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Voorwoord
Onze maatschappij begeeft zich in een geweldig spannende transitiefase. Op vele terreinen 
voltrekt zich de verschuiving van ‘oud’ naar ‘nieuw’. Oude bestuursmodellen werken niet 
langer. Reputatie en vertrouwen zijn essentiële waarden geworden voor een duurzaam ver-
dienmodel. Gevestigde instituten zullen hun plek op basis van deze waarden opnieuw moeten 
veroveren. Dat vraagt een frisse blik op governance, en een nieuwe ‘toon aan de top’.
NieuwBestuur is in 2010 opgericht met als doel ‘t Nieuwe Besturen te introduceren in de Ne-
derlandse bestuurskamers. Door praktijkonderzoek en het delen van kennis wil NieuwBestuur 
bewustwording creëren en bestuurders concreet ondersteunen bij de beweging van ‘oud’ naar 
‘nieuw’ binnen én buiten de bestuurskamer.

Kantelpunt
Het Nieuwe Besturen gaat over het kantelpunt in onze maatschappij. Steeds meer bestuur-
ders zijn zich er bewust van dat vertrouwen niet van buitenaf kan worden opgebouwd door 
meer regels en toezicht. Een goede reputatie en vertrouwen kan alleen van binnenuit komen. 
Bestuurders spelen daarbij  een voortrekkersrol. Helder water stroomt tenslotte van boven…
Bij het Nieuwe Besturen weten bestuurders hun organisatie te ‘kantelen’. Dat begint met het 
kantelen van het businessmodel van ‘korte termijn winst’ naar ‘duurzame winst’. Door open te 
staan voor de signalen van buitenaf verbinden organisaties zich op een gelijkwaardige manier 
met hun stakeholders. Met het doel om een lange termijn relatie aan te gaan op basis van 
wederkerigheid. Niet langer alleen maar ‘zenden’, maar luisteren en de dialoog aangaan met de 
buitenwereld. 

Duurzame winst
Duurzame winst in woord en daad, betekent ook transparantie in de verslaglegging. Winst 
kan geen duurzame winst zijn als er andere stakeholders verliezen. Bijvoorbeeld doordat 
leveranciers en medewerkers structureel te weinig betaald krijgen, of omdat milieukosten 
niet worden doorberekend in de eindprijs. Duurzame winst wordt behaald door een eerlijk 
verdienmodel en een goede reputatie. Want een goede reputatie is geld waard.



Het verschil tussen ‘goed’ & ‘het goede’ 
Het Nieuwe Besturen gaat in de kern over bewustwording. Doen we de dingen ‘goed’ of 
doen we hier ‘de goede’ dingen?
Het Nieuwe Besturen begint daarom altijd met de vraag: “Wat is voor onze organisatie de 
definitie van succes. Wanneer hebben we het volgend jaar beter gedaan dan dit jaar en waar 
meten we dat aan af?” In deze Stuurgids treft u de opzet van Het Nieuwe Bestuursmodel aan. 
Dit model gaat niet uit van regels, maar geeft richting aan een nieuwe manier van denken.

Aan de hand van aansprekende voorbeelden van het Nieuwe Besturen in de praktijk, worden 
de drie principes van het Nieuwe Bestuursmodel in deze Stuurgids nader toegelicht. 

Nieuwe Bestuurders zijn de voorlopers en de echte ‘game-changers’ van deze tijd. Zij nemen 
het risico om een nieuwe weg in te slaan. Een nieuwe weg is altijd spannend. Maar één ding 
weet ik zeker, zij staan daarbij niet alleen. 

Doet u mee? Wij staan klaar om samen met u de weg van Het Nieuwe Besturen te 
bewandelen. 

In deze Stuurgids leest u daar meer over.

 

Mildred Hofkes 
Oprichter van Bureau Hofkes Reputatiemanagement  (BHRM) & NieuwBestuur
mildred@bhrm.nl
Initiatiefnemer van het Nationale Reputatie Congres
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Visie van NieuwBestuur
“Er zijn in Nederland 150.000 bestuurders die verantwoordelijk zijn voor 16,7 
miljoen mensen. De juiste kanteling in de bestuurlijke top, zal heel Nederland 
mee doen kantelen.”
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Het Nieuwe Bestuursmodel
...waarom juist nu?

“Externe gedragscodes waaraan bestuurders in de (semi)-publieke sector moeten voldoen, helpen 
niet tegen wangedrag” zo concludeerde de Commissie Halsema voor Goed Bestuur in sep-
tember 2013. “Externe instrumenten zoals het klantdashboard van de AFM zijn niet duurzaam” 
stelde Theodor Kockelkoren, lid RvB van de AFM al eerder dit jaar. Hij vervolgt: “De wezen-
lijke veranderingen moeten van binnenuit komen, gesteund door de top. Niet alleen in 
woord, maar ook in daad”. Zowel voor openbaar bestuurders, voor bestuurders die werken 
voor semi-publieke instellingen als voor bestuurders uit het bedrijfsleven geldt hetzelfde. De 
roep om transparantie en openheid neemt alleen maar toe. De ‘toon aan de top’ is leidend 
geworden voor de reputatie van de organisatie.

“Dit is een nieuwe dimensie in het besturen. De roep om transpa-
rantie neemt toe.  Naast regels en toezicht is aandacht nodig voor 
persoonlijke integriteit en geloofwaardigheid” 
 Bernt Schneiders, Burgemeester van Haarlem
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Het uitgangspunt van NieuwBestuur is:

Bedrijven en organisaties zijn de best georganiseerde principes 
binnen onze samenleving.

Er is groeiende behoefte aan nieuwe bestuursmodellen 
die aansluiten bij de behoefte van de veranderende tijd.

Niet-financiële prestaties zijn net zo belangrijk als de financiële resultaten 
en voorspellen toekomstig succes zelfs beter dan de financiële prestaties.

De reputatie van een organisatie is een optelsom van de ervaringen en 
waarderingen van personen en instanties die werkelijk een relatie hebben 
met de organisatie (de stakeholders).

De Reputatie-index geeft de buitenwereld op een objectieve manier 
inzicht in de niet-financiële waarden van een organisatie.

Duurzaamheid is de meest krachtige businessdriver van de toekomst.

Een organisatie die Het Nieuwe Besturen toepast, wordt tweezijdig aan-
gestuurd, en voegt zowel waarde toe voor de eigen onderneming 
als mede voor de maatschappij als geheel.

