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met het bestuur en alle medewerkers 
samen in een zaal. Tevoren hebben we 
geïnformeerd in hoeverre de leiding 
behoefte heeft aan een kanteling en als 
dat zo is, is dat de richting die we tijdens 
die interactieve bijeenkomst bewande-
len. Het Nieuwe Bestuursmodel dat we 
presenteren is opgedeeld in twee delen, 
de financiële en de niet-financiële kant van 

naar geloofwaardigheid. Hoe betrouwbaar 
is de organisatie voor de buitenwereld? 
Die twee elementen combineren we 
tot één spiegel voor de organisatie, die 
daarop tijdens de bijeenkomst meteen 
interactief kan reageren. We hopen dat het 
bestuur en de medewerkers zich, ook door 
de vragen die wij stellen, geprikkeld en 
uitgedaagd voelen kritisch en vanuit een 
andere invalshoek, van buiten naar bin-
nen, naar hun eigen organisatie te kijken. 
Dennis Luijer tekent ter plaatse, met alle 
input van die bijeenkomst, een op maat 
gemaakt nieuw bestuursmodel dat hij aan 
de organisatie overhandigt, die daarmee 
zelf direct aan de slag kan.”

 Eenvoud is kracht
“We hebben in Nederland het vermogen 
alles heel complex te maken, bijvoorbeeld 
door de enorme hoeveelheid regelgeving 
waarmee bedrijven en organisaties te  
maken krijgen. Met het Nieuwe Bestuurs-
model brengen we de eenvoud terug. 
Daarom is het zo’n sterk model. Als je het 
begrijpt kun je het dragen, als je het draagt 
kun je het verkopen en als je het kunt 
verkopen heb je klanten”, besluit Mildred 
Hofkes. 

Het Nieuwe Bestuursmodel: 
Van buiten naar binnen kijken

Drs. Mildred Hofkes

M ildred Hofkes doet al zeven jaar 
reputatieonderzoek voor bedrij-
ven. “Door de blik van buiten 

naar binnen te meten, krijgt een bedrijf be-
langrijke terugkoppeling van stakeholders, 
zoals klanten, medewerkers, leveranciers 
en aandeelhouders. Met die informatie 
kan het aan de slag om zijn positie verder 
te versterken. Bedrijven en andere orga-
nisaties die zich nog steeds gedragen als 
zenders en uitsluitend van binnen naar 
buiten kijken, dus geen rekening houden 
met de ontvangers, veelal de consumen-
ten, zullen het niet redden.”

“Veel organisaties kijken nog steeds van 
binnen naar buiten. Als zender denken ze 
in campagnes, waarmee ze hun bood-
schappen en producten aan de buitenwe-
reld willen verkopen en hun merk willen 
opbouwen. Ze presenteren en beloven 
iets. Na 2008 is er echter een enorme 
kentering gekomen. Wanneer bedrijven nu 
roepen dat ze betrouwbaar en geloofwaar-
dig zijn, geloven consumenten, de ontvan-
gers, dat niet meer zomaar. Dat geldt zeker 

voor de financiële sector, waarmee de 
economische crisis is begonnen. Banken 
en andere organisaties kunnen volgens 
het oude model miljoenen besteden, maar 
die gaan de boodschap niet overbrengen. 
De ontvangers willen namelijk iets heel 
anders dan waar zij mee bezig zijn”, zegt 
Mildred Hofkes, oprichter van Bureau 
Hofkes Reputatiemanagement en het onaf-
hankelijke platform NieuwBestuur. “De 
oplossing ligt dichterbij dan veel organi-
saties denken. Ze moeten kantelen, van 
zender veranderen in ontvanger, waardoor 
ze weten wat de buitenwereld verlangt 
en hoe ze zich daarop kunnen aanpassen. 
Nieuwe organisaties plaatsen zichzelf tus-
sen en niet boven de stakeholders, maken 
verbinding en verankeren die wederkerig-
heid in de manier waarop ze opereren.”

