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Geachte redactie,     

 

Mediawerf Uitgevers presenteert: Goed Bestuur in de egoïsteneconomie van Hans Dijkstra,  

vanaf heden verkrijgbaar bij Centraal Boekhuis. 

 

De wereld belandde in 2007 in de grootste financieel-

economische crisis sinds decennia. De crisis is volgens Dijkstra te 

begrijpen aan de hand van het begrip ‘eigenaarschap’ - in een 

economie die beheerst wordt door egoïsme en 

kortetermijndenken. Dijkstra ziet verantwoord eigenaarschap als 

voorwaarde voor een solide kapitalisme en een weerbare 

samenleving. Het boek verhaalt over de kwetsbaarheid van het 

kapitalisme waarin aandeelhouders aandeelhandelaars bleken. 

Burgers vertonen in het stemhokje hetzelfde gedrag: het 

stembiljet als klachtenformulier. Dit gebrek aan eigenaarschap 

van (maatschappelijke) ondernemingen - inclusief het openbaar 

bestuur - is de oorzaak van het gebrek aan effectieve prikkels om 

te komen tot echt goed bestuur. 

 

Goed bestuur in de egoïsteneconomie is een eyeopener voor 

bestuurders, commissarissen, toezichthouders, beleids-makers, 

pensioenfondsen, zakelijke dienstverleners en andere 

geïnteresseerden in de wereld van bestuur en toezicht. 

 

Hans Dijkstra neemt ons mee op een uitgebreide maar ook 

beklemmende trektocht door alle wegen en stegen van het Grote 

Bedrijvenpark. 

(Gert van Maanen is toezichthouder en tevens raad in de 

Ondernemingskamer). 

 

Het marxisme als vorm van landsbestuur leidde tot perversiteit, idem een uit waarden en instituties losgeslagen 

neoklassieke economische theorie. Dit boek maakt duidelijk dat niet de economie het centrale organisatiebeginsel van 

een samenleving is, naastenliefde is dat. 

(Hans Strikwerda is hoogleraar organisatie en verandering aan de Universiteit van Amsterdam en partner bij Nolan, 

Norton & Co). 

 

Met zijn rake analyse van de oorzaken van de financieel-economische crisis tilt Hans Dijkstra de governancediscussie 

naar een hoger niveau.  

(Marike van Zanten, financieel-economisch journalist, auteur van ‘Mevrouw, mijne heren...’). 

 

Over de auteur 

Hans Dijkstra is als registeraccountant werkzaam bij een groot accountantskantoor. 
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Voor meer informatie of een recensie-exemplaar: 

MEDIAWERF Uitgevers -  Janneke Heijer, tel.: 020 4687126, mail: janneke@mediawerf.nl 

Wanneer u een bespreking van deze titel plaatst, ontvangen wij graag een bewijsexemplaar.  


