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Waarom NieuwBestuur? 
Lees hier het interview met NieuwBestuur oprichter Mildred Hofkes  
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Met welk doel heb je het platform NieuwBestuur in 2010 opgericht?  

Vanuit mijn onderzoeksbureau BHRM, dat gespecialiseerd is reputatieonderzoek, zag ik dat 

met name sinds 2008 steeds meer bedrijven bewust bezig zijn met hun reputatie. Er is 

echter een duidelijk verschil of bedrijven dat doen om er voor de buitenwereld “goed” op te 

staan, of omdat ze dat doen vanuit een innerlijke overtuiging en willen bijdragen aan een 

duurzame economie. Bedrijven die van binnenuit werken aan een goede reputatie zijn in 

essentie bezig met het Nieuwe Besturen. 

Bij het Nieuwe Besturen gaat het om het vinden van de juiste balans tussen de niet-

financiële waarde (reputatie) en de financiële waarde (rendement) van een organisatie. Een 

organisatie die het Nieuwe Besturen toepast wordt tweezijdig aangestuurd en voegt zowel 

waarde toe voor de eigen organisatie alsmede voor de maatschappij als geheel. Een goed 

voorbeeld daarvan is Unilever. Zij kiezen met het Sustainable Living plan voor duurzaam 

leven in combinatie met een heldere positionering van het merk Unilever. Paul Polman, de 

CEO van Unilever is een echte Nieuwe Bestuurder. 

 

2. Hoe word je een effectief Nieuwe Bestuurder?  En hoe breng je de beweging van het 

Nieuwe Besturen succesvol op gang binnen je eigen bestuur/organisatie? 

Een Nieuwe bestuurder herken je aan de volgende 5 persoonskenmerken: een heldere visie 

hebben op een duurzaam verdienmodel, doorzettingsvermogen tonen, openstaan voor 

signalen vanuit de maatschappij, verbinding kunnen maken en het vermogen tot zelfreflectie 

tonen. 

NieuwBestuur organiseert opleidingen en bijeenkomsten voor gelijkgestemden bestuurders. 

Tijdens deze bijeenkomsten vormt de theorie van het Nieuwe Bestuursmodel het 

uitgangspunt waarbinnen de praktijk wordt onderzocht. 

NieuwBestuur biedt daarbij een visie en denkrichting aan, waarbinnen organisaties hun 

eigen stappenplan kunnen ontwikkelen. 

Na het bijwonen van deze bijeenkomsten hebben deelnemers meer inzicht gekregen  in 

de uitgangspunten van het Nieuwe Besturen.   

Deelnemers die het volledige programma van de 3-daagse leiderschapstraining de Nieuwe 

Bestuurstafel hebben gevolgd, zijn zich daarnaast bewuster geworden van hun eigen 

patronen en mechanismes die als kracht en/of blokkade kunnen werken binnen het Nieuwe 

Besturen. 

http://nieuwbestuur.us6.list-manage1.com/track/click?u=3b1d395bde6c6874a2a180d7f&id=80029a1a01&e=5aab03360a
http://www.bhrm.nl/
http://www.nieuwbestuur.nl/het-nieuwe-bestuursmodel/
http://www.nieuwbestuur.nl/nieuwe-bestuurstafel-executive/
http://www.nieuwbestuur.nl/nieuwe-bestuurstafel-executive/
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3.  De volgende stap voor Nieuwe Bestuurder is de NieuweBestuur BusinessClub en 

de NieuwBestuur Journey 

Deelnemers kunnen zich desgewenst persoonlijk aansluiten bij het netwerk van de 

NieuwBestuur Businessclub. Dit zijn netwerktafels per sector van gelijkgestemde Nieuwe 

Bestuurders die regelmatig bij elkaar komen.  

In deze peer-to-peer intervisie bijeenkomsten gaan Nieuwe Bestuurders met elkaar in 

dialoog en delen hun ervaringen. Dat blijkt keer op keer zeer waardevol te zijn om juist te 

leren van elkaar in de praktijk. 

Daarnaast kunnen bestuurders er voor kiezen om zich persoonlijk verder te ontwikkelen 

binnen de NieuwBestuur Journey. Zij worden hierbij bijgestaan door ons professionele 

team van NieuwBestuur Coaches & Trainers.   

