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Beste Bestuurder,
Voor u ligt een kaart. Een visuele vertaling van 4 jaar dialoog en discussie over 
het gevoel dat er IETS dient te veranderen in de manier waarop we in 
Nederland sturen en leiden. Een gevoel dat in 2013 concreet wordt gemaakt 
met een Nieuw Bestuursmodel. Op dit pad kunnen de pioniers van het 
Nieuwe Besturen hun ervaringen delen over de eerste stappen op weg naar 
een gezamenlijke kanteling in leiderschap. Een oprekking die hernieuwd 
perspectief geeft! 

Deze praatplaat is gemaakt om houvast te geven aan de nu steeds 
concreter wordende dialoog. Wat kunt u uiteindelijk zelf anders doen in 
uw organisatie? Hoe legt u deze weg nu uit aan uw medewerkers en hoe 
verantwoord je deze gedachten naar je stakeholders? 
Volgens JAM visueel denken start dit met een verhalend overzicht. 
Een beeld dat gaat van een visie naar concreet te agenderen daden.



Dit verhaal begint met een focus op reputatie. Een onderwerp dat 
elke bestuurder aan het hart ligt. In onze versnellende 
maatschappij zijn de grote organisaties onpasselijk traag en langzaam 
geworden. Niet omdat ze dat zo graag willen, maar vanwege de 
ophopende complexiteiten van jaren samen bouwen aan de normen 
van NU.  Maar nu zitten ze vast.  Vast in hun manier, ingesleten in hun 
wijze en comfortabel in hun doen.  Vast voelt soms best lekker...?

Maar hoe komt het dan dat er bestuurders zijn die interesse tonen in 
een congres over reputatie en nieuwe manieren om naar de basis van 
besturen te kijken? 
Is het om een stap voor te blijven op de rest? Dat zou best kunnen. 
Of komt een bestuurder omdat zijn eigen visie spaak loopt?  De 
toekomst is onduidelijk geworden... misschien heeft het platform 
NieuwBestuur  wel antwoord? 

Eén ding is zeker... de afgelopen 4 edities kwamen er bij elkaar meer 
dan 400 bestuurders op dit congres af en zijn er meer dan 1500 lid 
geworden van het platform Nieuw Bestuur... 
Er is dus iets aan de hand... maar wat dan?
In een tijd van crises blijken de reputaties van vooraanstaande 
bestuurders op de tocht te staan... dat is “bad for business”. Zie hier 
drijfveer numero uno. “Hoe verbeter ik mijn reputatie?”
De eerste 3 edities van het congres gingen over het bespreekbaar 
maken van reputatie en de manier waarop men een kanteling kon 
maken naar een meer verbonden en open manier van besturen. 
Een Nieuwe manier die weer positief bij zou dragen aan de 
geloofwaardigheid van en het vertrouwen in grote organisaties.  

De dialoog rondom Reputatie werd ervaren als waardevol en 
inspirerend. In Nederland is Governance goed geregeld! Het beste in 
de wereld! Nederland is een gidsland! Iets om over na te denken. 
Gaan we de beste bestuurders van de wereld nu laten kantelen? 
Is dat nu waar wij mee bezig moeten zijn?

Na 3 jaar praten over een gevoel en luisteren naar mensen die ook 
weer hun eigen ervaringen hebben op dit gebied, komen we aan op 
het 4e en laatste Nationale Reputatie Congres. In 2013 wordt de 
dialoog een discussie. We komen namelijk voor een keuze te staan. 
Die keuze is voor de mensen die het zien zo duidelijk als een kloof. 
In de tekening hiernaast is die kloof getekend. Wanneer je zoiets ziet, 
ook al is het een tekening, wordt er iets gesteld. Deze kloof MOETEN 
we met zijn alle overbruggen. Gaat u als bedrijf de opdoemende 
afgrond in... of vind je samen een brug? De brug staat voor een 
verlenging van het al eerder ingezette pad van bestuurlijke 
vernieuwing, met één groot verschil. Het pad reikt nu tot achter de 
horizon, om daar een model te vinden met stations die u concreet 
kunnen helpen bij het oprekken van uw eigen complexe systeem. 
Op dit pad komt u uzelf tegen, uw bestuur, uw stakeholders, uw visie 
over een alternatieve bedrijfsvoering en de duurzaamheid van het 
gekoppelde verdienmodel. 

Wat kunt u hier nu mee? Hoe zet u reputatie op de agenda? Hoe lang 
duurt bestuurlijke vernieuwing en zijn de mensen die zich daarmee 
bezig houden zelf wel te vertrouwen? 

Deze vragen zijn karakteristiek voor de bestuurstafels die werden en 
worden georganiseerd door het platform NieuwBestuur.  
Het voeren van de discussie geeft u een basis om geïnformeerd te 
praten over alternatieven. Het delen van ervaringen die men op doet 
in het veld  kunnen van onschatbare waarde zijn om zelf verder te 
komen in het veranderen van codes en het herwaarderen van kapitaal 
en het leren sturen vanuit waarden in plaats van normen.

Wanneer u het pad over de kloof gekozen heeft, komt u aan op onbekend 
en desolaat terrein. De mensen die zich hier bevinden zijn mensen die 
fouten durven te maken, die prototypen met elkaar verbinden om samen 
vooruit te kunnen. Bestuurders die niet meer praten, maar vooral luisteren. 
Zij staan open voor de signalen en proberen alternatieven uit, die hen niet 
populairder zullen maken bij de shareholders. Maar toch gaan ze door 
omdat ze weten dat teruggaan geen optie is. 
Oprekken van je systeem doet pijn! Deal with it!

