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“ESG heeft in de afgelopen jaren strategische prioriteit in de 
boardroom gekregen”, zegt Bart-Adriaan de Ruijter, lid van 

de ESG-taskforce van advocatenkantoor CMS. Deels besteden 
bedrijven aandacht aan ‘Environmental, Social, Governance’-
vraagstukken uit risico-overwegingen. Ze zien in dat als ze iets doen 
wat stakeholders zoals consumenten, NGO’s en beleggers niet zint, 
ze gevaar lopen hun ‘license to operate’ kwijt te raken. Dat ze er dus 
goed aan doen te letten op waardecreatie op lange termijn, zich 
sociaal opstellen en niet te veel vervuilen en verspillen. Daarbij blijkt 
uit onderzoek dat voorlopers met focus op ESG (purpose) niet alleen 
reputatievoordelen genieten, maar vooral commercieel succesvol zijn.
Het belang van een goed ESG-beleid neemt de komende periode 
toe door de voortdurend aangescherpte wet- en regelgeving op 
ESG-gebied. Zo moeten vanaf boekjaar 2024 veel grote bedrijven in 
Europa voldoen aan de nieuwe Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD) en komt de Corporate Sustainability Due Diligence 
Directive (CSDD) er binnen een paar jaar aan. Toezichthouders 
(en andere belanghebbenden) beoordelen steeds vaker of 
bedrijven klimaatafspraken wel nakomen en klagen hen aan als 
ze in gebreke blijven (‘ESG-litigation’). Bedrijven zijn of worden 
verplicht klanten en toeleveranciers te controleren op schendingen 
van mensenrechten en andere ESG-aspecten. Niet van alle 
veranderingen is duidelijk wanneer ze precies worden doorgevoerd, 

maar waarom daarop wachten? “Je kunt je het beste daar nu al pro-
actief op voorbereiden en niet de wetgeving afwachten. Het komt de 
toekomstbestendigheid van de onderneming ten goede”, aldus De 
Ruijter.
CMS wil daarbij ondersteuning bieden. Het kantoor streeft ernaar 
dé ESG-firm van de wereld te zijn. Zelf is CMS aangesloten bij UN 
Global Compact van de VN, een programma dat monitort hoe 
duurzaam bedrijven zijn. Alleen al in Amsterdam werken bij CMS 
twintig ESG-specialisten, wereldwijd zijn dat er meer dan honderd. 
Er is een mondiale ESG-taskforce die cliënten adviseert hoe ze hun 
ESG-beleid kunnen optimaliseren. Proactief ESG-beleid 
leidt niet alleen tot bestendig succes, maar voorkomt ook 
dat een onderneming in de ‘line of fire’ terechtkomt’.
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Voor de beste resultaten hoeven we niet per se fysiek naar kantoor. 
Dat bewezen de afgelopen jaren. Het leidde tot de huidige focus 

op hybride werken. “Die is wezenlijk anders dan het IT-perspectief dat 
we tot voor kort hadden,” start Patrick Govers, Managing director Be-
nelux Comstor. “Wereldwijd sluiten organisaties aan op deze nieuwe 
ontwikkeling. Het leidt tot een grote vraag naar externe en flexibele 
werkoplossingen die een webservice voor vergaderingen of een 
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laptop thuis ver overstijgen. Het gaat om de juiste tools voor samen-
werken die altijd, overal en op elk apparaat te gebruiken zijn, inclusief 
de beveiliging die de gegevens van bedrijven én klanten beschermt. 
Die veiligheid is een integraal onderdeel van onze propositie. Omdat 
productiviteit nooit in gevaar mag komen.”
Comstor, sinds vijfentwintig jaar onderdeel van het wereldwijd 
opererende Westcon-Comstor, is een B-to-B value added distri-
buteur van Cisco unified communications, netwerkinfrastructuur, 
datacenter, en securityoplossingen. Comstor creëert wereldwijde 
logistieke en flexibele, op maat gemaakte, financiële oplossingen en 
biedt pre-sales en technische ondersteuning. Dat doet ze voor grote 
internationale organisaties maar ook voor het MKB. Bij de Neder-
landse vestiging in Houten bevindt zich ook het EMEA-warehouse. 
Door professionalisering van het hybride werken ziet Govers 
de manier van communiceren meebewegen: “Hoe je als bedrijf 
gezien wilt worden, gaat digitaal een grotere rol spelen. Ook zal 
het digitale aanbod toenemen. Life Cycle Management is daarbij 
superbelangrijk en het belang van managed services stijgt. Met 
toegevoegde waarde én beveiliging als onderscheidend item, want 
daar staan wij voor.”
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