
 

Verslag van het 5de Nationale Reputatie Congres 

Donderdag 24 maart 2016, WesterLiefde Amsterdam 

Thema lustrumeditie: Reputatie en leiderschap, over het effect van de toon aan de top op 

de reputatie van de organisatie.  

 

Introductie: De organisatie van de toekomst 

De organisatie van de toekomst ziet er heel anders uit dan vandaag de dag. De verandering wordt voor 

een groot deel veroorzaakt door de opkomst van nieuwe succesvolle bedrijfsmodellen waarbij het draait 

om gebruik in plaats van het bezit, zoals bij Uber, Airbnb, Netflix en GreenWheels. Dat vraagt van 

bestuurders nieuwe vaardigheden: zoals kunnen open staan voor signalen van buitenaf, in verbinding 

zijn met de maatschappij en een heldere visie hebben over de toekomst van de organisatie. Deze 

vaardigheden zijn niet alleen wenselijke, maar vooral ook noodzakelijk geworden. Want wat als je het 

niet doet?  Voor de bestuurder van de toekomst zijn verbindingskracht, het kunnen optrekken in 

gezamenlijkheid met je stakeholders, doorzettingsmacht, integriteit & transparantie en het vermogen 

om het menselijk potentieel optimaal te benutten onmisbare eigenschappen. Tijdens het 5de Nationale 

Reputatie Congres onderzoeken we deze vaardigheden aan de hand van aansprekende voorbeelden uit 

de praktijk.  

‘’ For the time they are- a changin, so you better start swimming or you sink like a stone… ‘’  

- Bob Dylan – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 maart 2016, 5de Nationale Reputatie Congres: verandering binnen een organisatie door een nieuwe 

toon aan de top? Bestuurders spreken zich uit!  



 

Astrid Joosten, vaste dagvoorzitter van het Nationale Reputatie Congres opent het congres: 

‘Als dagvoorzitter ben je vaak de passant die een congres in goede banen leidt. Zo voel ik me nu 

niet, want het is al de vijfde keer dat ik hier op het Nationale Reputatie Congres sta. In die rol heb ik 

de afgelopen jaren een duidelijke beweging op gang zien komen. De maatschappij is het zat en ook 

bestuurders willen het anders. Er tekent zich een duidelijke kentering af bij bedrijven, waarbij 

organisaties meer hun best doen om verbinding te maken en om open te staan voor signalen uit de 

maatschappij. Er komt ruimte voor zelfreflectie. Ik kijk uit naar een toekomst waarin bedrijven een 

antenne hebben in de samenleving en er zelf voor kiezen om het bonusbeleid bij te stellen in plaats 

van dat ze dit pas doen nadat er in de samenleving een rel is ontstaan.’ 

Belangrijke lessen van Astrid Joosten na 5 jaar Nationale Reputatie Congressen: 

 NieuwBestuur; change before you have to… 

 Bestuurders die open staan voor signalen blijven verbonden met de maatschappij en zijn de 

winnaars van de toekomst 

 Zonder een gezonde portie zelfreflectie kom je niet ver meer als bestuurder 

 

Vaste dagvoorzitter het Nationale Reputatie Congres, Astrid Joosten, in gesprek met bestuurders en 

managers over een nieuwe toon aan de top.  

 

 

 



 

André Heuvelman – Trompettist Rotterdams Philharmonisch Orkest: toont kwetsbaarheid als 

kracht…. 

‘Ik vond het altijd prachtig hoe muziektonen uit het niets ontstaan. Hoe ze in het midden luchtig zijn 

en aan het eind helemaal ontspannen’, verklaart Heuvelman zijn liefde voor muziek. Het is op basis 

van die liefde dat zijn muzikale carrière hem bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft 

gebracht, waar hij eerste trompettist is.  Heuvelman werd geboren met een korte onderarm en een 

zwakke pols.  

‘Mijn vader was een zelfredzame en zelfbewuste man van wie ik heb geleerd dat ik me nooit uit het 

veld moet laten slaan’, vertelt Heuvelman: ‘Toen ik jong was begon ik met blokfluit spelen, maar hij 

raadde me aan om over te stappen naar de trompet. De arts zei dat ik daarvoor een brace nodig had. 

