
‘’Ik waardeer enorm uw initiatief om de inspirerende bestuurders en beslissers van Nederland bij 

elkaar te brengen rond het Nieuwe Besturen.’ 

Feike Sijbesma, CEO & Chairman Managing Board, Royal DSM 

Het 5e Nationale Reputatie Congres 

Donderdag 24 maart 2016, vanaf 12.30 uur 

WesterLiefde Amsterdam 

Thema: ‘Reputatie en Leiderschap’ 

 

Het Nationale Reputatie Congres vormt al jaren dé ontmoetingsplaats voor de vernieuwende 

bestuurders van Nederland. Voor de 5e keer op rij organiseert NieuwBestuur voor maximaal 80 

deelnemers dit unieke evenement: met openhartige sprekers, duiding van actuele 

reputatievraagstukken, de balans tussen leiderschapskwaliteiten, zelfreflectie, reputatie en veel 

ruimte voor onderlinge dialoog!  

De opzet is kleinschalig en in een veilige omgeving waardoor bestuurders het achterste van hun 

tong durven te laten zien. Op dit congres hoort u geen PR-verhalen, maar het echte verhaal, 

inclusief de dilemma's die ook binnen uw organisatie spelen.  

Kortom: u komt hier geïnspireerd vandaan! 

 

 

 

 

 

 

Datum: Donderdag 24 maart 2016 

Tijd: vanaf 12:30 uur – ca. 19:00 uur (incl. lunch en aansluitend toegang tot het ReputatieCafé) 

Locatie: De Westerliefde, Amsterdam 

Doelgroep: Directeuren, managers en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de koers en de 

continuïteit van hun organisatie. 

Topics: Reputatie op governance niveau, bestuurlijke integriteit, goed bestuur van binnenuit, 

stakeholder-management, moreel kompas, open dialoog, waardevolle ontmoetingen,  interessant 

netwerk en het Nieuwe Besturen. 

Kosten: €695,-* excl. btw. Incl. lunch, borrel en studiemateriaal + aansluitend toegang tot het 

Reputatiecafé. 

Aanmelden: Klik hier voor direct aanmelden (let op! maximaal 80 plaatsen) 

 

 

 

http://www.nieuwbestuur.nl/inschrijfformulier-het-5e-nationale-reputatie-congres/
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Hoe de reputatie-economie de markteconomie razendsnel vervangt: 

We zien het overal om ons heen gebeuren. Organisaties met voorheen een sterke reputatie zoals 

Volkswagen, Imtech, KPMG, InHolland, Delta Lloyd, ABN Amro, Vestia, Amarantis, de Universiteit 

van Amsterdam, hebben allemaal te kampen met een geloofwaardigheidsprobleem. Toch wordt in 

veel bestuurskamers het belang van een goede reputatie nog steeds onderschat. En dat is 

onverstandig, want de reputatie-economie groeit en neemt het over van de markteconomie. Niet 

langer winst en rendement, maar juist de reputatie en geloofwaardigheid opgebouwd bij de 

stakeholders bepaalt uiteindelijk het succes van de organisatie. 

Thema’s: 

Wat wordt van u verwacht als leidinggevende binnen de reputatie-economie? 

 Welke impact hebben uw persoonlijke waarden als manager op de reputatie van uw 

 organisatie? 

 Wat is de relatie tussen goed bestuur en een goede reputatie? 

            Wat is de relatie tussen de financiële waarde en de waarde van de reputatie?   

 Hoe gaan organisaties om met reputatieschade en -herstel?  

 Welke bedrijven integreren reputatie op een succesvolle manier binnen hun strategie? 

 Wat zijn daarbij de lessons learned? En de best practises?  

 Wat is de X-factor van de Nieuwe Bestuurder? Welke vaardigheden passen daarbij?  

 En hoe past u uw eigen organisatie- en communicatiestrategie succesvol aan zodat u 

 aansluiting houdt bij de snel veranderende maatschappij? 

 

Impressie van eerdere succesvolle Reputatie Congressen: v.l.n.r. Trendwatcher Christine Boland, Wouter van 

Ewijk (voormalig lid Raad van Bestuur Vu-mc), Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter InHolland, Wiebe Draijer 

bestuursvoorzitter Rabobank, en Astrid Joosten (vaste dagvoorzitter):

‘’Bij reputatie draait het uiteindelijk om het volgen van je moreel kompas. Wanneer bestuurders 

tijdens het congres hun morele kompas tonen, vind ik dat een prachtig proces om te zien.” 

Astrid Joosten, vaste dagvoorzitter Het Nationale Reputatie Congres 
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Line up Het 5e Nationale Reputatie Congres  

Astrid Joosten  

Vaste dagvoorzitter Het Nationale Reputatie Congres  

“Het Nationale Reputatie Congres vind ik een uniek congres dat de vernieuwers van 

Nederland op bestuurlijk niveau bij elkaar brengt. Door de jaren heen heb ik de 

relevantie van de thema’s reputatie en het nieuwe besturen alleen maar zien groeien. 

