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aan.”
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Een stap terug doen om te groeien
Mark Schreurs en Florian Minderop dragen na twaalf jaar
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Dit is een externe special bij P+ People Planet Profit die onder
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Onze wereld heeft een grote
behoefte aan de positieve ‘vonken’
van ondernemers die het verschil
maken door zichzelf te blijven en
zoeken naar betekenis. Dat dit
leidt tot betekenisvol ondernemen
vertellen Pieter van Osch (59) en
Marieke Harderwijk (32), die met
Scaleup Impact deze ondernemers
helpen om verder te komen in hun
persoonlijke ontwikkeling én die
van hun bedrijf. “Als je alleen maar
gaat voor winst voor jezelf, gaat het
altijd ten koste van iets anders.”
• Tekst Koos Plegt • Beeld Ann-Sophie Falter
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‘Ondernemers
zijn de vonken
van verandering’
Pieter en Marieke, kunnen jullie iets vertellen over
jullie eigen achtergrond?
Pieter: “Ik heb een achtergrond in technologie en heb
onder meer eigen softwarebedrijven opgezet met behulp
van venture capital in Schotland en Duitsland. Daarin
heb ik veel geleerd, vooral over wat mijzelf als ondernemer motiveert en wat de rol moet zijn van mensen in
het proces. Waar ik tegenaan liep was dat ik mezelf niet
helemaal tot mijn recht vond komen in de bedrijven die ik
had. Hetzelfde zag ik gebeuren bij andere ondernemers
uit mijn netwerk. Zo’n vijftien jaar geleden heb ik me laten
certificeren in de Scaling up-methodiek van Verne Harnish.

Daarna heb ik het ondernemersnetwerk Spark en later
ScaleUp Company opgezet om ondernemers te helpen. Op
een gegeven moment ging het iets te veel om groei draaien,
wat volgens mij nooit een doel op zich moet zijn. Daarom
ben ik begonnen met Scaleup Impact, een ondernemersnetwerk en groeiprogramma waarin het veel meer draait om
betekenisvol ondernemen.”
Marieke: “Tijdens mijn opleiding aan de Hotelschool liep ik
stage bij een hotelketen. Daar zeiden ze: ‘mensen zijn onze
belangrijkste asset, die maken het verschil’. Dat sprak mij
gelijk aan. Maar op de werkvloer was dat niet te merken,
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Marieke: “Ik hoop ook dat duurzaam ondernemen het nieuwe normaal gaat worden. Wij spreken daarom ook liever
over bewust ondernemen. Het is al zichtbaar in de jongste
generatie die nu gaat werken. Zij willen helemaal geen
traineeship bij Shell meer. Zij willen een positieve bijdrage
leveren aan de wereld. Bewust ondernemen is daarom ook
noodzakelijk als je talenten aan je wilt binden.”

Wij geloven
sterk in
‘collectieve
intelligentie’.
Welke uitdaging je ook
hebt, er is
altijd een ander bedrijf dat
door precies
dezelfde groeifase gaat