Daar was ik het natuurlijk niet mee eens. Mijn vader heeft toen een leren lap met zand in het trapgat 

gehangen waarmee ik na het trompet spelen kon oefenen om kracht op te bouwen. Hierdoor ben ik 

zelfs sterk genoeg geworden om als 12-jarig te gaan windsurfen. De trompet is nu voor mij een 

wapen, waarachter ik me verschuil en het leven tegemoet treed. Mijn kwetsbaarheid is mijn kracht 

geworden.  

Belangrijkste lessen André Heuvelman 

 In het leven heeft iedereen wel zijn eigen handicap – bij de een is die meer zichtbaar dan bij 

de ander.  

 Ken je eigen handicap zodat die voor je kan werken, in plaats van tegen je. 

 Je kwetsbaarheid is je kracht. 

André Heuvelman, trompettist Rotterdams Philharmonisch Orkest en huismuziekkant van het 

Nationale Reputatie Congres creëert met zijn muziek verbinding. Hij maakt van zijn kwetsbaarheid een 

kracht. Dit raakt iedereen! 

 



 

Jannine van den Berg – Lid korpsleiding Nationale Politie  

We zijn overgeschakeld van 26 verschillende korpsen naar één Nationale Politie:, dat gaat niet 

zonder wrijving en verbindingskracht 

‘Ik wil maar niet begrijpen waarom mensen een ander geweld aandoen’, legt Jannine van den Berg 

uit waarom het voor haar een logische keuze was om bij de politie aan de slag te gaan. De meeste 

Nederlanders krijgen alleen met de politie te maken wanneer ze een boete krijgen of als ze 

slachtoffer zijn van een ongeluk of misdrijf. Op de ervaringen met de politie bij dat persoonlijke 

moment baseren mensen hun beeld, maar daarachter gaat een wereld schuil van 63.000 agenten. 

Door de overschakeling van 26 verschillende korpsen naar één nationale politie, die in januari 2013 in 

gang werd gezet, is die politieorganisatie nu enorm in beweging. ‘Er zijn op verschillende gebieden 

spanningen ontstaan’, zegt Van den Berg: ‘Het is een uitdaging om de prestaties op peil te houden 

en ervoor te zorgen dat mensen zo weinig mogelijk merken van de interne verbouwing van de 

organisatie’.  

Politiemensen hebben een heel hoge loyaliteit. Volgens de reputatiemonitor is dat zelfs 100% - we 

zijn enorm verbonden met ons werk! Maar de keerzijde is dat we diezelfde loyaliteit ook van de 

organisatie verwachten. Agenten willen optimaal bediend worden met het beste materieel en een 

heel goed sociaal kader. Dat is natuurlijk niet altijd haalbaar en de teleurstelling komt naar buiten via 

klachten bij de vakorganisatie en kritiek op de top.  

Er ontstaan zo twee werkelijkheden; Aan de ene kant is het beeld op basis van het individueel 

handelen van de politie voor 95% positief, maar door de reorganisatie is de overige 5% van het beeld 

negatief. We moeten ervoor waken dat de kracht en de geloofwaardigheid van de politie niet 

ondersneeuwt door de negatieve publiciteit.’ 

 

 
Lid korpsleiding Nationale Politie inspireerde de deelnemers met een eerlijk en oprecht persoonlijk  

verhaal 



 

Casus Politie –de invloed van Social Media en incidenten op straat 

Door de opkomst van social media kan de samenleving regelmatig via smartphone-opnames meekijken 

bij incidenten op straat. ‘Je ziet geregeld dat dit leidt tot politiek bestuurlijke vragen en het is van groot 

belang hoe de minister daarmee omgaat’, geeft Van den Berg haar visie: ‘Het is heel verleidelijk om als 

minister in een rol te vervallen van de grootste burgemeester van Nederland en de korpschef te bellen 

met de vraag hoe het betreffende voorval in elkaar steekt. Die korpschef moet zich dan helemaal in het 

incident verdiepen. Bovendien wordt door de inmenging van de minister het lokale bestuur gepasseerd. 

