Laten we het barsten, of weten we het om te buigen?

Het Nieuwe Besturen; de kanteling naar de nieuwe wereld
Verslag van een boeiende expeditie naar Het Nieuwe Bestuursmodel

Afb. 1 Astrid Joosten in dialoog met Doekle Terpstra

Op 28 november 2013 organiseerde Mildred Hofkes met haar platform NieuwBestuur het 4e
Nationale Reputatie Congres. Kanteldenkers uit bestuurlijk Nederland kwamen in Dauphine
in Amsterdam bij elkaar om te praten over het Nieuwe Besturen. Een middag over durf,
eerlijkheid, kwetsbaarheid, duurzaamheid en geld.
Buigen of barsten?
Bestuurders staan voor een simpele keuze: gaan zij buigen of barsten? Wie hetzelfde blijft
doen als hij gisteren deed, redt het niet. Daarvoor is de wereld om ons heen in de afgelopen
jaren te ingrijpend veranderd. De aarde is veel kwetsbaarder dan we dachten, de rek is uit
het economische systeem en de consument blijkt geen passieve Neanderthaler te zijn, maar
een mondig wezen, wiens mening telt. Kortom, onze verhouding met planeet, geld en
consument is fundamenteel anders dan voorheen. Als bestuurder zit er maar een ding op:
afscheid nemen van de oude bestuurlijke ‘paradigma’s’ en meebuigen naar de toekomst.
Maar hoe doe je dat? Hoe ziet die toekomst er dan uit? Hoe kom je aan de andere kant van
de horizon? Aan de hand van talloze gesprekken en interviews met bestuurders, en met de
kennis van de vorige drie Nationale Reputatie Congressen, zijn de contouren van het Nieuwe
Bestuursmodel zichtbaar geworden.
Waar richt de Nieuwe Bestuurder zijn/haar pijlen op?
1. Op de kwaliteit van governance (welke samenstelling en welke vaardigheden zijn
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).
Omarmen we de nieuwe werkelijkheid, dan kan Nederland zelfs een gidsland zijn, een
voorbeeld voor andere landen. Met bestuurders die open staan voor signalen van buitenaf,
de verbinding kunnen maken met de wereld om hen heen en een waarachtig verhaal
hebben. Op het 4e Nationale Reputatie Congres is het model, met dank aan de visies en
praktijkvoorbeelden van de sprekers, verder ingevuld.

Afb. 2 Dennis Luijer licht zijn visueel ontwerp van het Nieuwe Bestuursmodel toe

1. Kwaliteit van governance; het goede doen als drijfveer
Wie in de boardroom zit, moet zich constant afvragen hoe hij of zij die plek legitimeert.
Besturen is geen kwestie meer van jouw denkbeelden en ideeën naar de buitenwereld
‘zenden’. Het is een kwestie van willen ‘ontvangen’ en luisteren naar de wereld om je heen.
Wat de buitenwereld niet meer wil, is bestuurders die hun fouten wegmoffelen,
onaantastbaar lijken te zijn en altijd een opgepoetste oneliner klaar hebben om kritiek te
weerleggen. Menselijkheid in de board, met alle imperfecties die daarbij horen, wordt de
nieuwe norm. De bestuurder is degene die de stip zet aan de horizon en die het verhaal
vertelt waardoor anderen mee willen op reis daar naartoe. Bij het nemen van beslissingen
speelt intuïtie een steeds belangrijkere rol. Een bestuurder moet zichzelf voortdurend de
vraag durven stellen: ‘Doe ik het goede?’, in plaats van ‘Doe ik het goed?’. Nuttige inzichten
kunnen daarbij ook uit onverwachte hoek komen. Een designer bijvoorbeeld, kan
ongehinderd door specifieke kennis van het bedrijf, simpele, nuttige vragen stellen. Juist dat
soort vragen kunnen zorgen voor een kanteling in het denken.