eerder het tegenovergestelde. Het voelde niet goed hoe er
met personeel werd omgegaan. Training en ontwikkeling
waren vakgebieden die mijn interesse kregen en in die
rol ben ik na mijn studie aan de slag gegaan bij Spark. Er
ging een wereld voor me open. Constant in contact staan
met ondernemers en de energie die er dan vrijkomt: daar
sloeg ik op aan. Sinds dit jaar ben ik compagnon van Pieter
bij Scaleup Impact. Creatieve ondernemers kunnen het
verschil maken, daarvan ben ik overtuigd. Ze kunnen de
vonken van verandering zijn. En als je naar onze wereld
met al zijn problemen kijkt, dan is dat hard nodig.”
Wat doet Scaleup Impact eigenlijk?
Pieter: “Wij helpen met leiderschapsontwikkeling, met
behulp van een groeiteam, een impactprogramma en een
levendige community. Waar wij sterk in geloven is dat ondernemers van elkaar kunnen leren, iets wat wij ‘collectieve
intelligentie’ noemen. Welke uitdaging je ook hebt, er is
altijd een ander bedrijf dat door precies dezelfde groeifase
gaat.”
Marieke: “Met ons impactprogramma leren we ondernemers
met het groeiteam om bewuster te ondernemen. Daarin
leren ze ook veel over zichzelf. Als je namelijk iets doet
waar je talent niet ligt, word je daar niet gelukkig van. Als
je een bonsaiboompje bent, moet je niet proberen een eik
te worden. Dat is zonde van de energie. Waar we je mee
kunnen helpen, is het mooiste bonsaiboompje worden.
Dat doen we door de juiste vragen te stellen en tools aan
te reiken waardoor ondernemers hun eigen strategie vorm
kunnen geven.”
Pieter, waarom heb je Marieke gevraagd je
compagnon te worden?
Pieter: “Ik geloof in hotello’s in de frontlinie. Omdat ze over
het algemeen duidelijk en gastvrij zijn, waardoor mensen
zich sneller op hun gemak gaan voelen. Daardoor delen zij
sneller hun ervaringen en kun je waardevolle verbindingen
leggen. Daarnaast wil ik aan de toekomst denken en niet
alleen ondernemen vanuit het hier en nu. Op een gegeven
moment wil ik het ook goed overdragen op de volgende
generatie.”
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Marieke: “Ik vind het te gek dat Pieter met mij wil ondernemen en we samen een toekomstbestendig bedrijf en community bouwen. Scaleup Impact past als bedrijf heel goed
bij mij. We zijn gedreven én idealistisch. Ik had de keuze
om weer als collega in dienst te gaan of om mee te ondernemen. Ik koos voor het laatste, omdat ik daarmee mezelf
weer uitdaag. Nu moet ik uit een ander vaatje tappen.”
Wat is jullie visie op ondernemerschap?
Marieke: “Ondernemen is een manier om jezelf te ontwikkelen. Je kunt allerlei boeken lezen over een goede mindset
en persoonlijke groei, maar als ondernemer kom je het
vanzelf allemaal tegen in de praktijk. Met de groei van je
bedrijf verandert je eigen rol constant en moet je zelf meegroeien. Frequent reflecteren en samen met je team leren is
daarom wel heel belangrijk. Als Scaleup Impact helpen wij
daarbij, door een omgeving te creëren waarin die momenten van reflectie er zijn.”

Hoe zien jullie de toekomst voor je? Wanneer zijn
jullie geslaagd?
Marieke: “Wij vragen ondernemers in ons groeiprogramma
altijd hun Big Hairy Audacious Goal, oftewel de BHAG, te
formuleren. Die van ons luidt als volgt: ‘Wij activeren 2025
bedrijven in 2025 om gaten te dichten in de maatschappij’.
Wat die gaten zijn, daarvoor kijken we naar de Sustainable
Development Goals van de VN. We zijn er nog niet, maar we
zien veel ondernemers in ons netwerk die zich druk maken
over bijvoorbeeld gendergelijkheid, arbeidsomstandigheden en hun CO2-uitstoot.”
Pieter: “Om ons doel te behalen zullen we ons eigen concept
nog schaalbaarder moeten maken. Dat is ook een van de
redenen waarom ik graag met Marieke onderneem. Bedrijven die bewust ondernemen moeten in hun markten vaak
opboksen tegen concurrenten die niet de prijs betalen voor
hun negatieve impact. Ondernemers die het betekenisvol
willen doen en bewust met bronnen omgaan betalen hogere
kosten, ik vind dat niet kloppen. De vonk van ons gedachtegoed moet zich verder ontwikkelen. En om dat te doen moet
je generaties met elkaar verbinden en kennis overdragen.”
Wat zou jullie boodschap aan ondernemers zijn?
Pieter: “Deze vraag roept veel beelden op. Ik denk dan aan
vakmanschap. aan iemand die liefdevol met zijn of haar
vak bezig is. In de kern komt het neer op jezelf zijn. Maar

ontdek ook betekenisvol ondernemen. In mijn eigen ervaringen als ondernemer heb ik wel gemerkt dat betekenisvol
ondernemen veel leuker is dan wanneer alles maar draait
om groei. En volgens mij leidt betekenisvol ondernemen
ook tot duurzaam ondernemen.”
Marieke: “Bij mij komt het woord ‘enthousiasme’ terug.
Wanneer je ergens echt enthousiast over bent, wil je het
ook graag goed doen. Je helpt hierdoor je klanten beter
en hebt er plezier in. Hierdoor draag je die vonk over aan
anderen en draag je bij aan een mooiere wereld.”
Wat is het beste ondernemersadvies dat jullie zelf
ooit hebben gekregen?
Pieter: “Verander niet jezelf, maar verander je omgeving.
Toen ik in mijn venture capital-avontuur in Glasgow tegen
allerlei problemen aanliep kreeg ik dit advies van een mede-ondernemer uit het ondernemersforum waar ik deel van
uitmaakte. ‘Je kunt jezelf wel blijven aanpassen, maar dan
kom je alleen maar verder van jezelf af te staan’, was wat ze
me zei. Ik heb dit advies sindsdien ter harte genomen. Als
ik nu bijvoorbeeld naar blogs kijk die ik tien jaar geleden
schreef over allerlei trends die ik toen zag aankomen, dan
merk ik dat ik er nog steeds zo over denk.”