Hoewel het vanuit het blikveld van transparantie een goede zaak lijkt dat een minister de onderste 

steen boven probeert te krijgen, is er ook een betere route. Daarbij stuurt de minister op hoofdlijnen en 

verloopt de communicatie via de lokale driehoek van de burgemeester, politiechef en de officier van 

justitie. Een voorbeeld van een incident op straat waarbij dit heel goed liep is de aandacht die er eerder 

dit jaar was voor het overlijden van een arrestant nadat de politie een nekklem had toegepast. De lokale 

driehoek heeft dit adequaat opgepakt zodat de rust snel werd hersteld’ 

 

 

 

 

 

 

De ‘koninklijke weg’ om met uw bestuur van de huidige situatie (Ist) naar de gewenste situatie 
(de Soll) te komen. Maar ook vooral, wat als je het niet doet (de anti-soll) 



 

Soll en Anti-soll (want wat als je het niet doet?) 

‘Voor onze politieorganisatie is de anti-soll dat we niet meer in verbinding staan met de 

maatschappij; Wat voor een politie krijgen we dan? Aan de ene kant verliezen we dan onze 

legitimiteit. Dat is gevaarlijk. Als mensen het handelen van de politie niet snappen, bestaat het 

gevaar dat ze het heft in eigen handen nemen. Aan de andere kant raakt de politie haar 

informatiepositie kwijt. Maar liefst 95 procent van alle aanhoudingen op heterdaad vindt plaats 

dankzij meldingen van het publiek. Om de verbinding te houden en te verbeteren is wederkerigheid 

nodig. Dat vraagt niet alleen om masculiene eigenschappen – oftewel het vangen van boeven –  

maar ook om feminiene eigenschappen zoals inlevingsvermogen en verbindingskracht. Veel 

agenten combineren deze eigenschappen en die zijn in mijn ogen echte juweeltjes.’ 

Belangrijkste lessen Jannine van den Berg: verbindingskracht 

 Zonder verbondenheid met de maatschappij raakt een organisatie haar legitimiteit kwijt 

 Bij grote organisaties zoals de politie geldt: denk goed na over hoe je intern met incidenten 

omgaat en plaats de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de praktijk. Anders bemoeit 

de top zich met ieder incident, waardoor de reputatie van de hele organisatie wordt 

geschaad. 

 Mensen die masculiene eigenschappen weten te combineren met feminiene kwaliteiten zijn 

de juweeltjes van de toekomst. 

 

Dertje Meijer – CEO Havenbedrijf Amsterdam 

Veranderen doe je samen met je stakeholders: Gezamenlijkheid 

‘Zoals we hier zitten zijn we allemaal energiejunkies’, observeert Dertje Meijer: ‘We gaan met de 

auto naar kantoor, kijken voortdurend op onze smartphone en poetsen onze tanden met een 

automatische tandenborstel. Het kost veel moeite om gewoontes om te buigen en dat geldt ook 

voor het Havenbedrijf Amsterdam.’ Het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele energie is 

een van de speerpunten in onze strategie voor 2030. De sleutelvraag daarbij is hoe radicaal de 

transitie ingezet kan worden. ‘Het wegsturen van olie- en kolenopslag en het weren van schepen 

met olie en steenkool is niet de oplossing’, zegt Meijer: ‘De energiebehoefte in Nederland en 

omliggende landen zal niet verdwijnen, waardoor bedrijven een andere route zoeken om fossiele 

brandstoffen aan te voeren. Er gaan dan alleen maar banen verloren – in de haven maar ook in het 

achterland. De haven van Amsterdam biedt indirect werk aan 60.000 mensen. In plaats daarvan 

hebben we in overleg met alle partijen, inclusief de vervoerders van fossiele energie, een koers 

uitgestippeld voor een toekomst waarin we de Co2-uitstoot steeds verder terugdringen; Veranderen 

doe je samen! Dat gaat op heel veel verschillende manieren.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEO, Havenbedrijf Amsterdam, Dertje Meijer, roept op tot gezamenlijkheid. Nederland zit in een 

energietransitie. Veranderen doe je niet alleen, maar alleen samen in co-creatie en verbondenheid. 

Aan de ene kant zetten we sterker in op schone energie via de installatie van steeds meer 

zonnepanelen en windmolens binnen het havengebied. We kijken bovendien of het mogelijk is om 

die energie op te slaan, bijvoorbeeld door de temperatuur van koelcellen met 10 graden te verlagen, 

omdat we niet afhankelijk willen zijn van wind en zon.’ 