Toon aan de top is leidend voor de reputatie
“Termen als corporate governance en dienend leiderschap zijn flauwe-
kul, het gaat om verbindend leiderschap. En daar hoort ook bij dat je 
elkaar in de bestuurskamers durft aan te spreken”.
Wouter van Ewijk, voorzitter Raad van Bestuur Forensische zorgspecialisten, 
voormalig lid Raad van Bestuur VUmc



De drie principes 
van het Nieuwe 
Bestuursmodel
...steeds dichterbij
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Het nieuwe Bestuursmodel
Na jaren van praktijkonderzoek en vele gesprekken met bestuurders en toezichthouders over 
de ‘toon aan de top’ presenteert NieuwBestuur het Nieuwe Bestuursmodel. 
Het Nieuwe Bestuursmodel geeft richting aan de invoering van Het Nieuwe Besturen binnen 
een organisatie. Het Nieuwe Bestuursmodel is opgebouwd uit drie principes:

1. De kwaliteit van governance  
(welke samenstelling van vaardigheden is nodig in de boardroom?)

2. De continuïteit van de organisatie  
(hoe open en eerlijk communiceren we met onze stakeholders?)

3. Het duurzame verdienmodel  
(winst kan geen duurzame winst zijn als andere stakeholders structureel verliezen).

Het Nieuwe Bestuursmodel start met deze belangrijke vraag:
“Wat is voor onze organisatie de definitie van succes? Hoe weten we of we het volgend jaar 
beter hebben gedaan dan dit jaar en hoe meten we dat?” 
Het antwoord op deze vraag moet helder zijn voor zowel de bestuursleden als voor de 
toezichthouders. Alleen wanneer dit antwoord duidelijk is voor ieder bestuurslid, kan worden 
gestart met de implementatie van het Nieuwe Bestuursmodel. Dit antwoord wordt vervol-
gens gebruikt ter reflectie op de 3 principes van het Nieuwe Bestuursmodel. 

Door met uw bestuur de principes te doorlopen van het Nieuwe Bestuursmodel komt u  tot 
de kern van uw organisatie. 



principe 1 - 
Kwaliteit van Governance

- De cultuur aan de top. Vanuit welke waarden besturen wij?

- De samenstelling van kennis en kunde binnen ons bestuur om tot onze definitie van 
   succes te komen.

- De positionering van onze organisatie in de maatschappij. Zijn wij voldoende ver
   bonden met de buitenwereld?

- De rapportagesystemen. Zijn die in balans?
  Hierbij geldt in hoeverre zowel de ‘financiële waarden’ als de ‘niet-financiële waarden’
  overzichtelijk en helder worden gerapporteerd aan het bestuur en de buitenwereld.

“Dit is het nieuwe verhaal, Het Nieuwe Besturen, het nieuwe leidinggeven. 
De top van de piramide bepaalt niet langer, maar zal moeten gaan faciliteren. 
Veel organisaties zien dit nog niet, maar dat gaat wel gebeuren.”

Doekle Terpstra, Bestuursvoorzitter Inholland

“Wij ervaren iedere dag dat de wereld fundamenteel aan het veranderen is 
en dat er een sterke behoefte bestaat aan een nieuwe vorm van besturen. 
Het is belangrijk dat er in Nederland genoeg ruimte blijft voor innovaties. Hier 
hoort een nieuwe manier van governance bij, één die waardegedreven is, en 
aanstuurt op openheid en verbinden.”
Arko van Brakel, algemeen directeur van leiderschapsinstituut de Baak 
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“Bereiken wij met onze wijze van aansturen 
van de organisatie ons doel?”

Stel uzelf de vraag: 
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principe 2 - 
De Continuïteit van de Organisatie

- Weten we of de buitenwereld ons als organistatie geloofwaardig en betrouwbaar acht?
- Halen we in voldoende mate blik van buiten naar binnen in de bestuurskamer?
- Welke waarde hebben we opgebouwd voor onze stakeholders?
- Waarborgen we de continuiteit en de betrokkenheid van onze stakeholders?
- Werken we aan wederkerigeid en aan een duurzame relatie met onze stakeholders?
- Voorkomen we dat we in ons ’schuttersputje’ terecht komen?

“De manier waarop wij meten, beinvloedt datgene wat we doen. Als onze meet-
modellen onjuist zijn, dan zullen onze beslissingen ook onjuist zijn” 
Joseph Stiglitz, winnaar Nobelprijs voor de Economie en voorzitter van de Commission on the Measurement 

“Niet-financiële informatie gaat steeds meer prestatie-informatie betreffen die 
tot de kern van de onderneming behoort.”
Nivra: beroepsvereninging van registeraccountants 2013

“De werkelijke schaarste in onze economie is niet de schaarste van middelen, of 
zelfs de schaarste aan deugden, maar de schaarste aan (zelf)inzicht en begrip”
Paul Krugman, Columnist New York Times, Professor of Economics and International Affairs aan Princeton 

University

“Beleggers willen meer niet-financiële informatie van accountants.”
Accountancynieuws.nl, najaar 2013

Stel uzelf de vraag: 

“Wat weten wij van de reputatie van onze orga-
nisatie vanuit stakeholderperspectief?”
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principe 3 - 
Een duurzaam verdienmodel

- Een goede reputatie is geld waard
- Een goede reputatie zorgt voor een beter voorspelbare omzet en stabielere
  bruto marges
- De open relatie tussen organisatie en personeel verbetert de werklust, inzet en 
  innovatiekracht van de medewerkers.
- Een goede reputatie reduceert de kapitaalkosten omdat de voorspelbaarheid van 
  de afzet de volatiliteit reduceert.
- Bij een goede reputatie neemt shareholderloyalty toe, alsmede de 
  maatschappelijke draagkracht.
- Winst is geen duurzame winst, zolang er stakeholders zijn die structureel verliezen.

“Vertrouwen wordt de voorwaarde én de currency in het nieuwe verdienmodel.”
Jos de Blok, Buurtzorg. Verkozen tot beste bestuurder van het jaar 2013 (VPRO,de Slag om Nederland)

 
‘On the face of it, shareholdervalue is the dumbest idea in the world. Sharehol-
dervalue is a result, not a strategy….Your main concerns are your customers, 
employees and your products” 
Jack Welch, voormalig CEO General Electric

If you lose money for the firm, I will be understanding. If you lose reputation for 
the firm, I will be ruthless.
Warren Buffet, super investeerder

Stel uzelf de vraag: 

“Hoe duurzaam zijn onze huidige 
verdienmodellen?”



Wat zou uw eerste actie zijn op basis van de 
3 principes van het Nieuwe Besturen?

I - Kwaliteit van Governance

II - De Continuïteit van de organisatie

III - Een Duurzaam verdienmodel
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Het Nieuwe Bestuursmodel 
in praktijk

Principe 1: Goede kwaliteit van governance
In de eerste fase van het Nieuwe Bestuursmodel, staat de kwaliteit van de 
governance en ‘de toon aan de top’ centraal. Deze wordt bepaald door de sa-
menstelling van het bestuur, de positionering in de maatschappij en de wijze 
van aansturing van de organisatie. Wouter van Ewijk (voormalig lid RvB 
VUmc) maakte in 2012 van dichtbij mee wat reputatieschade betekent voor 
een bestuur en de impact daarvan op de organisatie. Hij geeft openhartig 
inzicht in zijn ‘lessons learned’ aan de hand van de principes van het Nieuwe 
Besturen.