Wij spreken
liever over
bewust ondernemen. Het is
al zichtbaar
in de jongste
generatie die
een positieve
bijdrage wil
leveren aan de
wereld

Marieke: “Het beste advies is wat de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon ooit schreef: ‘Ik ben belangrijk, jij
bent belangrijk en onze relatie is belangrijk’. Dit neem ik
mee in alles wat ik doe. En ooit zei een collega tegen mij:
‘Het is goed om je cirkel van invloed heel groot te maken,
maar soms moet je ook gewoon geduld hebben en vertrouwen.’ Hier hoorde een analogie bij van een vogeltje. Als
je je hand plat houdt en er voer op legt, dan komt het
vogeltje vanzelf. Probeer je het vast te pakken, dan vliegt
het weg.” •

Pieter: “Ik geloof dat de wereld veel heeft aan bewuste
ondernemers die hun potentieel kennen én benutten.
Een voorbeeld is de kaasboer in Hoorn, waar ik woon. Hij
leert mensen genieten van kaas. Dan kom je erachter dat
de Emmentaler van de Albert Heijn eigenlijk nergens naar
smaakt. Dat is volgens mij al een vonkje van verandering.
En bij andere ondernemers komen er andere vonken van
verandering uit. Als ondernemer in software was ik er al
van overtuigd dat je met ondernemen iets kunt veranderen.
Ik vond bijvoorbeeld dat apparatuur en programmatuur
vriendelijk voor gebruikers moest zijn. En sinds ik gecertificeerd ben in Scaling up, kom ik er steeds meer achter dat
ondernemen een ideaal middel is om jezelf te leren kennen
en nieuwe dingen te ontdekken.”
Hoe kijken jullie naar bedrijfsgroei?
Pieter: “Je moet sowieso bewust omgaan met de bronnen
waarmee je onderneemt. Want groeien om het groeien, wat
realiseer je daar nu eigenlijk mee? Als je alleen gaat voor
meer winst voor jezelf, gaat het altijd ten koste van iets anders. Ik zou het mooi vinden als bedrijven altijd vanuit een
win-win-win-win-oogpunt gaan ondernemen. Dus winst
voor je bedrijf, je klant, jezelf én de wereld.”
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THE 2B COLLECTIVE WIL MET GAMIFICATION 2 MILJARD MENSEN GAAN BEREIKEN

Spelenderwijs naar een
duurzame toekomst

Geerke Versteeg
(links) en Yvette
Watson: “Met gamified
learning kun je
mensen op een grote
schaal bereiken.”

Hoe activeer je mensen om duurzaam te ondernemen, zonder dat ze het gevoel hebben dat ze
daarvoor alleen maar moeten inleveren? Door de boodschap op een positieve manier te brengen,
met gamification. In gesprek met Geerke Versteeg en Yvette Watson van The 2B Collective,
de stuwende kracht achter deze methode.
• Tekst Albert-Jan Cornelisse

D

at Geerke Versteeg, die samen met Yvette
Watson zowel PHI Factory als The 2B
Collective opzette, ‘iets’ met duurzaamheid
ging doen, was van jongs af aan duidelijk.
“Bij mijn opvoeding speelde dat al een grote
rol. Toen ik vervolgens in de facilitaire wereld
aan de slag ging, ben ik gestart om circulair
in te kopen voor bouwprojecten”, zo vertelt
ze. Op een gegeven moment kruiste haar pad
dat van Yvette Watson, die eveneens haar
sporen verdiende in de facilitaire branche.
“Ik heb duurzaamheid altijd naar de praktijk
gebracht. Bij bedrijven komen veel grondstoffen binnen die weer ‘wegrennen’ via het
afvalcontract. Daar valt een hoop te winnen.”
Meer duurzaamheid gaat niet per se ten koste
van het comfort, zoals veel mensen denken.”
Samen met Watson richtte ze PHI Factory op,
dat duurzaamheid vertaalt naar de praktijk.
Het bedrijf draagt er een steentje aan bij om
Nederland versneld naar een circulaire economie te laten transformeren.