Na het afleggen van een NieuwBestuur Assessment kunnen bestuurders ertoe over gaan 

om een gecertficeerd NieuwBestuurder® te worden.  

 

4. Wat betekent de “Geld is goed, reputatie is beter” campagne van NieuwBestuur? 

Deze campagne gaan we lanceren in september 2015 Dan maken we ook bekend welke 

sprekers aanwezig zullen zijn op ons 5de Nationale Reputatie Congres op 24 maart 2016. 

NieuwBestuur heeft als onderliggende missie een concrete bijdrage te willen leveren aan 

een betere wereld. Wij stellen dat het verdienen van geld door het leveren van een dienst of 

product een onderdeel is van onze maatschappij. Echter het verdienen van geld mag nooit 

ten koste gaan van de reputatie (of het geluk) van een organisatie en haar omgeving. Als je 

geld verdient over de rug van anderen (of door het onevenredig zwaar belasten van het 

milieu) voeg je geen waarde toe aan het geheel. Dan onttrek je waarde en dat betekent dat 

je als organisatie uiteindelijk geen duurzame bijdrage levert, maar alleen gericht bent op 

korte termijn eigen belang. Steeds vaker zie je dat dergelijke organisatie worden afgestraft 

door reputatieschade. Dat is de verdiensten van deze tijd waarin steeds meer zaken 

transparant worden. Dat biedt bedrijven met een goede reputatie een belangrijk economisch 

voordeel. 

Nieuwe Bestuurders begrijpen dat. Zij zetten hun invloed en persoonlijke talent in om door 

middel van hun organisatie een bijdrage te leveren aan het grotere geheel. Daarbij geldt: 

Geld is goed, reputatie is beter!” Ons vijfjaren plan is dat er in 2020 in ieder bestuur in 

Nederland minimaal één gecertificeerd Nieuwe Bestuurder zit. 

 

5. Waarom richt NieuwBestuur zich zo expliciet op bestuurders & toezichthouders? 

De grootste maatschappelijke uitdaging waar wij binnen Nederland (en Europa) op dit 

moment mee te maken hebben is hoe we meer kunnen gaan handelen vanuit vertrouwen en 

tegelijkertijd slimmer worden om misbruik van vertrouwen (op alle niveaus) te voorkomen. 

Vertrouwen gaat in de kern om de kwaliteit van bestuur. Er is een toenemende vraag naar 

Nieuwe bestuurders en Toezichthouders. Gecertificeerd Nieuwe Bestuurder vergroten hun 

eigen potentieel op de arbeidsmarkt enorm.  

http://nieuwbestuur.us6.list-manage1.com/track/click?u=3b1d395bde6c6874a2a180d7f&id=80029a1a01&e=5aab03360a
http://www.nieuwbestuur.nl/het-nationale-reputatie-congres/
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NieuwBestuur werkt samen met gerenommeerde executive search bureaus, die graag 

gecertificeerde Nieuwe Bestuurders plaatsen bij organisaties die het gedachtegoed delen.  

 

Een gecertificeerd Nieuwe Bestuurder heeft een hoge mate van omgevingsbewustzijn, kan 

gemakkelijk verbinding maken en kan zelfreflectie toepassen. Daarnaast toont een 

gecertificeerde Nieuwe Bestuurder daadkracht en drive en bezit een groot innovatief 

vermogen. Een gecertificeerd Nieuwbestuurder is in staat om het Nieuwe Bestuursmodel 

succesvol te implementeren binnen het eigen bestuur/ de organisatie en daarmee een 

nieuwe toon aan de top te laten klinken. 

 

6. Wat levert het een organisatie op wanneer zij een aantal Nieuwe Bestuurders in hun 

bestuursteam hebben zitten? 

Het kenmerk van een Nieuwe Bestuurder is dat hij/zij vooral in staat is om de juiste vragen te 

stellen aan de medebestuurders. Een Nieuwe Bestuurder zorgt voor een frisse blik van 

buiten naar binnen, vergaart wijsheid binnen een bestuur door het proces van zelfsturing te 

bevorderen. Dat betekent dat een organisatie meer in verbinding staat met de buitenwereld, 

open staat voor signalen en beter in staat is om zelfreflectie toe te passen. Dit betekent niet 

alleen veel minder kans op reputatieschade, maar biedt ook strategische mogelijkheden om 

de reputatie bewust in te zetten als duurzaam verdienmodel, zoals bijvoorbeeld Unilever dat 

doet. 