 “Ik houd van verandering. De Amsterdamse haven bestaat echter al 750 jaar en in zo’n 

 traditioneel bedrijf kan je niet in één keer het roer radicaal omgooien. Dat kan alleen in 

 gezamenlijkheid” – Dertje Meijer, CEO Havenbedrijf Amsterdam 

De energietransitie gaat in de ogen van veel mensen niet snel genoeg merkt Meijer: ‘We zijn net op 

weg en ik proef nu al her en der wat ongeduld. Als bestuurder moet je niet in de verleiding komen 

om de koers aan te passen om snel resultaat te laten zien. We hebben een stip aan de horizon gezet 

en die gedeeld met de omgeving. In mijn rol is het nu zaak om zichtbaar te zijn en leiderschap te 

tonen; om te blijven uitleggen dat het een lang project is waarop we verschillende obstakels gaan 

tegenkomen. Het alternatief – of de anti-soll – is  dat als we de energietransitie niet op tijd weten in 

te zetten, dat de relevantie en de verdienkracht van de Nederlandse havens verloren gaat, net als bij 

bedrijven zoals Nokia en Eastman Kodak is gebeurd. We moeten daarom ook niet vasthouden aan 

traditionele maatstaven zoals volume en de plaats van de haven op de internationale ranglijst. In 

plaats daarvan worden we straks afgerekend op de toegevoegde waarde die we bieden voor al onze 

stakeholders en op de creatie van werkgelegenheid binnen de circulaire economie.’ 

Belangrijkste lessen Dertje Meijer: gezamenlijkheid 

 Betrek alle partijen bij het uitzetten van de koers voor de toekomst, alleen in 

gezamenlijkheid kom je verder 

 Wees zichtbaar en toon leiderschap – alleen zo kan je koers houden richting doelen die nog 

ver weg liggen en kunnen andere stakeholders zich aan jou verbinden 

 Blijf relevant en pas je businessmodellen tijdig aan, want anders eindig je als Kodak 

 In de toekomst gaat het niet meer om volume, maar om de toegevoegde waarde en de 

creatie van banen binnen de circulaire economie 

 



 

Carl Verheijen – Directeur bij GZC De Nije Veste & Corlaer / oud topschaatser & wereldkampioen  

Als je volhoudt en laat zien wat er mogelijk is, kan je elke organisatie in beweging krijgen: 

Doorzettingsmacht 

Carl Verheijen is bij veel Nederlanders bekend als topschaatser die zich op indrukwekkende wijze 

heeft onderscheiden op de 5 en 10 kilometer. Op die laatstgenoemde afstand heeft hij op de 

Olympische Spelen van Turijn in 2006 zelfs een medaille gewonnen.  

Tegenwoordig is hij directeur bij het gezondheidscentrum in Nijkerk. Dat zijn hele verschillende 

werelden. ‘Als topsporter werk je met oogkleppen op naar een doel toe, terwijl je in de zorgsector je 

heel erg moet openstellen voor de omgeving en erop gericht bent om andere mensen te helpen.’ Die 

laatstgenoemde eigenschap moest Verheijen tijdens zijn sportieve carrière opzij zetten, maar de 

doorzettingsmacht die hem naar een Olympische medaille bracht, komt heel goed van pas in zijn 

nieuwe rol: ‘Er staat in heel grote letters gezondheidscentrum bovenop ons gebouw, maar er lopen 

heel weinig gezonde mensen naar binnen. Dit komt omdat we in Nederland pas iemand gaan 

behandelen als er wat mis is. We doen nauwelijks iets aan preventie. Daarvoor is geen betaalmodel. 

Er komen bijvoorbeeld elk jaar 150 diabetespatiënten bij in Nijkerk. Er is niemand die me vraagt om 

daar 100 of nog minder van te maken.’ 

 

Carl Verheijen spreekt zijn visie uit over ‘nieuwe’ zorg  

Focus op gezond in plaats van ziek 

Binnen de Nederlandse zorgsector is iedere patiënt nu een verdienmodel; Hoe meer patiënten er 

zijn, hoe meer rekeningen artsen en farmaceuten kunnen sturen. Er zit een verkeerde impuls in dit 

systeem. De zorgkosten nemen exponentieel toe. Dat maakt de zorgsector op den duur 

onbetaalbaar is. Verheijen wil dat de focus binnen de gezondheidszorg gericht is op gezondheid. 



