
BEDRIJFSVOERING

Onze juridische structuur 
Conclusion is een ecosysteem van zelfstandig opererende 
bedrijven die, alleen of in wisselende constellaties, hun 
expertises aan klant en markt aanbieden. Conclusion BV 
is van bijna al deze bedrijven 100% aandeelhouder en enig 
statutair bestuurder. Enig aandeelhouder van Conclusion 
is NPM Investments V B.V. Enig statutair bestuurder van 
Conclusion is E.H. Verkoren.  

.nl
We zijn een puur Nederlands bedrijf. We richten ons primair 
op de Nederlandse markt. Naast onze hoofdvestiging 
in Utrecht hebben we nevenvestigingen, verspreid over 
Nederland. Conclusion kiest voor huur van panden en geen 
koop. Daarmee zijn we flexibel in onze huisvesting en voor-
komen we risico’s met vastgoed. We hebben momenteel 
tien vestingen.

Spiegeltje, spiegeltje
In de samenstelling van directie, managementteams en op 
sleutelposities willen we dat de man-vrouw verdeling een 
goede afspiegeling vormt van onze hele organisatie. In 
directie en management zijn op meerdere posities vrouwen 
actief.

De groei van genderdiversiteit binnen Conclusion gaat 
organisch. Ondanks het feit dat we in een sector zitten die 
traditioneel meer als ‘mannelijk’ wordt gezien. Vrouwen 
vinden prima hun weg binnen ons ecosysteem. Daardoor 
groeit het aandeel vrouwen op een natuurlijke manier. We 
laten daar geen beleid op los: we kijken naar mensen en hun 
kwaliteiten en ambities. Conclusion is het podium waarop 
iedereen op volle capaciteit functioneert en bijdraagt. 
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Corporate Governance
We werken volgens een interne beheersingsstructuur die 
past bij ons ondernemerschap en de cultuur van onze 
organisatie. Daarom besteden we, naast onze focus op 
interne governance, processen en systemen, veel aandacht 
aan het management van onze 22 bedrijven. Divers als zij 
zijn houden we rekening met ieders risicoprofiel. 

Interne beheersing
Definiëren en monitoren doelstellingen
Jaarlijks stelt elk bedrijf een businessplan op met concrete 
doelstellingen en onderkende risico’s voor het komende 
jaar. Maandelijks is er monitoring op de voortgang.

Duidelijke verantwoordelijkheden
Binnen Conclusion hebben we de verantwoordelijkheden  
en procuratiebevoegdheden concreet en transparant  
vastgelegd.

Transparante administratieve organisatie
Bij de opzet van de administratieve organisatie letten we op 
de diversiteit van activiteiten en businessmodellen.

Adequate projectbeheersing
Voor het aangaan van risicovolle projecten hanteren we een 
review-systematiek.

Kwaliteitscertificeringen  
en audits
Kwaliteits-, Energie- en Milieumanagementsysteem
Conclusion heeft haar geïntegreerde Kwaliteits-, Energie- en 
Milieumanagementsysteem ingericht conform de ISO50001 
en gecertificeerd conform de ISO9001:2015 norm, 
ISO14001:2015 norm en de SKAO CO2 Prestatieladder 
norm. Jaarlijks vinden in- en externe audits plaats (Quality 
Masters en DNV). Ook op managementsystemen die niet 
gecertificeerd zijn (Arbomanagement, Risicomanagement) 
vinden interne audits plaats. Ten slotte voorziet Ernst & 
Young Accountants de jaarrekening van Conclusion van een 
goedkeurende controleverklaring.
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Duurzaamheidsprestaties
Wat onze duurzaamheidsprestaties aangaat: die laten 
we extern beoordelen in het FIRA Rating System (niveau 
Zilver) en in het CSR Rating system Ecovadis (58 punten, 
Ecovadis heeft Conclusion hiervoor een Silver Award 
toegekend). Jaarlijks publiceren we, na externe verificatie 
(DNV), een gedetailleerde rapportage over de CO2 
Footprint van onze totale organisatie en onze vestigingen.

Specifieke certificeringen
Bedrijven van Conclusion beschikken ook over eigen, 
specifieke certificeringen, die van toepassing zijn op 
hun eigen bedrijfsprocessen, zoals ISO9001:2015, 
ISO27001:2015 ISO20000:2015, ISAE3402 verklaring, SKAO 
Prestatieladder, VCA** en NEN7510.