Bij reputatie draait het uiteindelijk om het volgen van je moreel kompas. Wanneer 

bestuurders tijdens het congres hun moreel kompas tonen, vind ik dat een prachtig 

proces om te zien.”  

 

Marcel Joachimstal, directeur start-up Mobiquity en voormalig VP and General Manager 

GSK (Glaxo Smith Kline) Nederland   

Thema: ‘Reputatie en leiderschap’ 

De reputatie van een organisatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

toon aan de top. Op basis van welke persoonlijke waardes en bestuursstijl kan een 

bestuurder de reputatie van de organisatie positief beïnvloeden? Deze scherpe 

analyse wordt toegelicht door Marcel Joachimsthal. Na 5,5 jaar succesvol CEO-schap 

bij Glaxo Smith Kline Nederland, lonkte de volgende stap: GSK Azië. Toch besloot 

Marcel Joachimstal het over een hele andere boeg te gooien en werd directeur van 

een start-up. Nu geeft Marcel leiding aan een groep jonge mensen in plaats van een 

grote corporate organisatie. Wat is zijn visie op het bestaansrecht van grote bedrijven en welk inzicht wil hij 

daarbij delen? 

 

 

Bij Mobiquity werken heel veel jonge mensen (25-35) en om het potentieel van deze generatie te 

ontsluiten heb je een ander type leiderschap nodig.  Values & purpose zijn belangrijker dan salaris 

en status. Inspirerend leiderschap & coaching werkt bij hen beter dan hiërarchisch & taak 

georiënteerd leiderschap. Ze werken veel liever in een team en ‘in flow’ hebben ze een enorme 

‘can do’ mentaliteit. Fout leiderschap kan dit potentieel echter heel snel de kop indrukken. 

Marcel Joachimstal,  directeur start-up Mobiquity en voormalig VP and General Manager GSK 

Nederland   

 

Bij reputatie draait het uiteindelijk om het volgen van je moreel kompas. Wanneer bestuurders 

tijdens het congres hun morele kompas tonen, vind ik dat een prachtig proces om te zien.” 

Astrid Joosten, vaste dagvoorzitter Het Nationale Reputatie Congres 



“Energiezekerheid en klimaatverandering. Grote onderwerpen waar mensen en organisaties 

moeilijk vat op krijgen. Wie is aan zet, wat kunnen we doen en hoe ver zijn we bereid te gaan?” 

Dertje Meijer, CEO Havenbedrijf Amsterdam en spreker op het 5e Nationale Reputatie Congres 

Dertje Meijer – CEO Havenbedrijf Amsterdam  

Thema: “De omschakeling naar duurzame energiebronnen en het effect op de reputatie” 

    Tijdens de klimaattop in december 2015 zijn bindende afspraken gemaakt over de 

reductie van de CO2 uitstoot. Na de klimaattop ligt de bal nu bij overheden en het 

bedrijfsleven. Dertje Meijer, CEO van Havenbedrijf Amsterdam, vertelt op 24 maart 

hoe de Port of Amsterdam hier richting en invulling aan geeft. Want hoe vertaal je 

de energie-transitie juist als een kans in plaats van als een bedreiging? En welk effect 

heeft dit op de reputatie en het verbindende vermogen van de organisatie? 

 

Carl Verheijen - Directeur bij GZC De Nije Veste & Corlaer en oud wereldkampioen 10 KM 

schaatsen Thema: “De rol van de bestuurder binnen het complexe zorgsysteem” 

Ons zorgsysteem is onhoudbaar zoals het nu is. Bestuurder Carl Verheijen van 

Zorginstelling de Nije Veste en Corlaer (en oud topschaatser) spreekt openhartig over 

zijn rol binnen het huidige complexe zorgsysteem. Hoe bouw je met kracht van 

binnenuit aan reputatieverbetering, zonder dit af te schuiven op externe factoren zoals 

verzekeraars en de inspecties? Verheijen ziet het nieuwe zorgparadigma voor zich en 

neemt ons allemaal daarin mee! Samen met de zaal gaat hij in dialoog over de waarde 

van goed bestuur, de kracht van vertrouwen, doorzettingsmacht en drive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ons zorgsysteem zit vol met perverse prikkels. De nadruk ligt nu op het verdienmodel rond zieke 

mensen, in plaats van op preventie en gezondheid. Dat klopt niet, en is totaal onhoudbaar.’’  

Carl Verheijen, directeur GZC De Nije Veste & Corlaer en spreker op het 5de Nationale Reputatie 

Congres 
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"Soms leidt die daadkracht tot zenden, terwijl wederkerigheid juist het beste fundament is voor 

samenwerken en goed contact." 