Het collectief als versneller
De dames besloten vervolgens The 2B Collective op te richten omdat ze duurzaam gedrag
willen stimuleren en activeren. “Hoe snel de
veranderingen ook gaan op dat vlak, het gaat
te langzaam”, aldus Watson. “Met gamified
learning kun je mensen op een grote schaal
bereiken.”
Daarbij moet je grote doelen durven stellen,
waarbij de dames ook de Scaling up-methode hanteren. “We hadden op een gegeven
moment het idee om 1,1 miljoen mensen te
bereiken, maar onze coach Pieter van Osch
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grote doel, aan het bereiken van die stip op de
horizon.”

White label-licenties

Je moet voor positieve
ervaringen zorgen, niet alleen
communiceren dat de wereld
naar zijn grootje gaat
van Scaleup Impact daagde ons uit om de lat
hoger te leggen. Nu richten we onze pijlen op
het bereiken van 2 miljard mensen met onze
community en platform, waarbij we nog 98
maanden te gaan hebben om dat doel in 2030
te hebben gerealiseerd. We hebben bewust
gekozen voor 2 miljard (25 procent van de
wereldbevolking), omdat dit getal het tipping
point is en we hiermee 100 procent van de
mensen bereiken. Vanaf volgend jaar zijn we
overigens actief in 5 landen.” Het hebben
van een ‘Big Hairy Audacious Goal’ is een van
de speerpunten van Scaling up. Watson: “Je
moet grote doelstellingen hanteren, die je
vervolgens opknipt in kleine stukjes, namelijk
jaardoelen, kwartaaldoelen en maanddoelen
waar je wekelijks en dagelijks aan werkt. Dan
draag je elke dag bij aan het realiseren van het

De keuze voor gamified learning was daarbij
snel gemaakt. Versteeg: “Er zijn heel veel
e-learning platforms, maar die beklijven toch
minder. Je moet voor positieve ervaringen
zorgen, niet alleen communiceren dat de
wereld naar zijn grootje gaat.” Een challenge
bestaat uit 3 delen; een quiz, action en share.
Met een quiz wordt aan kennisoverdracht
gedaan, daarna gaan de deelnemers echt
online en offline aan de slag met duurzaamheidsacties zoals op safari naar een duurzaamheidsmisser en topper of het berekenen
van je eigen CO2 footprint. Iedere challenge
eindigt met een share waarin een pollvraag is
opgenomen en mensen ideeën kunnen posten
en elkaar kunnen liken en porren. Teams kunnen prijzen winnen en worden engaged door
de Treemagotchi-boom die bloeit en verwelkt
naar gelang je actief meedoet Er ontstaat
waardevolle data waarmee de organisatie weer
aan de slag kan bij het vormgeven van hun
duurzaamheidsactieplan zoals wie zijn mijn
ambassadeurs en welk kennisniveau is er.
The 2B Collective werkt met een partnermodel
waarbij partners in white label-vorm het platform aanbiedt aan hun klanten. “Als we samen
optrekken met een grote consultancybedrijven, dan bereiken we tienduizenden adviseurs
die het vervolgens ook weer bij hun klanten
kunnen inzetten. Ook vormen we met hen een
community waardoor leerprogramma’s onderling gedeeld met elkaar worden.”

Klankborden met andere
ondernemers
Bij het realiseren van hun doelen schrikken
Versteeg en Watson er niet voor terug om andere ondernemers om advies te vragen. “Waarom zou je het wiel steeds opnieuw uitvinden?”,
stelt ze. “Er is altijd iemand die iets al heeft
gedaan, zodoende kan het heel effectief zijn
om succesvolle ondernemers om advies te vragen en te vragen of zij mensen in hun netwerk
hebben die je verder kunnen helpen”, aldus
Watson. “In de praktijk zie je dat mensen heel
enthousiast beginnen te vertellen, iedereen
wil je helpen. Maak daar als ondernemer gebruik van, durf te klankborden.”
‘Yesable proposals’ kunnen daarbij helpen om
dat op een efficiënte manier te doen, iets waar
Pieter van Osch mee kwam. “Zorg ervoor dat
je alleen perfect uitgewerkte voorstellen
krijgt die zo geformuleerd zijn dat je ze alleen
nog maar hoeft door te lezen en ‘ja’ hoeft
te zeggen. Dan kun je snel schakelen”, stelt
Watson.