Wat is volgens u de definitie van succes voor het VUmc?

“Bij een academisch instituut als het VUmc zijn onderzoek, opleiding en onderwijs de hoofd-
taken, dus daar moet je succesvol in zijn. Maar een academisch ziekenhuis is niet alleen een 
expertisecentrum, het is tegelijkertijd ook een streekziekenhuis. Dit schuurt met het feit dat het 
VUmc niet primair gericht is op bepaalde standaard behandelingen en daarmee schuurt het met 
de definitie van succes.”
Als er sprake is van conflicterende belangen in de definitie van succes, waar stuur je 

dan op aan?

“Een academisch ziekenhuis heeft verschillende speerpunten en die staan in zekere zin met 
elkaar op gespannen voet. Ze hebben als taken onderzoek, onderwijs, opleiding en patiënten-
zorg. Het probleem is dat bij onderzoek duidelijk is waar het om gaat en hoe je dat moet doen, 
terwijl in de praktijk de patiëntenzorg voor het gewone publiek het meest in het oog springt. 
Daar word je op afgerekend. Het management stuurt aan op al die factoren, maar het beste 
kun je als management sturen op perfecte samenwerking. Helaas zijn onder artsen ook horken 
aanwezig, misschien heel goed en kundig maar toch een hork. Het VUmc heeft als motto ‘Samen 
Beter’. Als dat zo is, moet je zeggen: het gaat bij medisch handelen niet alleen om technische 
kwaliteit, maar ook de bejegening van de patiënt en de relatie met de patiënt. Je moet elkaar op 
dingen durven aanspreken in een open cultuur. Een arts die goede patiëntbejegening laakt, moet 
je weg kunnen sturen.”
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Het belang van een goede samenstelling van bestuur betekent ook dat men elkaar 

durft aan te spreken in de bestuurskamer, zo blijkt uit bovenstaande voorbeeld? 

“Het VUmc heeft een aantal huisregels: je spreekt met elkaar en niet over elkaar, je spreekt el-
kaar aan op dingen die beter kunnen. In de praktijk echter, werden deze  elementaire waarden 
niet door iedereen nageleefd. Mensen spraken niet met elkaar, maakten elkaar zwart tegen-
over derden, lieten elkaar struikelen. Als bestuur en als toezichthouder ben je daar verant-
woordelijk voor. Je moet er voor zorgen dat je samen scherp blijft. Het probleem is dat veel 
toezichthouders en bestuurders bij elkaar in een netwerk zitten en bevriend zijn. Dan is het 
niet zozeer een kwestie van niet opletten, maar meer van elkaar niet willen afvallen. Dat staat 
haaks op een open en eerlijke cultuur.”

Uit het onderzoek van Mildred Hofkes onder de top 200 bestuurlijke elite in 2009, 

kwam naar voren dat zelfreflectie, het opvangen van signalen en verbinding maken, 

de top 3 belangrijkste eigenschappen van bestuurders zijn. Komt dat overeen met 

uw ervaring?

Als bestuurder moet je een systeem creëren waarin je erop kunt vertrouwen dat de men-
sen die aan jou rapporteren eerlijk vertellen hoe het is. Je bent dus verantwoordelijk voor 
het creëren van een cultuur waarin eerlijkheid en openheid is en waarin kritiek mogelijk is. 
Bovenstaande eigenschappen zijn daarvoor essentieel. Het begint met het overtuigen van de 
mensen waar je direct mee te maken hebt en die moeten die openheid doorgeven. Daarom 
is het Nieuwe Bestuursmodel belangrijk, want dat vergroot het bewustzijn om de mensen 
om je heen zo te organiseren dat de waarden waar het om gaat ook echt gaan leven. Ook 
dan worden er fouten gemaakt, maar kun je die fouten wel zichtbaar maken en ervan leren. Ik 
moet er meteen bij zeggen dat in een organisatie als VUmc een heleboel macht speelt en dat 
leidt tot misbruik. Dat gebeurt overal.”

“Je bent als bestuurder verantwoordelijk voor het creëren van een cultuur 
waarin eerlijkheid en openheid is en waarin kritiek mogelijk is.”

Goed, terug naar 2012, toen de bom barstte bij het VUmc en u als bestuurder in een 

complexe situatie zat. Kunt u de achtergrond schetsen?

“Mijn portefeuille was de fusie tussen de psychiatrie en het academisch ziekenhuis inhoudelijk 
gestalte geven. Ik stuitte toen op een paar vreemde zaken die mijns inziens niet kunnen, zoals 
onterechte declaraties, 1e klas vliegen op kosten van de zaak. De reactie was vaak: ‘ach, dat is 
typisch Jan of Piet, laat maar’. 
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Ik vond dat we daar geen genoegen mee moesten nemen en dat soort mensen moesten 
ontslaan. Dat is ook gebeurd, maar niet genoeg. De laatste anderhalf jaar heb ik de portefeuille 
gehad waarin ik uiteindelijk ben uitgegleden. Daar zat een aantal conflicten in die al een tijdje 
speelden en die ik niet heb kunnen oplossen, omdat anderen het spel beter speelden dan ik. 
Met betrekking tot zelfreflectie, denk ik dat ik in een eerder stadium duidelijker had moeten 
maken dat bepaalde gedragingen niet getolereerd hadden moeten worden.”   

U stond voor een bestuurlijk dilemma. Hoe kijkt u nu terug op wat er toen speelde?

“Ik was de vierde man aan tafel in een conflict-vermijdende organisatie waarin onvoldoende 
werd gepraat over waar het echt over moest gaan. Het dilemma was dat ik had kunnen weg-
gaan omdat ik te weinig armslag had. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik dat geen goede oplos-
sing vond, maar ook mijn baan niet kwijt wilde. Misschien had ik principiëler moeten zijn. Het 
openbreken van dit dilemma is nodig om ervan te kunnen leren.
Zo weet ik nu dat als een bestuur 10 jaar lang een bepaalde cultuur neerzet, dat deze doorsij-
pelt naar de organisatie. Mensen doen elkaar na en verliezen gemakkelijk scherpte. Je hebt een 
soort hofnar nodig die aan de kaak stelt wat er gebeurt en de zaak scherp houdt. Een goed 
bestuur organiseert natuurlijk zijn eigen tegenspraak, maar als er geen eerlijkheid en openheid 
bestaat dan werkt het niet. Daarom zijn de waarden van Het Nieuwe Besturen - zoals signaal-
gevoeligheid en het vermogen tot zelfreflectie - van belang.”

