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COÖPERATIE

SAMEN GAAN WE VERDER

PUBLIEK 
LEIDERSCHAP

Professionals, managers en bestuurders uit het 

publieke domein, onder aanvoering van Gerda van 

Dijk en Sophia Viet doen verslag van hun refl ecties 

op de werkpraktijk. Die inzichten zijn met enige 

aanpassingen zeer van toepassing op coöperaties.

Het begint met de veranderingen die organisaties in 

de 21e eeuw doormaken. Meervoudiger, meerduidiger, 

meertaliger. Minder geordende structuren, veel meer 

een ‘vloeiend geheel’. Welke leiderschapsstijl past 

dan bij welke vraagstukken: simpele, ingewikkelde 

en complexe? Het gaat over meervoudige waarden-

afwegingen, verbindingen maken tussen formele en 

informele processen. Maar ook over de verschillende 

functies van audit en hoe die anders te organiseren 

bij simpele vragen (boekhouding) en in complexe 

situaties. In de kenmerken van de ‘public entrepre-

neur’ herkennen we die van de coöperatiebestuurder. 

En toezichthouders hebben baat bij de beschrijvin-

gen van het realistische en het constructivistische 

perspectief op besturen. ‘Gedeeld leiderschap’ leren 

we van Defensie met hun ‘lead from the front’. Door 

de wederkerigheid tussen leiders en experts zorgvuldig 

te trainen ontstaat een op vertrouwen gebaseerde 

organisatie. Vertrouwen in elkaar én moreel vertrou-

wen. Is dit ook niet wat het vijfde principe van de 

International Cooperative Alliance beoogt?

In dit boek van Karin Doms, Hanske Plenge en Hanneke de 

Zwart komt de rol van de toezichthouder aan bod. Aan de 

hand van 6 dilemma’s wordt het krachtenveld waarin de toe-

zichthouder opereert beschreven. Dilemma’s zoals het om-

gaan met minderheidstandpunten in de Raad van Commis-

sarissen en de vraag op welk moment kwesties aan de orde 

gesteld moeten worden. Deze dilemma’s staan symbool voor 

de vele andere en gelijksoortige dilemma’s die hedendaagse 

toezichthouders tegenkomen. Het zijn herkenbare dilemma’s 

voor toezichthouders en commissarissen van coöperaties. 

Vervolgens wordt middels inzichten en methodieken aan de 

toezichthouder concrete handvatten gegeven om met deze 

vraagstukken om te gaan en om “het lastige gesprek” te 

voeren. Daarmee is dit boek ook een praktisch en makkelijk 

leesbaar boek voor de toezichthouder van de coöperatie.
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Dilemma’s uit de praktijk van commissarissen
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