Om u wat grip te geven bij het bewandelen van dit pad, heeft Nieuw 
Bestuur een model samengesteld van stations die u dient te adresseren op 
weg naar een verbonden organisatie. Een manier van sturen die innovatie 
drijft en niet tegen houdt. Dat pad leidt naar het doorbreken van het 
innovatie stuwmeer dat klaar staat om te stromen.  Door als bestuurder te 
focussen op perspectief in plaats van controle maakt u vrij baan voor de  
organisaties van de toekomst.

Dit pad over de horizon bestaat uit 3 onderdelen:

Deze drie stations vormen samen het NieuwBestuursmodel.  Door de 
ervaringen op het pad met elkaar te delen wordt het mogelijk om verder 
te kijken over de horizon. Nieuw Bestuur staat klaar voor bestuurders die 
dit zien en graag verder willen. Samen kunnen we buigen!

3 concrete stappen naar een verbonden organisatie
“het Nieuwe Besturen”
Grip opOnze organisaties NU Een verbonden samenleving

realisatie!
het kan ook anders!

Het dialoog aan 
de bestuurstafels

spanningsveld
Reputatie model Hofkes

Ambitie NB: 150.000 bestuurders 
voor 16,7 miljoen NL-ers. 
Wanneer 1% bestuur kantelt, volgt 
de rest. 

Nederland als gidsland

De concerte crisis kloof.

Marco Groot

Dennis Luijer

Fysiek gedeeld beeld van 
het gezamenlijke doel

Uw Dynamisch
verbonden organisatie

Het Pad van het buigen

De Nieuwe Bestuurder 
zoekt naar concrete houvast. 
De drie stations zijn:

*Signaal oppakken, zelfreflectie

*Check optimale samenstelling van uw 
bestuur (evenwicht in het team)

*Wijze van sturen is een mindset!
(luisteren : antwoorde, 1,5 : 1)

*wat is je positie in de maatschappij? 
Wat denken de stakehoiders over U?

*Meten van reputatie
(Wat is je werkelijke waarde?)

*Betrokkenheid van je stakeholders

*Wederkerigheid

*Visueel overzicht van bedrijfsvoering leidt tot 
inzchten hoe men verder kan gaan.

*Verandering van de bedrijfsvoering
(meer vertrouwen is een bredere toegang 
voor de klant)

*Effectiever schakelen

*Zichtbaar in de samenleving

De Stuwdam van innovatie
bron: trendrede 2014

Uw eigen weg 
samen met de rest!

Wet en regelgeving

Ik bestuur bewust!

“Samen met de Nieuwe 
Bestuurders van 
Nederland bouwen wij 
verder!”

“Oplossingen kan je alleen 
verzinnen door de 
bestaande regels compleet 
te vergeten en opnieuw je 
business proberen in te 
richten.”

1- De kwaliteit van uw bestuur1- Kwaliteit van uw bestuur

Mildred Hofkes

Visueel overzicht leidt tot bestuurlijk 
inzicht! Het zien van de verhoudingen 
in het nu en in uw gewenste situatie 
schept de mogelijkheid om samen aan 
te wijzen waar het om gaat. Nu 
belangrijker dan ooit!

2 - De continuïteit van je organisatie

2 - Continuïteit van uw organisatie

3 - Een duurzaam verdienmodel

3 - Een duurzaam verdienmodel

Durft u uzelf in de spiegel aan te kijken en uzelf te vragen of u zelf 
wel goed bezig bent? Kunt u na een weloverwogen antwoord kijken 
naar de samenstelling van uw eigen bestuur? En bent u in staat om te 
luisteren naar wat de mensen van buiten over uw organisatie zeggen?
Concrete actie I: Plak tijdens een vergadering eens de post-it met 
kwaliteit van governance op tafel en start het gesprek.
Concrete actie II: Laat je reputatie in kaart brengen voor een betere 
grip op je context en de mogelijkheden die deze brengen.

Hoe bewegen uw medewerkers? Hoe werkt u met uw stakeholders? 
Waar ligt hun prioriteit en wat doet u om hun loyaliteit te verdienen?  
Welke verandering in bedrijfsvoering leidt naar een grotere zekerheid 
zodat u samen vertrouwd de toekomst in gaat? Hoe cultiveert u een 
continu verversende relatie zowel binnen als buiten uw organisatie?
Concrete actie I: Laat uw reputatie echt meten om te weten welke 
stappen u dient te nemen om een verbetering tegemoet te gaan.
Concrete actie II: Creëer een visueel overzicht van uw huidige en 
gewenste bedrijfsvoering. Het verschil ertussen is een roadmap voor de 
verandering en een levend document voor de doorlopende open 
dialoog die gevoerd dient te worden om gedrag te veranderen.

Hoe krijgt u uw verdienmodel nu sluitend wanneer u inzet op ‘duurzaam’? 
Wat zijn de eerste merk- en meetbare veranderingen die u kunt 
verwachten? Vertrouwen leidt tot effectiever schakelen en een verbeterde 
zichtbaarheid in de maatschappij. 
Concrete actie I: Een onafhankelijke financiële analyse van uw organisatie 
levert een beeld op van de gevaren van de kloof en de mogelijkheden die 
daar overheen kunnen bewegen.
Concrete actie II: Leer om te denken in een dynamisch en constant 
aangepast business model. Flexibiliteit in denken voedt de mogelijkheid 
om af te wijken van het gebaande pad. 
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Deze praat plaat is tot stand gekomen in samenwerking met 