Wat zou u vanuit deze ervaring aan andere bestuurders en toezichthouders willen 

meegeven?

“Toen ik wegging, zei een van de chirurgen: “Is er eindelijk een bestuurder met wie je gewoon 
kunt praten en dan moet hij weg”. Dat was een opsteker. Openheid wordt dus gewaardeerd. 
Kijk, de dingen die nu over het Nieuwe Besturen worden gezegd, zijn naar mijn idee vooral 
gewone mensendingen. Je moet open zijn, kritiek durven ontvangen, je moet kunnen luisteren, 
je ideeën kunnen verwoorden, op de werkvloer komen, en empathisch zijn. Decennialang 
werden deze eigenschappen gezien als onbelangrijk. De gevolgen van deze denkwijze zien we 
nu, nu de organisationele en bestuurlijke malaise duidelijk zichtbaar wordt. 

Tot slot wil ik het volgende kwijt: Als wij in de gezondheidszorg zouden ophouden met de 
door angst gedreven en defensieve manier van leidinggeven, rapporteren en controleren, zou 
dat een revolutie zijn. De huidige governance leidt niet tot verbetering van 
de zorg en de samenwerking, maar leidt alleen maar tot ongenoegen en 
wantrouwen.



“Als wij in de gezondheidszorg zouden ophouden met de door angst gedreven 
en defensieve manier van leiding geven, rapporteren en controleren, zou dat 
een revolutie zijn. Sterker nog, als we zouden ophouden met al die op 
wantrouwen gestoelde en door incidenten gedreven maatregelen en 
bureaucratie, zouden bezuinigingen in de zorg overbodig zijn.”
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De kwaliteit van governance: lesson’s learned

• Besturen is en blijft mensenwerk. Eigenschappen als zelfreflectie, 
het kunnen opvangen van signalen en verbinding kunnen maken, zijn 
minstens zo belangrijk voor een bestuurder als een MBA op het cv.

• Het kenmerk van een goede, open cultuur is dat je mét elkaar 
spreekt en niet óver elkaar. Dat klinkt heel simpel, maar simpel is het 
moeilijkste dat er is. In hoeveel bestuurskamers spreken bestuurders 
elkaar werkelijk aan op elkaars gedrag?

• De zorgsector gaat gebukt onder angst voor de inspectie. 
Bestuurders zijn als de dood geworden om fouten te maken. Dan 
kruip je als bestuur in je schuilkelder en draag je niet meer bij aan 
het grotere geheel. 

• Meer compliance staat vertrouwen in de weg. Nog meer regels 
en toezicht kunnen nooit de oplossing zijn voor het herstel van 
vertrouwen, in welke sector dan ook.

• Bestuurders moeten uit hun schuttersputje komen. Dat geldt 
zeker niet alleen voor de zorgsector.

Wouter van Ewijk, voorzitter Raad van Bestuur Forensische zorgspecialisten, 
voormalig lid Raad van Bestuur VUmc



Boardroom sessie Nieuw Bestuur 
gericht op de kwaliteit van 
governance 
NieuwBestuur kent sinds 2010 een hoogwaardig netwerk van Nieuwe Bestuurstafels die 
worden vormgegeven voor en door Nieuwe Bestuurders. Iedere organisatie kent zijn eigen 
bestuurlijke dilemma’s en reputatievraagstukken. De Nieuwe Bestuurstafel biedt bestuurders 
en toezichthouders in een vertrouwde setting de gelegenheid met elkaar onder deskundige 
begeleiding te praten over de actuele bestuurlijke dilemma’s.
Tijdens de Nieuwe Bestuurstafel is aandacht voor ‘de toon aan de top’, de governance struc-
tuur, de signalen van buiten naar binnen halen en de reputatie van de organisatie.

Deelnemer Nieuwe Bestuurstafel: 
Deze bestuurstafel heb ik uitermate positief ervaren. Het gaf een nieuwe 

dimensie aan het (eigen) kijken naar ons werk en ons vak, vanuit de gedachte 
wat anderen zien.” 

  De Nieuwe Bestuurstafel, het Nieuwe Bestuursmodel verkennen in een vertrouwelijke setting
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Wilt u ook deelnemen aan 
de nieuwe bestuurstafel?
Wilt u ook weten welke mogelijkheden er zijn voor een op maat gemaakte boardroomsessie 
over Het Nieuwe Besturen binnen uw organisatie?
Neem contact op met NieuwBestuur,  telefoon  023 – 528 10 40
info@nieuwbestuur.nl 

Deelnemer Nieuwe Bestuurstafel:  
Een bestuurder moet zijn geloofwaardigheid opbouwen. Bestuurders worden 
steeds persoonlijker aangesproken. De buitenwereld neemt hun makkelijker 
de maat dan vroeger. Daar past de verouderde bestuurstijl van ‘zenden’ niet 
meer bij, dan moet je als bestuurder ook open staan om nieuwe vaardighe-

den te ontwikkelen.
 

Deelnemer Nieuwe Bestuurstafel: : 
Mensen vertellen je niet altijd de waarheid aangezien ze in een afhankelijke 
positie zijn. De Nieuwe Bestuurstafel is een manier van kijken naar je zelf en 
je bestuur in een veilige vertrouwde setting. Het is een ervaring die ik ieder 

bestuur gun. 
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Principe 2: De continuïteit van de organisatie
In 2010 viel het doek met betrekking tot de reputatie van de hogescholen 
gemeenschap Inholland. In hoog tempo kwamen de misstanden rondom 
de gebrekkige kwaliteit van het onderwijs aan het licht. Opleidingen die als 
‘zeer zwak’ werden beoordeeld door de inspectie, studenten die ten onrechte 
diploma’s kregen en bestuurders die ‘geen idee’ hadden wat er zich allemaal 
afspeelde. Het directe gevolg was 30 procent minder inschrijvingen van 
studenten in het nieuwe studiejaar.  De continuïteit van de hogeschool kwam 
in gevaar. In die periode werd Doekle Terpstra aangesteld om het tij te 
keren. Hij doorloopt als bestuursvoorzitter sinds 2010 de lange weg naar het 
herstel van vertrouwen. Die ligt volgens hem enerzijds in het borgen van de 
kwaliteit van het onderwijs en anderzijds in het opengooien van de ramen en 
deuren om de organisatie weer te verbinden met de buitenwereld.

“Het gaat om het bewustzijn van je stakeholders, en open kunnen staan voor 
de signalen die zij afgeven.”

U bent al langer betrokken bij het Nieuwe Besturen en de invulling ervan. Wat 

spreekt u aan in de visie van Het Nieuwe Besturen?

