gebaseerd wordt? 

I: Er zijn gewoon een aantal specifieke onderwerpen, ook vanuit Titel 

9 BW 2 waaraan je moet voldoen. En juist ook bijvoorbeeld de 

risicoparagraaf is ook dit jaar nieuw. En daar hebben wij ook wel 

meegekeken of dat ook wel voldoet natuurlijk. En daar zijn ook nog wel 

aanpassingen geweest na onze, met onze controle van dit is nog niet 

voldoende. En dan doen we gewoon de check van over een aantal 

onderwerpen moet gewoon gesproken worden.  

R: Maar voor het gehele integreerde verslag is er niet echt een … 

I: Nou goed die losse stukken die moeten uiteindelijk leiden tot één 

groot geïntegreerd rapport natuurlijk. 

R: Oké. Is er iets anders aan de accountantsverklaring van een apart 

financieel en niet-financieel rapport en een geïntegreerd rapport? 

I: Ja want dan is het verweven en nu zijn er twee aparte verklaringen. 

R: Ja. Want dat is nog wel steeds apart? 

I: Nee, in 2013 hebben we het geïntegreerd. 

R: De verklaringen ook? 

I: De verklaringen ook, maar dat moet je ook even checken, dat weet ik 

vrij zeker, en dan zit er gewoon een, daar is het stukje sustainability als 

een aparte paragraaf opgenomen. Daar werd wel nadrukkelijk op 

gewezen dat er een andere mate van zekerheid is bij de controle. 
Vanaf 2014 hebben we ook te maken met een nieuwe controleverklaring 

zoals opgenomen in standaard 702N, waarbij men een uitgebreidere 

verklaring moet opnemen. En toen is die ook weer gesplitst. 

R: Ja toen is die weer … 

I: Ja, in 2013 was de verklaring ook, en in 2014 is die er weer 

uitgehaald. En in 2015. 

R: En voor volgend jaar? Is daar iets over bekend? 

I: Volgens mij blijft die apart. 

R: Ik begreep dat KPN onder de nieuwe norm de eerste was die een 

geïntegreerde verklaring had gekregen dit jaar, waarbij ook één 
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handtekening is gezet. 

I: Volgens mij hadden wij toen wel twee handtekeningen gezet. Ik zal 

even kijken of ik ‘m hier heb. **zoekt op laptop in dossier** Ja we 

hadden toen één, een combined independent auditor’s report and 

assurance report. En dan wordt er duidelijk aangegeven van oké dit is 

het report on the financial statements en dan was er een apart 

hoofdstukje conclusions with respect to the nonfinancial information, en 

toen is die ook apart getekend voor het stukje, voor de nonfinancial 

information en voor de financial statements. 

R: Ja. 

I: Dus toen hadden we ook een gecombineerde verklaring. 

R: Maar je zei TenneT is jouw enige klant waarbij er een geïntegreerd 

verslag is? 

I: Ja. 

R: Merk je iets bij de andere bedrijven dat ze ook zoiets willen doen of 

is daar helemaal geen sprake van? 

I: Nee. Daar is geen sprake van. Maar dat is ook, kijk TenneT is 

natuurlijk ook een veel grotere klant, dat is een uh, dat is gewoon iets 

anders, dat is echt een corporate. Die moet je meer denk ik meer in 

vergelijk zien met KPN en Shell, en Philips, en daar zijn ze dan 

bijvoorbeeld niet de enige. Kijk echt voor de middle market, daar 

geldt dat natuurlijk niet echt heel erg voor dat het relevant is voor 

hun. 

R: Dan is het te veel moeite? 

I: Ja, ik denk wat levert het hun nou uiteindelijk op. Wat kost het en 

wat levert het uiteindelijk op. Ja. 
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