 

Een goede preventie in de gezondheidssector heeft enorme voordelen; De levensverwachting 

neemt toe en omdat mensen langer fit zijn, kunnen ze ook langer van het leven genieten. Daar komt 

bij dat verzekeringsbedrijven minder kwijt zijn aan vergoedingen. Diezelfde verzekeraars stonden 

aanvankelijk niet open voor de plannen van Verheijen: ‘Ziektekostenverzekeraars werken met 

relatief kortlopende contracten, terwijl de effecten van een slechte levensstijl pas na tien jaar 

zichtbaar worden. De sector is helemaal ingesteld op vaste regeltjes rondom zieke mensen in plaats 

van dat de verbetering van de patiënt het uitgangspunt is. Bij topsporters trekken sponsors vaak pas 

hun portemonnee als je wereldkampioen wordt of bij de top-3 zit. Maar in de gezondheidszorg krijgt 

een fysiotherapeut betaalt per behandeling – ongeacht of die behandeling tot enige verbetering 

leidt.’  

                  “In de gezondheidszorg krijgt een fysiotherapeut betaalt per behandeling –  

                            ongeacht of die behandeling tot enige verbetering leidt.’ Carl Verheijen 

Casus: de patiënt centraal stellen levert €500.000 op aan besparing 

De oplossing van Verheijen begint bij het centraal stellen van de patiënt in plaats van het proces. 

‘Door het verzamelen van data, het leggen van verbanden en het stimuleren van gezond gedrag 

kunnen er veel aandoeningen worden voorkomen. Vijf jaar geleden zijn we begonnen met dit proces 

bij een proefproject voor longzorg. Dat loopt nu 2,5 jaar. Door misdiagnoses eruit te halen en 

risicogevallen eerder op te sporen hebben we al €500.000 bespaard.’  

Ondanks dit succes was er behoorlijk wat doorzettingsmacht en de steun van enkele grote 

farmaciebedrijven nodig om een ziektekostenverzekeraar ervan te overtuigen om de proef uit te 

breiden. ‘We hebben de afspraak gemaakt dat we van elke euro die we besparen 75 eurocent mogen 

besteden in nieuwe initiatieven om meer preventie’, vertelt Verheijen: ‘Zo zit er ook voor ons een 

mooie prikkel in.’ 

Belangrijkste lessen van Carl Verheijen 

 Let erop dat regels het centrale doel dienen– en geen doel op zich worden! 

 Geef niet op als de gevestigde orde niet open staat voor veranderingen. Als je laat zien wat 

er mogelijk is het vaak wel degelijk mogelijk om grote partijen in beweging te krijgen. 

 Focus je op het resultaat, niet op het aantal handelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teun Teeuwisse – Financieel Topanalist (en klokkenluider frauduleuze cijfers Imtech) 

De beloningsstructuur mag bestuurders niet in verleiding brengen: Integriteit & transparantie 

Van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven mag verwacht worden dat zij integer opereren met 

oog voor alle stakeholders. Beleggers zijn heel gevoelig voor signalen als een bedrijf financieel de 

zaken niet goed op orde heeft. Toch bleek de praktijk weerbarstiger. Tot verrassing van financieel 

topanalist Teun Teeuwisse richtte de woedde zich aanvankelijk meer op de boodschapper dan op 

het frauderende bedrijf Imtech, nadat hij hierover als analist in november 2012 een vernietigend 

rapport had gepubliceerd.  ‘Bij een analyse van de cijfers van Imtech was het me opgevallen dat de 

post onbetaalde rekeningen snel opliep’, vertelt Teeuwisse: ‘Hierdoor zou het volgens mij nog geen 

jaar duren voordat de onderneming de afspraken met kredietverstrekkers ging schenden. Dan had 

Imtech nieuwe aandelen moeten uitgeven en dat gaat ten koste van de zittende aandeelhouders.’ 

Casus: onzekere weken rond Imtech 

Met de publicatie van het rapport gaf Teeuwisse in 2012 zonder het te weten het startsein voor een paar 

onzekere weken: ‘Cijfers in jaarverslagen horen niet te liegen. Maar ik wist niet zeker of ik de juiste 

conclusie had getrokken. De financiële topman van Imtech wilde of kon geen openheid van zaken geven 

en hij dreigde mijn carrière te laten stranden als ik mijn rapport niet zou terugtrekken. Imtech speelde 

direct op de man en het duurde nog drie weken voordat het bestuur van ABN AMRO zich duidelijk 

achter me schaarde. Enkele maanden daarna kwamen de eerste berichten van fraude naar buiten. Er 

waren projecten verzonnen en er werden facturen verstuurd voor werk dat nooit was uitgevoerd. Teun 

Teeuwisse had het goed gezien. In augustus 2015 vroeg Imtech uitstel van betaling aan. 