Casus: ZuidOostZorg (ouderenzorg)
Bestuursvoorzitter Anke Huizenga kreeg in het eerste jaar als bestuurder van een middelgrote
ouderenzorginstelling in Friesland te maken met behoorlijke reputatieschade. Bij haar aantreden
besloot Huizenga wat haar stip aan de horizon was: de klant en de medewerker centraal stellen, door
echt naar hen te luisteren. Dat was een radicale breuk met het verleden, waarin het artsenteam
altijd de macht in handen had gehad. De artsen konden zich niet vinden in de koerswijziging en de
standvastigheid van Huizenga. Bijna het volledige team stapte op. En erger nog, ze stookten anderen
tegen Huizenga op. ,,Dat was heel naar”, zegt ze daarover. ,,Ik vind dat reputatie belangrijk is, maar
het moet je er niet van weerhouden om te vernieuwen. De schade kan juist een start zijn voor mooie
nieuwe dingen.” Want Huizenga liet zich niet klein krijgen. Ze zocht telkens met open vizier de
samenwerking op en betrok alle stakeholders in een zo vroeg mogelijk stadium bij de veranderingen.
,,Iedereen kreeg het podium, ook als het eigenlijk onze credits waren. Wij vonden het prima, zolang
het concept maar gedeeld werd.” Zorg is van de gemeenschap, was steeds haar leidende waarde.
Door dat consequent vol te houden, groeit de reputatie van ZuidOostZorg met de dag.
Anke Huizenga’s tips:
1. speel in op alle kansen
2. zoek maatjes
3. ga door, juist ook als je het niet meer ziet zitten
4. er gebeurt pas echt iets als je bang bent voor je eigen dromen
5. leiderschap is beslissingen durven nemen waarvan je van te voren weet dat het ‘gedoe’ oplevert.

Afb. 3 Anke Huizenga vertelt over de uitdaging van ondernemerschap binnen de
zorgsector

Als je altijd blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je had. Dat was mijn mantra.”
Anke Huizinga (ZuidOostZorg)

Casus: Inholland (Hogeschool onderwijs)
Doekle Terpstra heeft sinds zijn aantreden als bestuursvoorzitter van Hogeschool InHolland stevig
ingegrepen in de organisatie. Competitief gedrag en ik-denken werden ingeruild voor samenwerking
en een wij-gevoel. Niet het ondersteunende apparaat, maar de docenten kwamen weer centraal te
staan in de organisatie. En instanties zoals de onderwijsinspectie en het ministerie werden niet
langer buiten de deur gehouden, maar als partners omarmt. Klinkt logisch allemaal, maar de
organisatie die hij aantrof bij zijn komst, was flink afgedreven van het primaire proces: onderwijs
geven. Over zijn eigen rol zegt Terpstra: ,,Ik wil met opgestroopte mouwen aan de slag gaan en de
keuzes maken waar ik echt in geloof.” Volgens hem zit het geheim niet in een mooie blauwdruk van
‘dienend leiderschap’. Goed besturen is een kwestie van het verbinden van hoofd, hart, handen en
voeten, bij alle dagelijkse beslissingen en dilemma’s waar je als bestuurder voor staat. ,,Ik voel me
vooral een schipperende verhalenverteller. Ik weet waar ik heen wil met mijn organisatie, met het
onderwijs en met de medewerkers. Terwijl ik steeds compromissen moet sluiten, probeer ik de stip
aan de horizon vast te houden.”

Afb. 4 Doekle Terpstra: “Goed besturen is een kwestie van het verbinden van hoofd, hart, handen en voeten.”

Ik wil aan de slag met opgestroopte mouwen en de keuzes maken waar ik echt in geloof.”
Doekle Terpstra (InHolland)

2. De continuïteit van de organisatie: verbinding aangaan
Ging het voor de financiële crisis van 2008 nog vooral om een mooi plaatje van de
organisatie de wereld in te sturen, de tijd van eenrichtingscommunicatie is echt voorbij.
Communicatie moet open en eerlijk zijn, maar belangrijker nog: het moet gericht zijn op het
ontvangen van de geluiden van buitenaf. Tweerichtingsverkeer dus. Of zoals Volkert
Engelsman - CEO van Eosta - zegt: ,,Wie wil dansen, moet naar de muziek luisteren.” Pik je
de geluiden van buitenaf op? Hoor je de kritiek? En weet je dat ook te organiseren? Voorbij
de horizon is ontvangen belangrijker dan zenden.