Vaak gebrek aan transparantie
Hoe je zo snel mogelijk een duurzame toekomst kunt realiseren? Aan de wil ontbreekt
het vaak niet, alleen zijn er handvatten nodig
om die stappen te kunnen zetten. Volgens
Watson is het zaak om de lat hoog te durven
leggen. “Stel jezelf een ambitieus doel, maak
dit vervolgens praktisch uitvoerbaar en durf
leiderschap te nemen. Verzamel experts die
je kunnen uitdagen en helpen. En betrek elke
medewerker bij de transitie.” •
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CHANGE THE WORLD (OF) SLEEPING

Change the world (of) sleeping: met die missie wil Rob van den

Duurzaam
slapen met
Yumeko

Dool, founder en CEO van Yumeko, de slaapmarkt veranderen.
Hij biedt een duurzaam en schoon alternatief voor vervuilend
katoen, waarbij alle betrokken mensen ook nog eens eerlijk
behandeld worden. Hij wil daarmee een voorbeeld zijn voor de
gehele katoenindustrie. “Ik noem collega’s in de branche nooit
‘concurrenten’, want alleen samen kunnen we een grote impact
maken op de volledige industrie.”
• Tekst Mauran Verniers

V

an den Dool studeerde af als internationaal jurist, maar al snel merkte hij dat de
advocatuur niks voor hem was. Hij begon zijn
carrière bij AkzoNobel en richtte tegelijkertijd
non-profitorganisatie War Child op, om zijn
activistische ei in kwijt te kunnen. Hij stapte
in 2010 na vijftien jaar uit het bestuur van de
organisatie, maar miste daardoor de balans
tussen commerciële en activistische activiteiten. Van den Dool wilde daarom zelf een
bedrijf oprichten waarmee hij zich kon storten
op marketing en communicatie, maar waarmee hij tegelijkertijd de wereld zou kunnen
verbeteren.
Verschillende ideeën werden besproken. Van
zonnepanelen tot frisdrank. Maar op een dag
kwamen Van den Dool en zijn compagnon bij
beddengoed terecht. “Mijn dekbedovertrek
en hoeslaken waren gemaakt van katoen, het
meest vervuilende landbouwproduct op aarde.
Slechts één procent van al het katoen ter wereld wordt zónder gif gemaakt. Een duurzaam
alternatief was er dus niet. Daar viel enorm
veel winst te behalen.” En zo werd Yumeko
geboren. “In de afgelopen tien jaar zijn er zes
of zeven duurzame partijen bijgekomen in de
branche. Dat vind ik een enorm compliment.”

Theory of Change
Om zijn missie te realiseren, heeft Van den
Dool een Theory of Change geformuleerd. “We
streven hierin naar ‘net-positive’ – om meer
aan de wereld te geven dan we nemen.” Deze
theorie bestaat uit drie pilaren. “Het eerste
onderdeel is ‘create’. We willen met onze
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producten namelijk eerlijke ketens creëren
die goed zijn voor milieu, mens en dier. We
hebben meer dan duizend boerenfamilies die
we voorzien van hun volledige jaarinkomen
en verschillende fabrieken die gevestigd zijn
in onder meer India, Duitsland, Portugal en
Turkije”, somt Van den Dool op. Om de keten
opnieuw eerlijk te maken, gebruikt hij het
principe van FairChain. Daarbij gaat het niet
alleen over een eerlijk loon, maar ook om
de ethische keten. “We willen onze mensen
ook een veilige werkplek garanderen en een
sociaal vangnet bieden. En natuurlijk ook dat
het in geen enkel opzicht schadelijk is voor
het milieu.”
Daarnaast bestaat de Theory of Change uit
het onderdeel ‘inspire’. Daarmee wil Van den
Dool de consument overtuigen om duurzamer
te leven en het aankoopgedrag hierop af te
stemmen. “Ons uiteindelijke doel is om een
community van ‘schone slapers’ te creëren.
Dat kan alleen als de consument geïnspireerd
raakt door onze missie en ons product.”
Het laatste onderdeel is ‘transform’, wat
eigenlijk de hele missie van Yumeko omvat:
change the world (of) sleeping. “We willen ook
de producenten overtuigen, niet alleen de
consumenten. Yumeko moet de rest van de
industrie aan het denken zetten. Ik vraag me
vaak af hoe het kan dat er vandaag de dag nog
steeds dingen gemaakt worden in sweatshops
in Bangladesh, terwijl we allemaal weten
dat we dit niet meer moeten doen. Waarom
moet het allemaal zo onethisch en schadelijk
verlopen?”