 

 “Er zou veel meer aandacht moeten komen voor de hoeveelheid cash die een onderneming 

 genereert. In de boekhoudregels zijn er veel meer mogelijkheden om lucht te rapporteren in 

 de winst- en omzetcijfers dan in de cashflow”. Teun Teeuwisse, topanalist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teun Teeuwisse in dialoog met dagvoorzitter Astrid Joosten  



 

De juiste incentive 

Een belangrijke bron van de ellende is dat de incentive voor de bestuurders bij Imtech verkeerd in 

elkaar stak. ‘Het bonusbeleid voor het topmanagement was gebaseerd op omzetgroei’, legt 

Teeuwisse uit: ‘Maar omzet kan je kopen. Dat geldt trouwens ook voor operationele winst, wat bij 

sommige andere bedrijven het uitgangspunt is voor het bonusbeleid.  

Die operationele winst neemt toe als de zaken goed gaan, maar ook als je andere ondernemingen 

koopt. De hogere winst zegt dus helemaal niets over de kwaliteit van de aankopen. Er zou veel meer 

aandacht moeten komen voor de hoeveelheid cash die een onderneming genereert. In de 

boekhoudregels zijn er veel meer mogelijkheden om lucht te rapporteren in de winst- en 

omzetcijfers dan in de cashflow’. Naast een op cashflow gebaseerd beloningsbeleid pleit Teeuwisse 

voor meer expertise in de Raad van Commissarissen. Bovendien zijn er in zijn ogen nauwelijks 

consequenties voor falende commissarissen: ‘Aandeelhouders zoals pensioenfondsen raken hun 

geld kwijt als een bedrijf in de problemen komt door slecht toezicht, terwijl de commissarissen 

hooguit hun baan verliezen. Ze hebben echter een heel verantwoordelijke functie en als ze die niet 

goed uitvoeren, verdienen ze het wat mij betreft om de gevangenis in te gaan.’ 

Belangrijkste lessen van Teun Teeuwisse: integriteit & transparantie 

 Focus je bij de analyse van een bedrijf op de daadwerkelijk gegenereerde cashflow in plaats 

van op de omzet, want die is met boekhoudkundige regels gemakkelijk op te pompen. 

 Bekwaam je als commissaris in het stellen van de juiste vragen. De belang van goed toezicht 

neemt alleen maar toe. 

 Als je faalt als toezichthouder zijn de gevolgen voor de stakeholders groot.  Daar zouden 

voor de toezichthouder ook serieuze consequenties aan vast moeten zitten. 

Marcel Joachimsthal – VP Healthcare Europe bij Mobiquity  (en voormalig CEO GlaxoSmithKline 

Nederland) 

Inspirerend potentieel als cruciale factor: Benutten van al het menselijke potentieel 

Inzet en passie zijn onmisbaar bij het bereiken van doelen. Maar het is minstens even belangrijk om 

regelmatig een stap terug te doen om met een frisse blik te kijken naar de doelen en de wijze 

waarop die worden nagestreefd. Dat geldt voor grote bedrijven, maar ook voor bestuurders zelf. Bij 

Marcel Joachimsthal kreeg het herijken van de eigen koers de vorm van het lopen van de Camino 

(pelgrimstocht te voet) naar Santiago de Compostella: ‘Ik heb 23 jaar bij GlaxoSmithKline gewerkt, 

waarvan de afgelopen 5,5 jaar als vice president en general manager Nederland. Eind 2014 heb ik 

besloten om het bedrijf te verlaten. Die keuze werd voor een deel ingegeven omdat ik merkte dat de 

waardes en doelen in de corporate wereld afdreven van wat er speelt in de maatschappij. Daarnaast 

speelde mee dat mijn carrière me naar Azië zou voeren en dat was heel lastig in te passen binnen 

mijn privésituatie. Toen ik aan de tocht naar Santiago begon wist ik precies dat ik in mijn nieuwe rol 

een bijdrage wilde leveren aan een duurzame verbetering van de zorg en om deze toegankelijk en 

betaalbaar te houden. Ik had echter geen idee welke functie daarvoor het best geschikt zou zijn. De 

Camino was een prima manier om mijn hoofd leeg te maken. Ik heb geleerd dat iedere dag een 

geschenk is. Je begint al in het donker te lopen en je ziet de dag ontwaken – van het gefluit van 

vogels tot de wijze waarop de mist zich vormt boven de velden. Dat had ik de afgelopen 23 jaar niet 

meer ervaren. Elke dag is een geschenk. Dat is een besef waar ik me nog steeds bewust van ben, 

zelfs als ik in ’s ochtends in de file sta op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam.’ 