Vergeet daarbij vooral de medewerkers niet als belangrijke stakeholders, benadrukt SERvoorzitter Wiebe Draijer. Een bestuurder moet zijn mensen niet simpelweg vragen in een
medewerkerstevredenheidsonderzoek: ben je tevreden? Maar: wat vind je van de richting
die het bedrijf opgaat? Kun je je daarin vinden? En: wat zie je de bestuurders van jouw
organisatie daadwerkelijk doen? Dat soort vragen impliceert reflectie op het eigen handelen
van de bestuurders. ,,De antwoorden op die vragen hebben veel meer voorspellende
waarde over de toekomstige gezondheid van de organisatie dan de laatste maandcijfers,”
aldus Draijer.
We zijn bezig met zaken als beter boekhouden, beter toezicht. Maar we moeten grotere
stappen zetten. Mijn hoop is dat Nederland weer een gidsland zal zijn op het gebied van bestuurlijke
vernieuwing.”
Wiebe Draijer (voorzitter SER)

Overigens heeft Nederland een goede traditie in het betrekken van stakeholders bij de
voorkant van het besluitvormingsproces. Al hebben we zelf de neiging ons overlegmodel af
te kraken, volgens Draijer laat men zich in het buitenland nog graag door het Nederlandse
voorbeeld inspireren. Daar zouden we wat hem betreft minder cynisch over moeten zijn. In
de gesprekken die hij voerde met bijvoorbeeld de gouverneur van Californië en bestuurders
in Singapore, bleek Nederland op dit gebied nog altijd een gidsland te zijn. De kunst is om
dat zelf als land ook zo te zien.
Casus: Wouter van Ewijk, voormalig VU-bestuurder
Wouter van Ewijk kent als geen ander de waarde van het aangaan van de verbinding met
stakeholders. Hij leerde het, als voormalig bestuurder van het VU medisch centrum, the hard way.
Het was de bedrijfscultuur om elkaar juist niet aan te spreken op dingen die niet goed gingen.
Daardoor konden ‘veenbranden’ eindeloos smeulen – en oplaaien. ,,We hebben de conflicten die er
waren feitelijk gedoogd. Ik denk dat we een conflict vermijdend bestuur waren.” Achteraf bezien had
hij harder willen ingrijpen en meer op zijn intuïtie moeten afgaan, vindt hij zelf. In zijn nieuwe
bestuursfunctie (als voorzitter van de Raad van Bestuur Forensische zorgspecialisten) doet hij het
anders. Hij is vaak op de werkvloer en deelt zijn ideeën op het intranet. ,,Ik ga voortdurend de
verbinding aan. Dat voelt nederiger, rustiger en makkelijker.”

Laten we ophouden met besturen vanuit een defensieve houding en vanuit angst.”
Wouter van Ewijk (oud VU-bestuurder)

Afb. 5 Wouter van Ewijk geeft openheid over boardroom cultuur

3 Een duurzaam verdienmodel: winst voor iedereen in de keten
Winst is pas duurzame winst als niemand verliest. Want wat is winst waard als de
aandeelhouder er weliswaar beter van wordt, maar de leveranciers en het milieu (en dus
toekomstige generaties) slechter? Een eerlijk verdienmodel betekent dat je alle werkelijke
kosten transparant maakt en meeneemt in de eindprijs. Bedrijven die zo’n kanteling in
denken maken, creëren een nieuw speelveld. Puma publiceerde in het jaarverslag niet alleen
de cashwinst, maar liet ook zien wat de werkelijke winst was: die waarbij alle sociale,
maatschappelijke en milieutechnische kosten eerlijk waren meegerekend. Bedrijven die
zoveel transparantie bieden, behoren nu nog tot de uitzonderingen. Maar door het eerlijke
verhaal te geven, zetten zij de trend. Hoe houd je je dan staande als andere bedrijven wel
voor aandeelhouderswaarde gaan? Volgens Volkert Engelsman, CEO van Eosta, is de
consument een belangrijke factor. Die wordt mondig en wil dat eerlijke verhaal graag horen.