Jannine van den Berg, Lid Korpsleiding Nationale Politie en spreker op het 5de Nationale 

Reputatie Congres  

Jannine van den Berg – Lid Korpsleiding Nationale Politie  

Thema: “Wederkerigheid is het beste fundament” 

Onze nationale veiligheid raakt ons allemaal en wordt met de dag actueler. Sinds 

2013 hebben we één Nationale Politie. In 2014 vroeg de politie voor het eerst als 

één korps aan al haar stakeholders hoe ze kijken naar de politieorganisatie: wat geeft 

hen vertrouwen, wat kan beter? Hoewel de samenleving verhardt, vraagt zij 

gelijktijdig om een politie die actief verbinding maakt en zorgvuldig en alert 

communiceert. Daadkracht is de politie niet vreemd en verbinding maken zit in hun 

bloed. Maar soms leidt die daadkracht tot zenden, terwijl wederkerigheid juist het 

beste fundament is voor samenwerking en goed contact. Jannine van den Berg, korpsleiding politie, vertelt 

op 24 maart 2016 over het werken aan vertrouwen bij de politie. 

 

 

.Teun Teeuwisse –  Financieel Topanalist 

Thema: “Het belang van reputatie door de ogen van een financiële topanalist” 

De spanningen in de financiële sector nemen verder toe. De beurzen reageren 

uiterst gevoelig op informatie over reputatieschade. Financieel topanalist Teun 

Teeuwisse geeft inzicht in de bikkelharde financiële consequentie van het gebrek aan 

vertrouwen. Teeuwisse sloeg in 2012 als eerst alarm over de frauduleuze cijfers van 

Imtech. In augustus 2015 werd duidelijk dat hij gelijk had toen de toenmalige 

beurslieveling Imtech ten onder ging. Hij kreeg vanaf toen het predicaat steranalist.  

Aan de hand van het spannende verhaal over Imtech zal hij alle aanwezigen een confronterende 'reputatie' 

spiegel voorhouden. Welk financieel gevaar loopt u als uw reputatie onderschat? 

 

 

 

 

 

 

"‘’We denken nu dat Imtech het grootste faillissement is van de afgelopen jaren, maar we zijn er 

nog niet.” 

Teun Teeuwisse, financieel topanalist en spreker op het 5e Nationale Reputatie Congres 
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André Heuvelman,  1ste Trompettist Rotterdams Philharmonisch Orkest  

Thema: “André Heuvelman speelt, raakt, deelt en zet aan tot actie!” 

Trompettist André Heuvelman verbindt mensen op een unieke manier met muziek. 

Hij is als geen ander in staat een essentiële boodschap over te brengen en mensen 

daarmee diep te raken. Op donderdag 24 maart uit hij het gevoel van het Nieuwe 

Besturen in zijn bijzondere muziek die direct raakt, zowel in het hoofd als in het hart. 

Een bijzondere ervaring die u niet snel zult vergeten! 

 

 

 

Mildred Hofkes – Initiatiefnemer van het jaarlijkse Nationale Reputatie Congres en 

oprichter platform NieuwBestuur & directeur-eigenaar reputatieonderzoeksbureau BHRM 

Thema: “Wat zijn de kenmerken van de Nieuwe Bestuurder?” 

Welke vaardigheden heeft een Nieuwe Bestuurder anno nu nodig? En wat is die 

speciale X-factor waar analisten, klanten en medewerkers als een blok voor vallen? 

Na jarenlange studie naar de gewenste toon aan de top, onthult Mildred Hofkes op 

24 maart 2016 het profiel van de Nieuwe Bestuurder en het Nieuwe Bestuursmodel 

2016. Aangescherpt met  actuele en vernieuwende inzichten passend bij de huidige 

tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ken je dat? De pijn die je voelt als je ergens mee stopt waar je het prima naar je zin hebt, maar dat 

je voelt dat je meer ruimte nodig hebt? 

André Heuvelman,  1ste Trompettist Rotterdams Philharmonisch Orkest 
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Het 5de Reputatie Congres vindt plaats in de prachtige setting van de WesterLiefde,in het hart van het 

Westerpark in Amsterdam. Deze intieme locatie sluit  perfect aan bij het vertrouwelijke karakter van het 

Reputatie Congres.. 



Waarom u het 5e Nationale Reputatie Congres niet wilt missen 

Uniek congres voor en door Nieuwe Bestuurders uit alle sectoren 

Openhartige sprekers 

Grote ideeën op het podium, grote namen in debat 

Actueel, leerzaam en geeft richting binnen het gedachtegoed van Het Nieuwe Besturen 

Veel ruimte voor dialoog, eigen inbreng en (zelf)reflectie 

Visie van het Nieuwe Besturen staat centraal 

Onderbouwd door actuele onderzoeksdata 

TedX- opzet; korte presentaties en actieve dialoog tussen sprekers en zaal 

 

 

 

 

 

 

Kosten en Inschrijving (let op! Er is maximaal plaats voor 80 personen)  

Investering:  €695,- incl. lunch, borrel + aansluitend toegang tot het Reputatiecafé. Excl. btw. 

 

Het Nationale Reputatiecongres is een initiatief van het platform NieuwBestuur, in samenwerking 

met Bureau Hofkes Reputatiemanagement. 

 

Contactgegevens 

NieuwBestuur / Bureau Hofkes Reputatiemanagement Office ‘de Kerk’ 

Ridderstraat 29 

2011 RR, Haarlem 

T: 023-528 10 40 

E: info@nieuwbestuur.nl 

W: www.nieuwbestuur.nl 
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