Ons uiteindelijke doel is om
een community van ‘schone
slapers’ te creëren.

Keurmerken
Van den Dool maakt gebruik van keurmerken
om de keten transparanter te maken. Eén
daarvan is het Global Organic Textile Standard
(GOTS), dat erop toeziet dat het katoen dat
gebruikt wordt biologisch is, maar ook dat dat
de arbeidsrechten nageleefd worden en de
mensen een leefbaar loon krijgen. “De keten
zelf controleren is moeilijk. Katoen doorloopt
twaalf stappen om van het platteland bij de
consument te komen, waarbij ook de afstand
een rol speelt. Zo hebben we bijvoorbeeld een
fabriek in Delhi, terwijl de katoenboerderij
4.000 kilometer verderop ligt. We kunnen
zelf niet iedereen individueel spreken. De
blockchaintechniek is op dit moment nog niet
mogelijk voor katoen, omdat de keten zo ingewikkeld is.”
Omdat Van den Dool ervan overtuigd is dat je
samen grotere stappen kunt zetten, werkt hij
vaak samen met andere ondernemers. “Soms
begint mijn dag met een inspiratiesessie met
vijftien andere duurzame ondernemers waar
we ideeën met elkaar uitwisselen. Hoewel
we allemaal heel uiteenlopende markten
bedienen, stuiten we op dezelfde vraagstukken,” vertelt Van den Dool. “Hoe Yumeko als
werkgever functioneert, hebben we te danken
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‘ZOLANG JE ADEMT WAT JE COMMUNICEERT, ZIT JE GOED’

Duurzame groeibedrijven:
wees niet te bescheiden in
jullie communicatie
Consumenten vinden de duurzame
kant van ondernemingen belang
rijker dan ooit, en ‘groene’
De consument krijgt steeds
meer alternatieven ter
beschikking voor een écht
duurzame slaapkamer –
en badkamer

aan zo’n inspiratiesessies. Onze aanpak willen
we nu ook overdragen aan anderen.”

Salarishuis
Zo heeft Tony’s Chocolonely Van den Dool
geholpen met het salarishuis van Yumeko.
“We willen onze werknemers goed betalen. Ze
zijn ten slotte het belangrijkste aspect van de
organisatie. Het salarishuis is een matrixmodel dat mensen in verschillende categorieën
onderverdeelt op basis van hun ervaring en
functie. Van daaruit kunnen we een marktconform loon bepalen. Iedereen weet van elkaar
hoe ze zijn ingedeeld, zonder dat ze weten
hoeveel iemand precies verdient. Op die manier gaan we transparant met elkaar om.”
Naast de wereld verbeteren, wil Van den Dool
met Yumeko dus vooral een goede werkgever zijn. “We kijken op een andere manier
naar onze mensen. Interne beoordelingsgesprekken zijn er niet. We organiseren wel
feedbackgesprekken, waarbij de werknemer
zichzelf moet beoordelen en doorontwikkeling
formuleren. Ik heb geen zin om als baas met
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mijn vingertje te lopen wapperen, want daar
krijg je als medewerker geen energie van.”
Ook gelooft Van den Dool niet in een scheiding
van werk en privé. “Die bestaat niet. Je neemt
je privé mee naar je werk en omgekeerd. Als
je tegenslag meemaakt, mag je je ook op je
werk slecht voelen. We hebben niet alleen
‘sick days’, maar ook ‘sad days’. Het is oké om
je kwetsbaarheid te tonen op de werkvloer en
we willen een gesprekspartner zijn als iemand
daar behoefte aan heeft. We zijn een team van
mensen. Die boodschap vind ik enorm belangrijk”, aldus Van den Dool.

Innovatie centraal
Naast impact maken, streeft het bedrijf ook
groei na. En dat blijkt te lukken. “We zijn niet
alleen actief in Nederland, maar inmiddels
ook in landen als Duitsland en België. Daar
realiseren we jaarlijks een fikse groei. Maar
we ontwikkelen ook steeds nieuwe producten. Innovatie staat centraal in de verbreding
en verdieping van onze collectie. We gaan
bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe stoffen die
een kleinere footprint hebben,” vertelt Van
den Dool.
“We hebben nu een brede collectie aan prachtige producten van hoge kwaliteit: van dekbedden, kussens, en beddengoed tot heerlijke
handdoeken. Van badjassen en kimono’s tot
dekens en slaapsokken. Zo krijgt de consument steeds meer alternatieven ter beschikking voor een écht duurzame slaapkamer – en
badkamer.” Daarnaast houdt Yumeko zich ook
voortdurend bezig met het verbeteren van de
effectiviteit van haar website.