Certified Services
Conclusion Infrastructure Services
•  Microsoft: MVP and Certified Master (MCM) 
• HP: ACE Storage, Server, etcetera
• VMware: vExpert and VCP’s
• Redhat: Certified Architect (RHCA)

Conclusion Data & Integration Services
• Oracle: ACE and ACE directors
• IBM: Certified Designers and developers

Conclusion Business Services
• Prince2/IPMA
• Professional Scrum Master/Product Owner

Conclusion Application Services
• Prince II, IPMA, Professional Scrum Master/Product 

Owner, Mendix Rapid, Advanced en Expert certification, 
Mendix MVP-member, TOGAF, Archimate

• Oracle Cerfified Associate/Professional Java Programmer
• Professional Scrum Master/Productowner
• Microsoft: Certified Developers (MCSD)
• Sitecore: Certified Developers, Certified Marketing 

Professionals
• Google: Certified Marketing Professionals
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Ethiek  
Van denken naar doen
Meer dan omzet 
Deze tijd stelt andere prioriteiten aan de moderne zakelijke 
dienstverlener dan vroeger. Bij Conclusion zijn we ervan 
overtuigd dat onze waarde niet bepaald wordt door 
omzetcijfers, maar vooral door wat we bieden aan onze 
klanten, collega’s én aan de samenleving. 

Eerzaam en duurzaam 
We willen onze diensten eerzaam en duurzaam aan-
bieden. We erkennen alle toepasselijke nationale en 
regionale wet- en regelgevingen. Ook volgen we lokale 
wet- en regelgeving, zoals fiscale verplichtingen en 
mededingingsregels. We gaan hierin verder dan de wet- 
en regelgeving voorschrijft.

Onze verantwoordelijkheid
We staan op ons werk geen enkele vorm van discriminatie 
toe op basis van hoe je denkt, van wie je houdt of hoe je 
eruit ziet. We maken ons hard voor eerlijk zakendoen en het 
nemen van zuivere beslissingen. Machtsmisbruik, corruptie 
en omkoping zijn no-go areas. 

Meer lezen? 
Al deze - en andere - uitgangspunten legden we vast in
ons Integriteitsbeleid en ons Risicomanagementbeleid. 
Verdere uitwerking vertaalden we door naar de Personeels-
gids, het Protocol Ongewenste Omgangsvormen en het 
Protocol Melden Misstanden. 
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Het evenwicht tussen  
mee-ondernemen en  
risico’s beheersen
Al sinds onze start is ons ondernemerschap nadrukkelijk 
onderdeel van onze filosofie. We geven collega’s bij onze 
bedrijven de ruimte om zelf te ondernemen en daarbij hun 
eigen risicomanagement toe te passen. De kunst is om onze 
winst- en groeidoelstellingen precies af te wegen tegen de 
risico’s die we willen en kunnen nemen. De juiste balans. 

RISK APPETITE 
De mate van risicobereidheid beoordelen we vanuit de 
strategische doelstellingen van onze organisatie. De 
maatschappijkritische diensten waarin wij de zorg hebben 
voor processen waar elke seconde telt en downtime 
geen optie is, kennen een zero-risk beleid. In andere 
situaties nemen we, samen met onze klanten, bewust 
gecalculeerde risico’s om zo onze dienstverlening richting 
diezelfde klanten te kunnen innoveren, te verbeteren en te 
optimaliseren. 

4 RISICOCATEGORIEËN EN HUN IMPACT

STRATEGISCHE 
risico’s 

Impact op onze strategische  
doelstellingen.

OPERATIONELE 
risico’s

Impact op onze interne 
kwaliteitssystemen, processen 
en medewerkers.

FINANCIËLE 
risico’s

Impact op onze financiële 
resultaten, de financiële 
stabiliteit van ketenpartners, 
contractuele verplichtingen en 
fiscale risico’s.

COMPLIANCE 
risico’s

Impact door o.a. 
reputatieschade, financiële 
schade en juridische schade  
en sancties van toezichthouders 
als we niet voldoen aan wet-  
en regelgeving.
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Risicomanagementsysteem
Wat het inhoudt

Ons risicomanagementsysteem, ofwel Risk Management 
Framework, omvat gecoördineerde activiteiten om 
Conclusion te sturen en te beheersen rond risico’s. 
Risicomanagement is een vast en integraal onderdeel van 
onze processen en van onze bedrijfsvoering en -besturing.
 
INZICHT
Inzicht in risico’s die de bedrijfscontinuïteit van het 
Conclusion ecosysteem bedreigen en de bijbehorende 
mitigerende maatregelen. 