 

 

Marcel Joachimsthal tijdens de Camino: ‘’Ik heb geleerd dat iedere dag een geschenk is’’  

 “Je begint al in het donker te lopen en je ziet de dag ontwaken – van het gefluit van vogels tot 

 de wijze waarop de mist zich vormt boven de velden. Dat had ik de afgelopen 23 jaar niet zo 

 ervaren. Elke dag is een geschenk.  Marcel Joachimsthal 

De weg naar betere zorg en lagere zorgkosten 

Op 1 november is Joachimsthal aan de slag gegaan als manager bij de Europese healthcare tak van 

Mobiquity. Mobiquity is een snelgroeiend mobiel technologiebedrijf met 600 medewerkers, 

waarvan ongeveer 100 op het hoofdkantoor in Amsterdam. ‘Onze missie is om de menselijke 

ervaring in de zorg te optimaliseren’, legt Joachimsthal uit: ‘De patiënt staat centraal bij het 

ontwikkelen van mobiele zorgondersteuning voor patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals. 

We inspireren patiënten om zich te ontwikkelen van passieve zorgconsument tot een 

medeproducent van de eigen zorg. Dat opent de deur naar een betere zorg en lagere kosten.’ 

Een heel groot verschil met de vorige baan van Joachimsthal is de leeftijd van de mensen met wie hij 

werkt. ‘Bij Mobiquity werken veel jonge mensen tussen de 25 en 35 jaar’, vertelt hij: ‘Om het 

potentieel van deze generatie te ontsluiten heb je een heel ander type leiderschap nodig. Mensen 

komen niet zozeer in beweging voor salaris en status, maar juist voor waarden en doelen. Je komt 

dan veel verder met inspirerend leiderschap en met een teamaanpak. Zo kan je een enorme can do-

mentaliteit creëren. Met het hiërarchische en taak-georiënteerd leiderschap druk je het potentieel 

juist heel snel de kop in. Inspirerend potentieel is de cruciale factor voor persoonlijk geluk, maar ook 

voor maatschappelijk en commercieel succes. Het brengt het beste uit jezelf naar voren en het 

ontsluit de kracht in je organisatie.’ 



 

Belangrijkste lessen van Marcel Joachimsthal: het ontsluiten van al het menselijke potentieel 

 Om te voorkomen dat een bedrijf (of leidinggevende) zich te veel blind staart op de 

kortetermijndoelen, is het van groot belang om op tijd een stap te terug te doen en met een 

frisse tegen de zaken aan te kijken 

 Bij het aansturen van jonge mensen bereik je veel meer door ze te inspireren en de nadruk te 

leggen op values en purpose, dan vast te houden aan het traditionele hiërarchische en taak-

georiënteerde leiderschap. 

 Als CEO ben je verwend, alles wordt voor je geregeld. Daag je zelf op tijd uit om in je eentje 

onder totaal andere omstandigheden te kijken of je dan ook overeind blijft. 

Wrap up 5de Nationale Reputatie Congres 

De tijden zijn snel aan het veranderen. Het is als bestuurder niet meer de vraag óf je mee verandert, 

maar hoe snel je dat kan.  Succesvol besturen betekent het vermogen hebben om je aan te passen 

om verbinding te houden met de maatschappij.  De inspirerende voorbeelden die we tijdens het 5de 

Nationale Reputatie Congres hebben gezien, zijn bestuurders die met hun persoonlijke 

vaardigheden de reputatie van hun organisatie positief beïnvloeden door: verbindingskracht, het 

inzetten op gezamenlijkheid, doorzettingsmacht, transparant en integer handelen en het 

ontsluiten van het menselijke potentieel; Vaardigheden die passen bij het Nieuwe Besturen! 
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