 De kracht van reputatie
Reputatie is het nieuwe verdienmodel. 
“Wanneer een bedrijf een goede reputatie 
heeft, wordt zijn product vanzelf verkocht”, 
weet Hofkes uit ervaring. “Consumen-
ten weten veel meer over producten en 
instanties, ze laten zich in tegenstelling 
tot vroeger niet zomaar meer iets zeggen. 
Bovendien vertrouwen ze elkaar meer dan 
de organisaties. Als zij elkaar via sociale 
media, twitter of facebook vertellen dat 
een product goed is, is dat de beste recla-
me die een producent zich kan wensen. En 
het kost ook nog eens niets. Producenten 
moeten er dan natuurlijk wel voor zorgen 
dat zij kwaliteit leveren, open staan voor 
de wensen van de consument en hun 
spoor op internet schoon is. De keerzijde 
is immers dat slechte recensies dubbel 
zo hard terugslaan. Deze kentering in de 
manier van communiceren met de stake-
holders in de buitenwereld is de basis van 
het Nieuwe Besturen.”

Mildred Hofkes constateert dat steeds 
meer bedrijven en organisaties kantelen 
en inmiddels hun communicatie met de 
buitenwereld succesvol hebben aange-
past, waaronder zorg- en onderwijsinstel-

lingen en grote multinationale onder-
nemingen. “Dat zijn voorlopers die de 
weg naar daadkracht hebben gevonden. 
Nieuwe bedrijven en succesvolle organi-
saties zijn allemaal opgebouwd vanuit  
het reputatiemodel.“

“Wanneer een bedrijf wil 
veranderen en een nieuwe 
koers wil inzetten, moeten 
de bestuurders de eerste 
stap zetten.”

“Organisaties moeten van 
zender veranderen in  
ontvanger, zodat ze weten 
wat de buitenwereld  
verlangt en hoe ze zich 
daarop kunnen aanpassen.”

 Roadshow Reputatiemanagement 
Helder water stroomt van boven. “Wan-
neer een bedrijf wil veranderen en een 
nieuwe koers wil inzetten en wil overstap-
pen op het Nieuwe Besturen, moeten de 
bestuurders de eerste stap zetten. Veel 
bestuurders en toezichthouders willen dat 
wel, maar ervaren dat ons land overge-
ïnstitutionaliseerd is. De vele regels en 
codes van buitenaf belemmeren hun zicht 
op veranderingen die van binnenuit mo-
gelijk zijn. Een bestuurder zei eens tegen 
mij: ‘We zijn dicht bij het moment dat ik 
opschrijf wat ik had kunnen doen, als ik dit 
niet had hoeven op te schrijven’.” Mildred 
Hofkes en haar collega’s Marco Groot en 
Dennis Luijer, die samen het kernteam 
vormen van de NieuwBestuur Roadshow, 
nemen die laatste hobbel op weg naar die 
zo noodzakelijke kanteling weg, wanneer 
ze te gast zijn bij een organisatie.

 Verdienmodel en geloofwaardigheid
“Onze Roadshow ‘t Nieuwe Besturen  
begint altijd met een intake. Dan bereiden 
we met ons team het Nieuwe Bestuurs- 
model voor de betreffende organisatie 
voor”, vertelt Mildred. “Vervolgens komen 
we een dagdeel langs en praten we of 
alleen met het bestuur, maar bij voorkeur 

Mildred Hofkes is oprichter van Bureau 
Hofkes Reputatiemanagement (BHRM)  
en oprichter van het onafhankelijke 
platform NieuwBestuur. In 2009 kwam 
haar Managementboek uit ‘Wisseling van 
de Macht, oplossingen voor de nieuwe 
bestuurlijke elite’ uit. Hofkes heeft door  
onderzoek onder bestuurders en jaren- 
lange ervaring een nieuwe kijk op bestu-
ren ontwikkeld: ‘het Nieuwe Besturen’ 
Ze is een veelgevraagd adviseur op het 
gebied van strategisch reputatiemanage-
ment en het Nieuwe Besturen en helpt met 
haar team bestuurders ‘met de blik van 
buiten naar binnen’. In 2014 wordt het con-
cept van het Nationale Reputatie Congres, 
dat zij sinds 2010 jaarlijks organiseert, ook 
internationaal uitgerold als ‘Reputation 
Congress for New Governance’. 

mildredhofkes@speakersacademy.nl

Tekst: Jacques Geluk
de organisatie. Marco Groot analyseert 
als oud-topbankier de financiële kant van 
de organisatie en het toekomstperspectief 
van de verdienmodellen. Zijn die duur-
zaam? Ik licht als reputatiedeskundige het 
niet-financiële deel door en kijk vooral 