Het inzichtelijk hebben van de voornaamste risico’s die 
Conclusion raken, vormt de basis voor het beheersen van 
de risico’s. Conclusion draagt zorg voor inzicht in mogelijke 
gebeurtenissen die negatieve gevolgen met zich mee 
kunnen brengen. We hanteren een integrale aanpak, waarbij 
onze focus ligt op die risico’s die onze bedrijfscontinuïteit 
in gevaar kunnen brengen. Zowel op het financiële als niet-
financiële vlak (bijvoorbeeld reputatieschade).

RISICOBEWUSTZIJN 
Stimuleren en vergroten van het risicobewustzijn van alle 
collega’s binnen Conclusion. 

Grip op de risico’s die Conclusion kunnen raken, begint bij 
het risicobewustzijn van álle collega’s. Als zij risicobewust 
zijn in hun dagelijkse werkzaamheden, neemt het inzicht in 
de risico’s toe en kan hier proactief op worden ingespeeld. 
Conclusion investeert in dit risicobewustzijn met diverse 
awarenesscampagnes.
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Risicomanagementsysteem
Hoe het werkt

Het systeem van risicobeheersing en interne controle 
komt voort uit de ISO31000 richtlijn en de Code 
Corporate Governance 2016. Ook interacteert 
het Risk Management Framework met de diverse 
kwaliteitsmanagementsystemen binnen ons hele 
ecosysteem. Deze kwaliteitsmanagementsystemen  
zijn opgezet en gecertificeerd conform normen  
zoals bijvoorbeeld ISO27001, ISO20000, ISO9001, 
ISO14001, VCA en NEN7510. 

VINGER AAN DE POLS 
Als Conclusion hebben we onze strategie en doelstellingen 
voor risicomanagement duidelijk en in overeenstemming 
met de algemene bedrijfsstrategie omschreven. Periodiek 
bespreekt iedere directeur het risicomanagement, de
risico’s en de mitigerende maatregelen met het risico-
comité van Conclusion. Deze onderwerpen zijn structureel 
ingebed in de stuurcyclus. Onze directie committeert 
zich aan het inzichtelijk maken en beheersen van risico’s
in het risicomanagementbeleid (Conclusion Risico-
managementbeleid v1.0 januari 2017). De directie 
rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van 
Commissarissen. 

Ons risicomanagementsysteem groeide de afgelopen jaren 
met ons mee:  

<2014 Volledig decentraal.

2014-2016 Verdergaande samenhang, 
samenwerking en 
risicobeheersing. Het 
seniormanagement is verder 
versterkt en draagt bij aan 
aansturing van de activiteiten 
en inperking van risico’s.

>2016 Decentrale verantwoordelijkheid 
en betrokkenheid; aangevuld 
met een focus op samenhang 
en centraal overzicht. 

2017 Prolongatie van deze vorm.  
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Robert Derksen
Financieel Directeur

8 risico’s en hun impact keurig  
in een matrix. Overzichtelijk toch?

Risico

Conjunctuurgevoeligheid  • • • • • • • •
Behoud van Conclusioncultuur 
bij groei

 • •  •  • • • • 

Verkeerd verloop van acquisities  • •  • •  • • • •
Cybercrime  • •  • • • • •  • • • • 
Projectrisico's  • • • •  • • • • • • • • • •
Krapte op de arbeidsmarkt  • • •  • • • • • • • • 
Veranderende contractvormen  • • •  • • • • • • • • •
Compliance wet- en regelgeving  • •  • • • • • • • •
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8 risico’s
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CONJUNCTUURGEVOELIGHEID
Een onzekere economische situatie kan leiden tot een 
aanhoudende afname van de investeringsbereidheid van 
onze (potentiële) klanten, hetgeen effect heeft op onze 
omzet- en resultaatontwikkeling. De markten waarin 
wij actief zijn herstellen zich de afgelopen jaren, de 
concurrentie in de markt blijft onveranderd hoog en wordt 
zo mogelijk zelfs nog hoger. Het marktlandschap wordt 
tegelijkertijd complexer en uitdagender. 

Conclusion heeft een solide basis, een gespreid portfolio 
en is als geen ander groot IT-bedrijf in staat om zich 
flexibel aan te passen aan veranderende omstandigheden. 
Deze strategie zorgt ervoor dat Conclusion in geringe 
mate conjunctuurgevoelig is en zelfs, ondanks het zware 
economische klimaat van de jaren die nu achter ons liggen, 
altijd een groei tegen de markttrend in heeft gerealiseerd. 
We hebben er derhalve dan ook alle vertrouwen in dat 
wij deze groei die we ook in zware economische tijden 
volhielden, kunnen blijven realiseren. We durven hier risico 
te nemen, met name gericht op innovatie en ontwikkeling. 
Conclusion heeft hier zelfs een specifiek programma voor 
opgericht: ‘Dare to disrupt’ (www.daretodisrupt.nl). Zo zijn 
en blijven we klaar voor het veranderende marktlandschap. 
 