“De benadering van NieuwBestuur komt dicht bij de manier waarop ik over leiderschap denk. 
Het begint als leider bij de eigen ziel. Er zijn veel diepere gronden en diepere waarden in de 
wijze waarop je een organisatie bestuurt. Veel mensen zoeken de veiligheid in systemen en 
getallen. Ik zoek mijn permanente veiligheid in vertrouwen in mijzelf en in mijn eigen kracht. 
En daarnaast in de kracht en het vertrouwen dat ik wil hebben in mijn collega’s. Het gaat om 
het bewustzijn van je stakeholders, en open kunnen staan voor de signalen die zij afgeven. 
Op die manier kun je samen een beleid creëren dat past en effectief is. Niet om groter te 
worden, maar om de samenleving te dienen. Dit is het nieuwe verhaal, Het Nieuwe Besturen, 
het nieuwe leidinggeven. De top van de piramide bepaalt niet langer, maar zal moeten gaan 
faciliteren. Veel organisaties zien dit nog niet, maar dat gaat wel gebeuren.”
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Het Nieuwe Bestuursmodel 
in praktijk



“Het is een systeemcrisis die alles te maken heeft met vertrouwen. Dat ver-
trouwen heeft weer te maken met een type leiderschap. Zijn de bestuurders 
nog verbonden met het primaire proces?”

Stakeholderwaarde en stakeholderbetrokkenheid zijn essentieel voor de continuïteit 

en het lange termijn beleid van een organisatie. Hoe stuurt u aan op deze pijler van 

het Nieuwe Bestuursmodel?

“Stakeholderwaarde begint bij jezelf. Ieder mens heeft ongelooflijk veel talent en is uitgedaagd 
dit talent zichtbaar te maken. De kunst is bij je eigen organisatie na te gaan waar je kracht zit 
en hoe je dit aan kunt wenden. Door je daar kwetsbaar in te maken, word je volgens mij een 
hele sterke persoonlijkheid en word je ook sterk in de keuzes die je kunt maken als leider bij 
een bedrijf. 
Vandaaruit zoekt Inholland de verbinding met wie dan ook, en gaan ik en mijn mensen steeds 
weer het gesprek aan. Het zit in transparantie, openheid en jezelf kwetsbaar maken. Niet 
met verborgen kaarten tegenover iemand staan, maar goed uitleggen voor welke keuzes je 
staat. Concurrentie is een begrip uit de oude doos. Verbinding zoeken en samenwerken is het 
nieuwe concurreren. Daarin zit de continuïteit van de organisatie, maar óók in een wederkerig 
stakeholderbeleid.” 

nholland heeft vanaf 2010 roerige periodes gekend waarin het vertrouwen van de 

studenten, maar ook dat van de maatschappij ernstig is geschaad. Nu is er sprake 

van een opmars en lijkt de continuïteit van Inholland gewaarborgd. Wat was de 

oorzaak? 

De vertrouwenscrisis die wij binnen Inholland gehad hebben, is exemplarisch voor wat er nu 
in heel Nederland gebeurt. Kijk maar naar de problematiek in de zorg, woningcorporaties, on-
derwijs en de financiële sector. Het is een systeemcrisis die alles te maken heeft met vertrou-
wen. Dat vertrouwen heeft weer te maken met een type leiderschap. Zijn de bestuurders nog 
verbonden met het primaire proces? 
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Inholland was geen onderwijsinstelling meer, maar een diensten gedreven bedrijf. We hebben 
een ‘make-believe’ wereld gecreëerd met systemen en controles die ons doen geloven dat we 
de controle hebben. Maar problemen passen niet in systemen. We staan aan de vooravond 
van een bestuurlijke transformatie, die niet te vatten is in een statisch model. Daarom is het 
Nieuwe Bestuursmodel een sterke leidraad. Geen regels maar richting. Geen normen maar 
waarden. Niet van buitenaf opgelegd, maar van binnenuit. 
Het jammere is momenteel dat mensen elkaar niet genoeg aanspreken op gedrag. Er is een 
soort risicomijdend gedrag ontstaan. Wantrouwen is gecultiveerd en vertrouwen is op heel 
veel plekken weggeslagen.

En wat is de nieuwe koers, het kantelmoment?

We hadden het net over vertrouwen en het kantelpunt waarop we staan. Het directieve, sys-
teem gedreven, top-down aansturen is gedateerd. Daar komt iets voor terug; en volgens mij 
heeft dat veel te maken met het soort leiderschap, waarbij leiders hun stakeholders faciliteren. 
Dat is de beweging die ik zie. Er is de afgelopen jaren veel kritiek geweest op hogescholen, 
op zorginstellingen en noem maar op; de bestuurders begrijpen niet meer waar het over gaat. 
Wij hebben allemaal ontkennend naar die werkelijkheid gestaan. Ik denk dat bestuurders het 
aan moeten durven om te erkennen dat de mensen in het primaire proces (de interne en 
externe stakeholders) een groter gelijk hebben, dan wij als bestuurders.

Wat maakt het lastig voor de huidige bestuurders om dit te onderkennen?

Het is doodeng. Besturen heeft ook te maken met onzekerheid. Laten zien dat je niet alles 
weet, dat je kwetsbaar bent en dat je kennis om je heen organiseert. Dat is het tegenoverge-
stelde van hoe het altijd was. Ik heb helemaal geen verstand van onderwijs en toch is de ho-
geschool de afgelopen jaren overeind gebleven. En waarom is het overeind gebleven? Omdat 
ik het geluk heb gehad (en de guts) om de kennis om mij heen te organiseren. Het begint bij 
de erkenning van bestuurders dat ze heel veel níet weten. En daarnaast verantwoordelijk te 
zijn voor het beleid dat je voert en daar verantwoording over afleggen. Dan pas bestendig je 
continuïteit.
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“Bestuurders moeten in de komende periode durven erkennen dat er in een 
aantal opzichten een soort bestuurlijke bovenwereld is ontstaan die in onvol-
doende mate in verbinding staat met waar het uiteindelijk om gaat.”



Heb je voorbeelden van dat kantelmoment? 