 

6. Is het niet zo dat in zakelijke context reputatie en vertrouwen steeds meer de 

individu treft dan de organisatie als geheel?  

Ja, die trend is zeker zichtbaar. Mensen willen uiteindelijk zaken doen met mensen. Dat 

heeft ook te maken met aanspreekbaarheid en geloofwaardigheid. De reputatie van een 

organisatie is in grote mate de optelsom van de ervaringen die iemand heeft met een / 

enkele vertegenwoordigers van die organisatie.  

Bestuurders worden steeds directer aangesproken op hun persoonlijke gedrag. Wat zijn je 

credits als mens, in de diverse rollen die je vervult, intern en extern. Natuurlijk wel in 

wisselwerking met de reputatie die een organisatie geniet, maar je ziet duidelijker dat bij 

bestuurders en toezichthouders, als representant van een organisatie, de persoonlijke 

reputatie steeds belangrijker wordt. Recent zag je dat ook bij Delta Lloyd. Jean Frijns geniet 

als persoon een sterke reputatie als hoogleraar en als oud-voorzitter van de Monitoring 

Commissie Corporate Governance Code. Als president Commissaris van Delta Lloyd loopt 

hij toch een gevoelige reputatiedeuk op vanwege de uitspraak van de rechter over 

onrechtmatig handelen van het bestuur van Delta Lloyd. Daar wordt hij als president 

Commissaris persoonlijk op aangesproken. 

In de deeleconomie staat die peer-to-peer transactie centraal. Wat daarin geleerd wordt, kan 

ook heel interessant zijn voor 'reguliere' organisaties. Bijvoorbeeld het businessmodel van 

AirBnB drijft volledig op de reputatie van zowel de huurder als de verhuurder. Een 

interessant mechanisme waar we veel van kunnen leren. 

 

http://nieuwbestuur.us6.list-manage1.com/track/click?u=3b1d395bde6c6874a2a180d7f&id=80029a1a01&e=5aab03360a
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7. Hoe zit het met de eigen transparantie van NieuwBestuur. Wat bedoel je 

bijvoorbeeld met NieuwBestuur als social enterprise?  

Persoonlijk geloof ik niet in dat ondernemen om er zelf rijk van te worden past in de huidige 

tijdgeest. De wereldwijde uitdagingen op het gebied van onderling vertrouwen, het 

onderhoud van onze democratie, het bewaren van de sociale cohesie binnen een 

maatschappij, dat zijn elementen die vele male belangrijker zijn dan geld, Die elementen 

dragen bij aan ons directe geluksgevoel: van samen leven, verbonden zijn, ons veilig voelen 

binnen een samenleving, waarin je mag zijn wie je bent. De kwaliteit van bestuur is daarbij 

essentieel, daar zou de focus op moeten liggen van iedere organisatie die gericht is op de 

toekomst. Ik ben er van overtuigd dat wij daarbij allemaal het verschil kunnen maken, 

doordat ieder van ons een bijdrage kan leveren aan het bewustmaken van dat geluksgevoel, 

bij onszelf en bij de mensen (met invloed) om ons heen. 

NieuwBestuur wil haar eigen broek omhoog kunnen houden en niet afhankelijk zijn van 

subsidie of van sponsoring. Dat is voor ons heel belangrijk. Alleen zo kunnen we het 

gedachtegoed van NieuwBestuur onafhankelijk en duurzaam verder laten groeien. We 

maken wel gebruik van crowdfunding, waarbij mensen die geloven in ons gedachtegoed en 

daar een bijdrage aan willen leveren ons kunnen steunen. 

We volgen zelf ook de principes van het Nieuwe Bestuursmodel voor Governance; dat 

betekent dat onze verdienmodellen transparant en duurzaam zijn. Ook bij NieuwBestuur  

kennen we de huisregel: geld is goed, reputatie is beter! 
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