Groei en bloei
‘Neem mensen aan die meer talent hebben
dan jijzelf’: dat is het beste advies wat Van den
Dool ooit heeft gehad. “Je moet als ondernemer niet proberen om alles zelf te doen. Neem
mensen aan met kennis, kunde en ervaring,”
aldus Van den Dool. “We zijn een purpose
bedrijf, dus onze mensen hebben een hoge
intrinsieke motivatie om de wereld te verbeteren. Maar daarnaast vraagt de complexiteit
van onze ketens en productontwikkelingen
om experts. En die expertise moeten we
inzetten om ons hogere doel te bereiken.
Daarom zijn we continu op zoek naar de meest
getalenteerde mensen die ons kunnen helpen
met doorontwikkelen.”
Daarbij wil Van den Dool zelfsturende teams
die activiteiten ontwikkelen die helemaal
aansluiten bij de lange termijnvisie van het
bedrijf. “Daarbij heeft ook Pieter van Osch
van Scaleup Impact ons geholpen. Hij heeft
structuur gebracht in onze vergaderritmes,
hij helpt ons bij het stellen van kwartaal
prioriteiten en het maken van een jaarplan en
langetermijnstrategie,” aldus Van den Dool.
“Maar Pieter helpt ons niet alleen met groei,
maar ook met bloei. Dat doet hij op het gebied
van mensen en cultuur. We willen dat onze
mensen zich goed voelen. We kijken naar hun
persoonlijk ontwikkeltraject en we maken
spanningen bespreekbaar. Daarbij gebruiken
we onze eigen DNA-values: we willen de juiste
mensen vinden alsook onze bedrijfscultuur
voortdurend verbeteren.” •

communicatie is dan ook een must.
Dennis Mensink, oprichter van
pr- en contentmarketingbureau
Mediatic, helpt impact-ondernemers
met hun boodschap. Duurzame
ondernemingen lijken in hun
uitingen bescheidener dan
‘ouderwetse’ bedrijven, maar de
stemverheffende MVO’ers tonen
zich juist uitstekende marketeers.
Hoe zorg je voor consistentie in
je duurzame boodschap? En dat je
onderneming voorop staat bij de
doelgroep die je wilt bereiken?
• Tekst Rob Roelofs • Beeld Michele Giebing

Dennis Mensink: ”De
communicatie die je
kiest moet bij het DNA
van je bedrijf passen. ”
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wat doet mediatic?

V

an ondernemers als Tony’s Chocolonely,
Mud Jeans en Patagonia kennen we de
boodschap inmiddels wel. Op het activistische
af laten ze weten voor een betere, eerlijkere
en schonere wereld te staan. Maar niet iedere
groene of sociale onderneming heeft zo’n
duidelijke boodschap. En dat hoeft ook niet,
betoogt Dennis Mensink. De hoofdmoot van
hun communicatie en marketing moet het
product of de dienst zijn, gevolgd door het
duurzame verhaal erachter. Immers, iedereen
weet inmiddels wel hoe de wereld ervoor staat.
Wil je dat veranderen, dan is dat alleen maar
positief. Maar goed, je moet daar wel geld mee
verdienen, anders is je duurzame onderneming geen lang leven beschoren.
Is communicatie voor impact-ondernemers
dan heel anders? Mensink: “Dat valt reuze
mee. Impactondernemingen zijn meer missie
gedreven en eigenlijk maakt dat communiceren juist gemakkelijker. Als je écht op aarde
bent voor de missie die je wilt uitstralen, dan
wordt communiceren over die missie vanzelf
eenvoudiger. Maar; ga je dat verhaal direct
inzetten? Of zet je je product voorop, en houd
je je groene of sociale verhaal wat achter de
hand?”