Toen ik hier binnenkwam waren er allemaal mensen die lekten naar de media. Ik dacht: dat 
kan toch niet? Je gaat je eigen nest toch niet bevuilen? Het is je eigen boterham. Toen ik wat 
dieper in de organisatie dook dacht ik: stel je nu voor dat het bij jezelf gebeurt, je wordt 
als medewerker niet meer gehoord. Wat ga je dan doen? Je zoekt een ventiel. Dat kan een 
klokkenluider zijn maar het kan ook een medium zijn. Mensen in het onderwijs zitten gepas-
sioneerd in het onderwijs, mensen in de zorg zitten gepassioneerd in de zorg. Mensen willen 
erkend worden in hun professionaliteit. Maar als de top van de organisatie die professionaliteit 
ontkent, of kleineert, dan zoekt dat miskende gevoel uiteindelijk een uitweg. Dat is verve-
lend voor het bestuur, maar het is te begrijpen dat het gebeurt. Bestuurders moeten in de 
komende periode durven erkennen dat er in een aantal opzichten een soort bestuurlijke 
bovenwereld is ontstaan die in onvoldoende mate in verbinding staat met waar het uiteindelijk 
om gaat. In die erkenning zit voor mij de essentie van Het Nieuwe Besturen.
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De continuïteit van de organisatie: lesson’s learned

• De top van de piramide bepaalt niet langer, maar zal moeten 
gaan faciliteren. Veel organisaties zien dit nog niet, maar dat gaat wel 
gebeuren.

•Durf als bestuurder te breken met de eenzijdige aansturing op 
kerngetallen. Durf ook te sturen op de niet-financiële waarden van 
de organisatie, de reputatie. Die is minimaal evenveel, zo niet meer 
waard. 

•Reputatie gaat over geloofwaardigheid en vertrouwen. Dat is je 
stakeholderwaarde. Je moet weten als bestuurder hoe betrouwbaar 
de buitenwereld jouw organisatie vindt. Niet eenmalig, maar door-
lopend onderzoek want de buitenwereld veranderd razendsnel.

•Na een incident volgt vaak maatschappelijke verontwaardiging. Dat 
is logisch. De opstapelende regelgeving die volgt daarentegen, is juist 
een doodlopende weg. Het gaat om het borgen van waarde en 
cultuur van binnenuit.

•Reputatieschade kost verschrikkelijk veel geld. Maar belangrijker 
nog, het demotiveert je medewerkers. Als bestuurder moet je er 
alles aan doen om reputatieschade te voorkomen. Dit doe je door 
in een vroegtijdig stadium open te staan voor signalen van  je stake-
holders door bijvoorbeeld reputatieonderzoek.
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Reputatieonderzoek onder uw stakeholders is 
een essentieel onderdeel van Het Nieuwe 
Bestuursmodel. Het draagt direct bij aan de 
continuïteit van de organisatie.

Steeds meer organisaties zijn op zoek naar de eerlijke mening van hun klanten, medewerkers 
en aandeelhouders. Om reputatieschade te voorkomen is het voor uw organisatie immers 
van groot belang om te weten hoe uw stakeholders naar uw organisatie kijken.  Oftewel, wat 
is de blik van buiten naar binnen?

Schijnfeedback

Meer en meer organisaties ervaren dat hun huidige (klanttevredenheids)onderzoeken niet ge-
noeg betrouwbare informatie opleveren. De vragenlijsten bij dergelijke onderzoeken zijn vaak 
eenzijdig opgesteld vanuit de ‘zender’. Veel respondenten (ontvangers) voelen zich daardoor 
niet echt gehoord en geven oppervlakkige antwoorden. Eindigen uw klanttevredenheidson-
derzoeken ook steevast tussen de 7.2 en 7.8? Dan heeft u waarschijnlijk te maken met ‘schijn-
feedback’.  Deze vorm van ‘schijnfeedback’ levert de organisatie te weinig relevante feedback 
op over de werkelijke ervaring van klanten en overige stakeholders.

Bij goed stakeholder-reputatieonderzoek ligt de nadruk op de ‘ontvanger’ in plaats van op de 
‘zender’.  Reputatieonderzoek met behulp van het BHRM Reputatiemodel ® houdt in dat uw 
organisatie collectieve feedback krijgt van uw ‘ontvangers’ (klanten, medewerkers, aandeelhou-
ders, leveranciers, etc.). Met dit stakeholdermodel krijgt u vanuit verschillende invalshoeken 
een blik van buiten naar binnen gepresenteerd. 

“Whatever you think you are, you are what people think you are…”
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Het Reputatiemodel biedt een unieke methode van onderzoek, waardoor ‘schijnfeedback’ 
wordt voorkomen. U krijgt daadwerkelijk inzicht in hoe uw relaties en stakeholders uw 
organisatie ervaren.
Dit mag u verwachten wanneer u werkt met het BHRM Reputatiemodel:

• Uw organisatie krijgt een spiegel voorgehouden waarin aandachtspunten en 
   hobbels zichtbaar worden gemaakt (‘de blik van buiten naar binnen’).

• U krijgt objectieve feedback van uw de stakeholders over uw organisatie  
  (wat vinden ze nu echt van uw organisatie ten opzichte van de markt?).

• Het reputatieonderzoek biedt u nieuwe inzichten en daarmee ook nieuwe 
   handvatten voor vooruitgang.

• Uw ’best practices’ worden naar voren gehaald, zodat u daar zichtbaar en 
   geloofwaardig mee naar buiten kunt treden.
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“Het reputatieonderzoek van Bureau Hofkes heeft ons geholpen om waar-
devolle inzichten te krijgen in de ervaring en beleving van onze klanten en 
opdrachtgevers. Zo konden we onze interne organisatie concreet aansturen 
op reputatieverbetering van binnenuit.” 
Jan Luijten, directeur Mobilis TBI

“Wij hebben voor bureau Hofkes gekozen, omdat zij een praktische en 
betrouwbare methode hebben. Het reputatiemodel geeft ons direct inzicht 
in hoe het met onze reputatie is gesteld en op welke punten we die kunnen 
verbeteren.”

Tessa Maas, Public Affairs Kamer van Koophandel Nederland 

Continuïteit van de organisatie
Het traditionele bestuursmodel

“Wij staan op zenden” “Wij staan op ontvangen”

Het Nieuwe Bestuursmodel
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Principe 3: Een duurzaam verdienmodel

Volkert Engelsman is oprichter en eigenaar van Eosta, een succesvolle 
internationale distributeur van biologische groente en fruit gevestigd in 
Waddinxveen. Engelsman begon zijn carrière bij Cargill, een Amerikaans 
voedingsmiddelenbedrijf dat een warm voorstander is van gentech. Niet 
bepaald biologisch én deelgenoot van de wereld van het grote geld en 
shareholder value. Hij besloot het met zijn eigen bedrijf Eosta helemaal 
anders te doen. Engelsman neemt als bestuurder geen blad voor de mond. 

“Wij berekenen alle maatschappelijk kosten netjes door in de eindprijs. En 
zijn toch winstgevend. Dat is een duurzaam verdienmodel.”

“Polman weet heel goed dat hij de eerste zal zijn die sneuvelt op het mo-
ment dat het slechter gaat met Unilever. Maar die moed moet je hebben als 
bestuurder.”

EOSTA werkt nu al meer dan 23 jaar aan een duurzamere wereld. Welke trends ziet 

u bij bestuurlijk Nederland op het gebied van duurzaamheid? 

