Responsible Business
Simulator
Transparante beslissingen nemen die zowel impact hebben op
People, Planet als Profit!

Erken dat winst niet langer
de enige drijfveer is voor
strategische beslissingen
Hoe kunnen er slimme, strategische
beslissingen genomen worden die
zowel ten goede komen aan de
maatschappij, het milieu als
aan de financiën?

Gebruik
wetenschappelijke
resultaten, gebaseerd
op een bewezen aanpak
We hebben de kracht van PwC’s data analysten
en strategie experts gecombineerd om tot de beste
oplossing te komen.

Meer informatie:

Vervang onderbuikgevoelens
door feiten
De Responsible Business Simulator
ondersteunt bij het creëren van draagvlak
en het maken van duurzame, transparante
en geïntegreerde besluiten.

Kijk met een
gekwantificeerde
benadering naar elk
strategische besluit
Wij gebruiken een 7-stappenplan,
ontwikkeld in samenwerking met Nyenrode
Business Universiteit. Hiermee kunnen besluitvormers
rekening houden met alle aspecten van de casus, op
basis van feiten en dialoog. Gemakkelijk toegankelijk via
ons online platform.
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De uitdaging
van duurzame
besluitvorming

De uitdaging van duurzame besluitvorming
Hoe neemt u slimme en strategische besluiten die ten goede komen aan zowel People, Planet als Profit?
We zien beleidsmakers en inkopers steeds vaker op zoek gaan naar manieren om een krachtig mandaat
op te bouwen door rekening te houden met de impact van hun acties op de maatschappij. De meesten van
hen missen echter de inzichten die nodig zijn om beslissingen te nemen op basis van feiten in plaats van
instincten.
Laten we enkele van de belangrijkste vragen bespreken:
• Welke invalshoeken moeten worden meegenomen bij besluitvorming en hoe kunnen we deze vertalen
naar concrete acties?
• Welke besluiten passen het best bij de strategische doelen van de organisatie?
• Hoe kunnen we de sociale en economische impact van de organisatie beter begrijpen?

Onze data
& dialogue
benadering bij
elk strategische
besluit

Tijd om een data & dialogue benadering te kiezen voor elke strategische beslissing
De Responsible Business Simulator maakt gebruik van een innovatieve aanpak in zeven stappen. De aanpak
is toegankelijk in een online tool die is ontwikkeld door team van PwC professionals, in nauwe samenwerking
met Nyenrode Business Universiteit.

Fase 1: Verkennende dialoog met multidisciplinaire experts en
belanghebbenden

Fase 2:
Onderzoek

Stap 1
Beschrijven
van
strategische
uitdaging die
besluit vereist

Stap 5
Ontwikkelen
van simulatie
model

Stap 2
Bepalen van
uitkomstindica
toren, betrekken
van belang
hebbenden

Waarom wij
geschikt zijn

Stap 3
Strategische
opties
uitwerken

Stap 4
Scenario’s
uitwerken

Fase 3: Strategische dialoog
Stap 6
Opties
evalueren door
strategische
prioriteitstelling

Stap 7
Opties
evalueren door
beoordelen
van risico
bereidheid

Wetenschappelijk bewezen resultaten op basis van een succesvol geïmplementeerde aanpak
• We hebben Data Analytics, Sustainability en Strategie samengebracht om u de beste oplossing te bieden,
gebaseerd op jarenlange ervaring en kennis om organisaties te helpen verantwoordelijke beslissingen te
nemen
• We hebben de Responsible Business Simulator met succes geïmplementeerd bij meerdere klanten in een
breed scala aan sectoren, zoals DSM, NEMO, Rimetaal, IZZ, KNVB, vluchtelingeninstroom en Amplino

Laten we tot slot een casestudy met u delen om dit allemaal in perspectief te plaatsen!
De uitdaging

Hoe we geholpen hebben

De Europese vluchtelingeninstroom en
de verdeling van de statushouders naar
gemeenten was aanleiding voor veel
discussie en debat. Vaak op basis van emotie
in plaats van op feiten. Voor de gemeenten
was het van belang te achterhalen hoe zij
het budget, dat per statushouder werd
ontvangen, zo goed mogelijk konden
investeren om statushouders te laten
integreren binnen de gemeente.