Afb. 6 Volkert Engelsman over hoe er op een eerlijke manier geld te verdienen is

Belangrijk bij het nieuwe verdienmodel is ook dat de beloning van talent niet per se in geld
wordt uitgedrukt. De beloning kan ook erkenning zijn, of maatschappelijke relevantie. Dat
geeft een shift in denken. Als werknemers de ruimte krijgen om zich pro bono voor een goed
doel in te zetten, kan dat tot verrassende effecten leiden, weet Wiebe Draijer vanuit zijn
ervaring bij McKinsey. ,,Je zou verwachten dat de cijfers naar beneden gaan. Maar het
tegendeel was waar: het voedt de reputatie van je bedrijf en daarmee trek je talent aan. De
keuze om mensen op deze manier te motiveren, werkte in alle dimensies van het bedrijf
positief door.” Geld is wat hem betreft niet meer het allesbepalende betaalmiddel. ,,Door
anders te belonen trek je ook andere mensen aan. Ik verwacht dat dat ook in de financiële
sector gaat gebeuren,” aldus Draijer.
Een organisatie die Het Nieuwe Besturen toepast, wordt tweezijdig aangestuurd, en voegt
zowel waarde toe voor de eigen onderneming als mede voor de maatschappij als geheel.”
Mildred Hofkes (oprichter platform Nieuw Bestuur)
Casus: Eosta (groothandel in biologische groente en fruit)
Volkert Engelsman, CEO van Eosta, maakt zich boos om valse claims van schijnbare ‘maatschappelijke
betrokkenheid;, zoals het ‘ik kies bewust’-label op voedingsmiddelen waar nauwelijks een natuurlijk
product aan te pas komt. Veel te vaak wentelen producenten de werkelijke kosten van hun product
nog af op de maatschappij, terwijl aandeelhouders met de winst naar huis gaan. ,,Duurzaamheid is
geen glossy extraatje,” zegt hij, maar een kwestie van DNA. Wie echt duurzaam wil produceren,
heeft duurzaamheid zijn in de vezels van de organisatie. Het verdienmodel van zijn eigen bedrijf is
gestoeld op een nauwe samenwerking in de hele keten. ,,Door transparantie in de hele keten hebben
we een vast en duurzaam verdienmodel.

Afb. 7 Christine Boland schetst de trends waarin de bestuurlijke vernieuwing gaat plaatsvinden

Casus: Christine Boland, trend analist; De millennials
De jonge generatie heeft een compleet ander wereldbeeld dan de generaties voor hen, zegt
trendanalist Christine Boland. De millennials zijn van jongs af aan digital connected. Overal is ook een
digitale werkelijkheid waar zij rekening mee houden. Stilte is voor hen een product. Het is de eerste
generatie die al hun formerende jaren in crisistijd heeft doorgebracht. De werkloosheid is hoog, zo
goed als hun ouders het hebben, krijgen zij het niet en de overheid doet niets. Dus gaan er dus vanuit
dat zij het zelf moeten organiseren. Maar op een nieuwe manier: toegang hebben tot producten is
voor hen veel belangrijker dan het bezitten ervan. Het is bottom up, waarbij de jongere zichzelf
continue aan het branden is. Het verhaal telt. Voor hen geldt: life is about creating yourself.

2012 Markeert het einde van een tijdperk. Blijven we op het zinkende schip zitten, of durven
we over te stappen op kleine bootjes? Om ons heen ligt een zee van mogelijkheden.”
Christine Boland (trendanalist)

Afb. 8 Mildred Hofkes en Wiebe Draijer in dialoog met de congresdeelnemers

Je moet de cultuurverandering toch zelf zijn? Het is toch niet ‘men’ moet veranderen, maar ‘ik’
moet veranderen!”
Astrid Joosten (dagvoorzitter)
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