“Veel van de grote bestuurders vinden duurzaamheid nu een ‘leuk’ extraatje. Er wordt een 
mooi extra jaarverslag gemaakt op glossy papier en dan stappen sommige voor de show ook 
nog over op elektrisch rijden. Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden. Neem Paul Polman van 
Unilever. Hij heeft een dubbele doelstelling: omzetverdubbeling en klimaatvoetafdruk halvering. 
Deze doelstellingen worden betaald door de aandeelhouders. Kosten die gebruikelijk op de 
samenleving afgewenteld worden, verhaalt hij nu op zijn aandeelhouders. Zolang wij nog een 
marktmechanisme hebben waarbij een anonieme korte termijn winst gedreven aandeelhou-
der de dienst uitmaakt, zullen wij niet op de lange termijn maatschappelijke kosten kunnen 
internaliseren. Polman weet heel goed dat hij de eerste zal zijn die sneuvelt op het moment 
dat het slechter gaat met Unilever. Maar die moed moet je hebben als bestuurder.”

Het Nieuwe Bestuursmodel 
in praktijk
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“Dus iedere ondernemer die nog één vinger uitsteekt wordt ‘doodgetoezicht’. ”

“Er kan slechts sprake zijn van winst zolang er niet iemand anders is die iets 
verliest, want dan hebben we de kosten niet goed gecalculeerd.”

Wat moet er nog veranderen om naar een echt duurzame wereld te gaan? 

“Willen we naar een duurzame samenleving gaan waar een toekomst is voor jou en mij, maar 
ook voor de economie en de banken, dan zullen we naar een samenleving moeten gaan waar 
we allemaal aandeelhouder zijn. Maar dan moeten we wel beginnen met het herdefiniëren 
van ‘duurzaamheid’. Er kan slechts sprake zijn van winst zolang er niet iemand anders is die 
iets verliest, want dan hebben we de kosten niet goed gecalculeerd. Zolang wij de schade als 
gevolg van onze winst niet verdisconteren in de eindprijs, kan er nooit sprake zijn van winst.
Een goed voorbeeld hiervan is Puma. Zij definiëren naast de financiële winst/verlies óók de 
sociale winst en verlies. En in de toekomst gaan we daar ook naartoe. Met Eosta bewegen 
weg van een nauw winstprincipe dat door een hele kleine maatschappelijke elite is gedefini-
eerd.” 

Waarom zijn de veranderingen die op dit moment worden ingezet op het gebied van 

duurzaamheid niet voldoende?

We laten het nog steeds na om de systeemcrisis te adresseren. We gaan de problemen niet 
oplossen door te luisteren naar de mensen die ze veroorzaakt hebben. De vraag is of onze 
samenleving in staat is om zonder de trendsettende elite of dat handje vol besluitvormers een 
kantelpunt te bewerkstelligen. Ik denk dat het antwoord daarop absoluut ‘ja’ is. Wij hebben 
prototypes nodig van een cyclische economie, van hernieuwbare energievormen, van nieuwe 
voedselketens, van een nieuwe zorgsector. We moeten zorgen voor goede alternatieven. En 
laat het dan maar barsten.

Bestaat er wel een oplossing voor de huidige bestuurlijke crisis?

Wereldwijd zijn we sinds 2008 ernstig getraumatiseerd. Onze toevlucht hebben we genomen 
in een soort intensive care toezicht en regelgeving. Dus iedere ondernemer die nog een 
vinger uitsteekt wordt ‘doodgetoezicht’. Er wordt alle leven uitgeknepen. 
Zolang je alleen maar gelooft in regelgeving en vergunningen, sluit je daar een heel groot 
gedeelte van wat er nog geboren moet worden mee af. 
Fail, freeze en fake. 
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Hoe verwezenlijkt EOSTA haar duurzame verdienmodel? 

De kernwaarden van EOSTA zijn duurzaamheid, transparantie en authenticiteit. Deze drie 
merkbeloften leven in de gehele organisatie en het is tegelijkertijd het leiderschapsmodel dat 
wij aanhouden. Het is de realisatie dat als wij iets duurzaams willen leveren, we niet ontkomen 
aan co-creatie en goed samenwerken met ál onze stakeholders. Hiervoor heb je transparante 
en verantwoordelijke samenwerking nodig. Er wordt dus niet alleen op doelstellingen gestuurd 
maar ook op deze 3 sociaal-menselijke competenties. Hier tegenover staat het f-d leiderschap: 

Waarom is dit duurzame verdienmodel zo belangrijk voor EOSTA?

Als de definitie van succes van je organisatie bepaald is - in ons geval is dat duurzaamheid 
creëren - dan ontkom je er niet aan om op deze manier heel nauw samen te werken met 
leveranciers, ngo’s en klanten. En dat gaat alleen als mensen zich niet verbergen achter hun 
eenzijdige winstdefinitie of hun eerzucht of hebzucht, maar worden wie ze zijn. In die zin 
begint leiderschap altijd bij zelfleiderschap. Dit geldt voor de gehele keten. Je moet bereid zijn 
om naar alle partijen verantwoording af te leggen. Om dit te doen moet je wel eerlijk kunnen 
zijn. Als je ondertussen nog een aandeelhouder hebt die alleen afrekent op winst in de klas-
sieke zin, dus winst over de ruggen van milieu en toekomstige generaties, dan kan je nog zulke 
mooie jaarverslagen schrijven, maar dan ben je niet geloofwaardig meer. En om geloofwaardig 
te zijn, moet je jezelf eerst de vraag stellen wie je bent en waar je voor staat als bestuurder.”

Hoe vormt deze strategie zich in de praktijk? 

Ons bedrijf is er op gericht om iedereen te verbinden met elkaar en jezelf de vraag te stel-
len; what will you do to make a difference? Van de managers tot de jongens op de heftruck. 
Bij de ene ligt het antwoord in een opleiding, bij de volgende in coaching, bij een derde een 
mindfullness-training of yoga. Maar nooit collectief, iedereen heeft z’n eigen ding zodat het zo 
dicht mogelijk bij de persoon in de buurt blijft. En dat maakt dat zingeving en je aangesproken 
voelen in wie je wilt worden, verreweg de belangrijkste teambuilder en motivator is. 
Wij reiken de tools aan en streven om steeds meer zonder regels en procedures te kunnen. 
Omdat we zeggen: hoe lager in de organisatie probleemoplossend vermogen verankerd is, 
hoe sneller en adaptiever je op veranderende omstandigheden kan inspelen. Maar dan moet 
je iedereen daartoe wel empoweren en trainen.
Bij ons is duurzaamheid niet alleen een leuk keurmerkje, maar het zit ook in de kernwaarde 
van het bedrijf en in de manier waarop wij de definitie van winst en return op kapitaal bewa-
ken. Wij kunnen duurzaamheid niet verkopen, dat kan niemand, je moet het zijn en dat begint 
bij jezelf als organisatie.
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Een duurzaam verdienmodel: lesson’s learned

•Bespreek als Raad van Bestuur wat de definitie van succes is op 
het gebied van duurzaamheid. Wat voor cultuur bestaat er binnen je 
organisatie, als alles om geld draait?!