Met behulp van de Responsible
Business Simulator hebben we samen
met gemeenten de input van het model
bepaald en vervolgens dialoog gevoerd
over de impact van verschillende
interventies (o.a. op het gebied van
integratie, sport, werkgelegenheid)
op zaken als: de kwaliteit van leven,
werkloosheidspercentages, economische
impact en criminaliteit.

De aanpak van de Responsible
Business Simulator is gebruikt
om in workshops en ronde
tafels met verschillende
gemeenten de dialoog te
onderbouwen met feiten.
Daarnaast zorgden deze
feitelijke inzichten (over de
impact van acties) voor meer
draagvlak.

“The approach described in this must-read book shows the benefit and necessity
of making implicit assumptions on non-financial eﬀects very explicit and visible.”
Feike Sijbesma, CEO, DSM
“The strategic decision-making approach outlined in Responsible Business has enabled
decision-makers in healthcare to practice what they preach: to care for employees who work in care.”
Anouk ten Arve, Programme Manager, Stichting IZZ
“This is an excellent resource for businesses creating products to help others.”
Daphne Jayasinghe, Chief Policy Adviser, International Rescue Committee, UK

“Thanks to the Responsible Business Model outcome, NEMO Science Museum could approach
Renzo Piano, the architect of the iconic NEMO building in Amsterdam, to design a new sustainable
roof which he transformed into a unique city square.”
Michiel Buchel, CEO, NEMO Science Museum
“In their stakeholder dialogue, board members of football clubs are now empowered
to use fact-based evidence on their societal impact thanks to the guidance in this book.”
Ron Francis, CFO, KNVB (Dutch Football Association)

Business decisions are so often driven solely by profit. But leaders must look more widely at their
actions to assess the impact on people, both inside and outside the organization as well as on the
environment. Responsible Business provides a seven-step framework that explains how to integrate
data and dialogue and eliminate internal bias; this can be used to make decisions that increase
profits while also benefiting staﬀ and protecting the environment as a whole. The framework also
gives decision-makers the ability to align personal values, ethics and morals with business goals
and overall company strategy.
Responsible Business enables business leaders to answer questions like: What values should be
attached to financial and non-financial aspects of business decisions? How can these values be
translated into tangible actions? And which decisions best suit the strategic goals? Readers will also
have access to the Responsible Business Simulator which removes the complexity, ambiguity and
stress of business decisions, allowing leaders to manage competing priorities in their organization.
With diverse case studies from organizations that have benefited from this approach, this book is
essential reading for all business leaders and decision-makers.
Annemieke Roobeek is Professor of Strategy and Transformation Management at Nyenrode
Business Universiteit (Netherlands), former Professor at the University of Amsterdam and
CEO of MeetingMoreMinds.
Jacques de Swart is Professor of Applied Mathematics at Nyenrode Business Universiteit
and partner within PwC, where he is responsible for the Data Analytics Group.
Myrthe van der Plas is a GARP-certified Financial Risk Manager. She works within the
Data Analytics Group at PwC and also teaches courses on strategic decision-making at
several universities.
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Making strategic decisions to beneﬁt
people, the planet and proﬁts
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Wil je meer lezen?
Het boek ‘Responsible Business
– Making Strategic Decisions to
Benefit People, the Planet and
Profits’ beschrijft de theorie en
de praktische toepassing ervan
via casussen uit de praktijk

RESPONSIBLE BUSINESS

Wil je het zelf proberen?
Probeer de ‘Responsible Business Simulator’
online via deze QR-code

Wat we bereikt hebben

ANNEMIEKE ROOBEEK
JACQUES DE SWART
MYRTHE VAN DER PLAS
23/03/2018 14:24