BEHOUD VAN DE CONCLUSIONCULTUUR BIJ GROEI
Conclusion hecht veel waarde aan haar cultuur waarin
consequent de klant, onze passie voor IT en ondernemer-
schap centraal staan. In een steeds groter wordende 
organisatie en na de organisatorische wijzigingen die begin 
2016 plaatsvonden, heeft het behoud van die cultuur sterk 
onze aandacht. We zien dat onze cultuur sterk is, dat deze 
in het hart van onze mensen zit en ook in 2017 is blijven 
zitten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het grote aantal nieuwe 
collega’s die we in 2017 welkom hebben geheten en die 
aangedragen zijn door huidige collega's. Onze collega's zijn 
trots op Conclusion en dragen dat uit. 

ACQUISITIES
Conclusion ziet het doen van acquisities als wezenlijk 
onderdeel van onze (groei)strategie. Ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen en onderzoeken wordt met 
acquisities meestal meer risico gelopen dan met autonome 
groei. We willen zoveel mogelijk risico’s vermijden en 
mitigeren deze door zorgvuldige (pre-)overnameprocessen 

Robert Derksen
Financieel Directeur 

RISICOMANAGEMENT
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te doorlopen. Om de kans op tegenvallers achteraf te 
vermijden is een due diligence onderzoek, waarbij ons 
eigen due diligence team ondersteund wordt door externe 
adviseurs, altijd onderdeel van dat (pre-)overnameproces. 
Tevens schenken wij aandacht aan de on-boardingsfase aan 
de hand van een zogenaamd 100-dagenplan. Veel risico’s 
en hun (financiële) impact kunnen daarmee inzichtelijk 
gemaakt worden, waarbij mitigatie plaats kan vinden door 
clausules op te nemen in overleg en afstemming met de 
verkopers en/of door mitigerende maatregelen op te 
nemen in de bedrijfsvoering. 

Als niet-beursgenoteerde onderneming is Conclusion voor 
financiering van acquisities per definitie aangewezen op 
het bancaire circuit of op eigen middelen. Meer dan de helft 
van de benodigde financiering van alle acquisities kwam 
in 2017 uit eigen middelen van Conclusion. Hierdoor werkt 
Conclusion gericht aan de uitbreiding en spreiding van haar 
portefeuille, waarbij tegelijk wordt bewaakt dat de kans op 
het niet nakomen van schuldverplichtingen gering blijft. 
 
CYBERCRIME EN GEGEVENSBESCHERMING
Het belang van goede gegevensbescherming en de 
bestrijding van cybercrime behoeft tegenwoordig geen 
uitleg. Cybercrime is niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks bestaan. Alertheid op informatieveiligheid, het 
beschermen van data en feilloos werkende ICT-systemen 
zijn de levensader van ons bedrijf, voor onze eigen 
informatievoorziening en bedrijfsvoering, maar vooral ook 
voor onze klanten.

Wetgeving verandert, de Wet bescherming persoons-
gegevens (Wbp) wordt per 25 mei 2018 vervangen door 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Op het gebied van compliance op dit vlak accepteert 
Conclusion geen enkel risico. De implementatie van de AVG 
werd in 2017 begeleid door de daar speciaal voor ingerichte 
Taskforce AVG en een projectteam dat de implementatie 
operationeel begeleidt. We investeren continu in verdere 
optimalisatie en beveiliging van het netwerk, de standaard 
applicaties en voor de door onszelf op maat gemaakte 
toepassingen. Hierbij hebben we een focus op continuïteit, 
stabiliteit en de mogelijkheid om flexibel op te schalen. 
Relevante bedrijfsonderdelen zijn ISO27001, ISO20000 
en NEN7510 gecertificeerd. Met ons uitgebreide pakket 
aan technische en niet-technische maatregelen zijn we 
cybercrime voor. 

Conclusion gelooft daarnaast dat een intensieve 
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven cruciaal is 
om digitale dreigingen met succes het hoofd te kunnen en 
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blijven bieden. In november 2017 organiseerde Conclusion 
om deze reden samen met de Digicommissaris de 
iPoort-bijeenkomst met als thema: ‘het belang van vitale 
infrastructuur: fysiek en digitaal verbonden’ en het wapenen 
van infrastructuur tegen digitale dreigingen.