•Durf als bestuurder bestaande regels te herexamineren en je 
business model opnieuw in te richten. 

•Een goede reputatie betekent een beter voorspelbare omzet 
(recurring bizz) en reduceert prijsgevoeligheid bij klanten.

•Een open relatie met personeel verbetert inzet en werklust. En 
dat betekent automatisch een reductie van personeelskosten.

•Als het personeel zich thuis voelt, komen de innovaties en ideeën 
pas echt goed op gang. Daar heb je geen dure externe consultants 
voor nodig. 

•Een sterke reputatie zorgt voor een sterke relatie met klanten en 
leveranciers. Voorspelbaarheid reduceert volatiliteit.

•Er kan slechts sprake zijn van winst zolang er niet iemand anders is 
die structureel verliest.

•Zolang je de schade als gevolg van je winst niet verdisconteert in 
de eindprijs, kan er geen sprake zijn van winst.

•Open en eerlijk zaken doen betekent problemen direct melden en 
successen delen. En dat leidt weer tot maatschappelijke draagkracht.

“Wij kunnen duurzaamheid niet verkopen, dat kan niemand, je moet het zijn 
en dat begint bij jezelf als organisatie.”
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Speciaal voor communicatiemanagers: Een quickscan van uw huidige jaarverslag door de bril 
van reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen

Ieder jaar zijn organisaties (en communicatieafdelingen) zich weer bewust van de deadlines 
voor het afronden van de jaarlijkse routine: het jaarverslag. 
Aan de vaste checklist van eisen waaraan het jaarverslag moet voldoen, is inmiddels een 
nieuw element toegevoegd, Integrated Reporting. Naast de verslaggeving van de financiële as-
pecten van het bedrijf, is nu ook een sterke vraag naar de verslaglegging van de non-financiële 
waarden in het jaarverslag. 

BHRM is expert in het meten en verantwoorden van non-financiële waarden. Wij kunnen u 
helpen bij het uitbalanceren van uw jaarverslag. Hoe maakt u uw jaarverslag transparanter en 
leesbaarder, en zorgt u tevens dat de niet-financiele kant van uw organisatie helder worden 
weergegeven?

Intergrated reporting in uw jaarverslag maakt een perfecte fit met het Nieuwe Bestuursmo-
del. 
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gratis ‘quick-scan’ van 
uw huidige jaarverslag.

BHRM Bureau Hofkes Reputatiemanagement 
info@bhrm.nl
023 – 528 10 40

Het Nieuwe Besturen kan niet zonder een heldere verslaglegging 
in het jaarverslag.
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U wilt uw organisatie kantelen richting het Nieuwe Besturen, maar u weet 
nog niet hoe?  De vele regels en codes van buitenaf belemmeren u vaak het 
zicht op veranderingen die van binnenuit mogelijk zijn.  De oplossingen zijn 
vaak dichterbij dan u denkt!

Marco Groot Mildred Hofkes Dennis Luijer

Het team van de Roadshow NieuwBestuur 

Marco Groot analyseert als oud-topbankier de financiële kant van de organisatie en uw 
huidige verdienmodellen. Zijn die duurzaam? Mildred Hofkes licht als reputatiedeskundige 
het niet-financiële van uw organisatie door en kijkt vooral naar uw geloofwaardigheid voor 
de buitenwereld. Waar zitten uw blinde vlekken? Hoe voorkomt u reputatieschade? Bent u 
een gesloten of een open organisatie?  Dennis Luijer vertaald ter plekke alle input van de 
bijeenkomst naar een op maat gemaakt Nieuw Bestuursmodel, waarmee de organisatie de 
volgende dag een begin kan maken van het kantelen.

Binnen een dag krijgt u geheel nieuwe kijk op uw eigen organisatie gepresenteerd, met een 
frisse blik van buiten naar binnen. Wilt u het kantelmoment in uw organisatie inzetten en de 
stap maken richting het Nieuwe Besturen? 
Neem contact met ons op via info@nieuwbestuur.nl of bel naar 023-5281040

De NieuwBestuur Roadshow
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Uw volgende stap met NieuwBestuur 

Week van de bestuurlijke ongehoorzaamheid
1-5 December 2013 is de week van de bestuurlijke ongehoorzaamheid. Wat gaat u anders 
doen om de benodigde kanteling teweeg te brengen binnen uw organisatie? 
Zie voor meer informatie www.nieuwbestuur.nl 

De NieuwBestuur Roadshow
Een messcherpe analyse over uw organisatie, vanuit zowel het financiële perspectief als vanuit 
de niet -financiële kant (reputatie) van uw organisatie. Binnen een dag krijgt u geheel nieuwe 
kijk op uw eigen organisatie gepresenteerd, met een frisse blik van buiten naar binnen.
Bel voor meer informatie Nieuw Bestuur: 023 5281040, info@nieuwbestuur.nl

BHRM Reputatie Onderzoek 
Laat uw reputatie meten met behulp van de BHRM Reputatiemodel® en krijg zo objectief 
inzicht in uw stakeholdervalue en de werkelijke waarde die u toevoegt voor uw omgeving. 
Deze wetenschappelijk beproefde methode biedt u concrete aanbevelingen ter verbetering 
van uw reputatie en biedt u de geobjectiveerde ‘BHRM Reputatie-index’ vanuit stakeholder-
perspectief. 
Bel voor meer informatie BHRM: 023 5281040, info@bhrm.nl

Duiden van het pad naar een duurzame organisatie 
JAM visueel denken is al 10 jaar visie, strategie en proces aan het omzetten naar praatplaten 
voor het communiceren van interne verandering. De verbonden weg naar echte verandering 
binnen je organisatie begint met een overzicht van wat je hebt en een beeld van waar je naar 
toe wilt. Voor meer informatie Dennis Luijer +31650600071, dennis@visueeldenken.com

Herdefineren van succes en winst
8daw verenigt consultancy en coaching door samen met u uw strategie, targets, piketpalen, 
financieel succes en de defintie van uw winst te bepalen. Winst is niet wat er vandaag onder 
de streep over blijft, winst is continuïteit. 8daw coaching is gericht op het optimaliseren van 
samenwerking binnen teams en het creëren van een kritische werkomgeving waarin ieders 
passie en relatieve kwaliteiten maximaal benut worden met als doel duurzame groei.
Voor meer informatie Marco Groot +31 6 11 30 67 21, info@8daw.nl
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