
 

23 september in de boekhandel:
 

Is Nederland klaar voor

een Chief Reputation Officer? 

 
 Onderhoudend en prikkelend betoog

over de urgentie van nieuw leiderschap
 
In Wisseling van de macht bespreekt Mildred Hofkes niet alleen de huidige
problemen aan de top, zoals de beperkte doorstroom van vrouwelijk talent
en het gebrek aan diversiteit in bredere zin, maar komt ze tevens met een
vernieuwende strategie voor het leiden van een organisatie. De 40
topbestuurders (zowel mannen als vrouwen) die Hofkes heeft gesproken in
het kader van een uitgebreid reputatieonderzoek komen in het boek,
weliswaar anoniem, veelvuldig aan het woord. Hoe beschrijven deze
bestuurders het klimaat aan de top en hoe zien zij de toekomst?

Democratische bedrijfsvoering en rekenschap afgeven aan de buitenwereld
zijn volgens Hofkes meer dan ooit van cruciaal belang voor de succesfactor
van een onderneming. Niet langer Chief Executive Officers, maar Chief
Reputation Officers aan het hoofd. Niet alleen winst op basis van
aandelenkoersen, maar eveneens op basis van reputatiemanagement. Niet
alleen met aandeelhouders, maar ook met klanten en medewerkers wordt
rekening gehouden. Wisseling van de macht is een onderhoudend en
prikkelend betoog over de urgentie van vernieuwing binnen de bestuurlijk
elite.

Mildred Hofkes (1971) studeerde in
1997 af als communicatiedeskundige aan
de Rijksuniversiteit Groningen, met een
door haarzelf ontwikkeld reputatie-
onderzoeksmodel. In 2006 startte zij een
onafhankelijk adviesbureau op het gebied
van reputatieonderzoek en
reputatiemanagement. Op 7 maart 2009
haalde het reputatieonderzoek dat haar
bureau uitvoerde de voorpagina van de
Volkskrant. Hofkes is getrouwd en heeft
twee dochters.
 

 

 

 

Boekgegevens

Mildred Hofkes, Wisseling van de macht.
Oplossingen voor de nieuwe bestuurlijke
elite

NUR 800 Bedrijfskunde algemeen, 801
Management algemeen
ISBN 9789046806265
160 blz., 13,5 x 21 cm
paperback, 18,95 euro
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Contact

Voor meer informatie of voor het
aanvragen van een interview en/of
een recensie-exemplaar kunt u
contact opnemen met Willemijn
Visser: wvisser@nieuwamsterdam.nl,
020-5706140. 
 
Nieuw Amsterdam Uitgevers
Jan Luijkenstraat 16
1071 CN Amsterdam
www.nieuwamsterdam.nl/pers
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