PROJECTRISICO’S
Conclusion werkt veelvuldig aan projecten voor 
onze klanten en krijgt derhalve te maken met diverse 
projectrisico’s. We willen deze risico’s vermijden, of in 
overleg met onze klanten nemen, bijvoorbeeld in een 
innovatieproject. Conclusion gelooft daarnaast in openheid 
en transparantie. Mocht het, ondanks beheersmaatregelen, 
misgaan in een project dan communiceert Conclusion 
dit eerlijk naar de klant en lost het op. Sterker, onze 
oplossingsgerichte houding en onze overtuiging ‘eerst 
oplossen, dan pas over geld praten’ wordt door onze 
klanten meermaals genoemd als ons onderscheidend 
vermogen in het Giarte Outsourcing Performance 
onderzoek 2017.

SCHAARSTE OP DE ARBEIDSMARKT
Eén van de belangrijkste factoren voor de groei van 
Conclusion en de kwaliteit van haar dienstverlening zijn 
goed gekwalificeerde medewerkers. Het aanbod op de 
arbeidsmarkt is beperkt, retentiebeleid wordt steeds 
complexer om te definiëren en te implementeren. Het 
risico ontstaat dat er niet voldoende resources zijn om 
de groeiambitie van Conclusion en de overeengekomen 
verplichtingen na te komen. In 2017 continueerde en 
intensiveerde Conclusion daarom haar investeringen in 
recruitmentcampagnes, waaronder de succesvolle Referral 
Campagne en de inzet van maatregelen voor behoud van 
talent, zoals het ‘Connection’ talent programma. 

Daarnaast bevorderden wij de interne 
doorstroommogelijkheden, zowel binnen de 
werkmaatschappij als werkmaatschappij overstijgend. 
In 2018 voert Conclusion het tweejaarlijks 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) opnieuw uit.  
Aandachtspunten die hieruit naar voren komen, worden 
direct besproken in het MT en indien mogelijk gelijk in 
de praktijk ter verbetering aangebracht met als doel 
de tevredenheid verder te verhogen. De terugkerende 
doelstelling van de directie is een overall score van een 8.0. 
Tot nu toe hebben wij deze score iedere keer weer weten te 
realiseren! 
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VERANDERENDE CONTRACTVORMEN
Conclusion gaat steeds meer (ecosysteem-brede) 
contracten aan met een duidelijke resultaatsverplichting, 
waarbij sommige diensten maatschappijkritisch zijn. 
Wanneer Conclusion haar diensten niet of niet volledig 
levert, heeft dit impact in de gehele maatschappij. In 
deze contracten moeten alle risico’s vermeden worden. 
Conclusion investeert continue in inzicht, beheersing en 
het voorkomen van risico’s. Wij bieden hier onze klanten 
en daarmee de maatschappij Nachtrust as a Service! Het 
vertrouwen dat hun IT-omgeving bij ons in goede handen 
is, dat de IT-systemen continu beschikbaar zijn, dat we 
zorgen voor een goede weerbaarheid van deze systemen 
en dat we elke dag opnieuw kijken naar verbeterpunten en 
deze zonder downtime door kunnen voeren. Het proactief 
monitoren, volgen van trends en daarop de juiste acties 
nemen zijn hierbij belangrijke instrumenten. We testen 
periodiek of al onze maatregelen werken. Zo hebben we in 
2017 voor één van onze klanten een simulatie uitgevoerd 
voor de uitval van een DataCenter. We halen hier 'lessons 
learned' uit waardoor we onze dienstverlening nog beter 
kunnen maken.
 
Het is daarnaast een strategische keuze van Conclusion om 
steeds meer partnerships aan te gaan, waarbij Conclusion 
zelf ook risicodragend is, met complexere contractvormen 
met meer risico’s als resultaat. Conclusion neemt in deze 
contracten risico, maar op een beheerste wijze. We passen 
hier specifieke risicogeoriënteerde beheerprocessen toe 
rondom zowel het aangaan van deze contracten, als in het 
contract- en risicomanagement op de uitvoering van deze 
contracten. 

COMPLIANCY WET- EN REGELGEVING
Conclusion moet voldoen aan wet- en regelgeving. Op 
het gebied van compliance accepteert Conclusion geen 
enkel risico. Wij beschikken over gedegen expertise op 
het gebied van de wet- en regelgeving en zorgen dat wij 
op de hoogte zijn van veranderingen hierin. De acties 
om wetswijzigingen te signaleren, deze te analyseren en 
implementeren beleggen wij op de logische plaatsen in 
de organisatie. Bij omvangrijke wetswijzigingen wordt een 
kernteam samengesteld voor dat doel. Zo heeft in 2017 de 
Taskforce AVG de implementatie van de AVG begeleid. We 
investeren in de betrokkenheid en kennis van onze collega's 
met awareness en kennisprogramma’s.  
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