Mediatic is een snelgroeiend pr- en
contentmarketingbureau uit Amsterdam.
Het bureau zorgt ervoor dat nieuwe
ideeën en initiatieven ‘de aandacht
krijgen die ze verdienen’. Bij Mediatic
werken contentstrategen, redacteuren
en PR-consultants, met een focus op
ondernemerschap en duurzaamheid. “Met
onze brede kennis van on- en offline media
zorgen wij ervoor dat onze opdrachtgevers
en de verhalen die zij te vertellen hebben,
de aandacht krijgen die ze verdienen”,
zegt Mensink. Mediatic is werkzaam
voor innovatieve en purpose-gedreven
organisaties, waaronder Stichting DOEN,
Viisi Hypotheken, ING, Zelfstroom, Windunie,
Seepje, MUD Jeans en MisterGreen.

‘Show, don’t tell’;
laat zien waarmee je
impact maakt
LiEF - Succesvol ondernemen
voor een betere wereld

Communicatie laten aansluiten
op je DNA
Mensink ziet in de communicatie twee groepen. “Bedrijven die heel hard roepen dat ze de
wereld - gaan - veranderen, en een groep die
dat misschien ook wel doet, maar er niet te
veel over zegt. Beide kanten kúnnen succesvol
zijn.” Marketing- en communicatie-uitingen
moeten in de eerste plaats betrekking hebben
op het product of de dienst die je verkoopt,
stelt hij. Daaarin verschillen duurzame organisaties niet van niet-MVO-ondernemingen. “Als
je alleen maar over duurzaamheid communiceert en je product vrijwel volledig achterwege
laat, dan blijf je die donkergroene speldenknop die alleen een klein geitenwollensokken-publiek bereikt. Niks mis mee, maar dan
maak je niet de impact die je kúnt maken.”
“Naïf is een mooi voorbeeld. Haar skincare
producten zijn zeer duurzaam, maar de
communicatie gaat puur over hun producten.
Daar zijn ze heel succesvol mee. Daar tegenover staat bijvoorbeeld Tony’s Chocolonely,
dat helemaal op de duurzaamheid zit, op het

12

activistische af. Maar ook zij zijn succesvol,
omdat ze een goed en lekker product hebben.
De communicatie die je kiest moet bij het
DNA van je bedrijf passen. De protesten tegen
slavernij in de cacao-industrie passen goed bij
Tony’s. The Ocean Cleanup kiest een hele andere strategie: zij communiceert positief over
een toch wel groot probleem. Die organisatie
zal niet met het vingertje wijzen naar overheden of grote vervuilers. Zolang je ademt wat je
communiceert en vice versa, zit je goed.”

Stelregels voor ‘groene’
communicatie
Om succesvol te zijn in ‘groene’ communicatie
gelden een aantal stelregels, legt Mensink uit.

1. Laat de bescheidenheid varen.
“Bedrijven zijn soms bang om beschuldigd te
worden van greenwashing, oftewel; duurzame
beloftes doen die je vervolgens niet waarmaakt. Toch is die angst vaak ongegrond. Het
publiek is inmiddels wel gewend aan duurzame producten en diensten. Ook wanneer er
duurzamere bedrijven zijn dan de jouwe, mag
je je plek claimen.”
2. Zet niet té hard in op duurzaamheid.
“Je communicatie moet in balans zijn. Focus
je niet alleen op het duurzame thema, maar
zeker ook op je product. Dat versterkt juist de
communicatie, anders verzadig je je klanten
met je groene boodschap.”

3. Laat zien waarmee je impact maakt!
“Als een onderneming een obsessie heeft
met het maken van impact, dan mag dat ook
blijken. Doe dat onder het motto ‘show, don’t
tell’; laat zien waarmee je impact maakt. Wie
weet kun je een complete industrie inspireren,
beïnvloeden en veranderen.”
4. Communiceer veel, duidelijk en krachtig.
“Dat kwam ook naar voren uit ons boek
LiEF, waarvoor we 29 impact-ondernemers
interviewden. Degenen met de grootste
mond bleken ook de betere marketeers. Die
bedrijven hadden bijvoorbeeld al snel een
lijntje met de pers, en weten gebruik te maken
van free publicity. Heb je een goed verhaal,

waar je echt achter staat? Dan krijg je de
journalist ook mee. Als Shell met diezelfde
journalist belt, zal zij op veel meer achterdocht stuiten.”
Mensink roept iedere impact-ondernemer
op om zich (meer) te laten horen. “Tijdens
het interviewen voor en het schrijven van
LiEF, merkte ik hoeveel energie die impact-
ondernemers mij gaven. En zij vormen slechts
het topje van de ijsberg, de piek boven op
de kerstboom. Ik roep daarom álle impactondernemers op om hun verhaal te vertellen
en met de wereld te delen. Immers: wie kan
er nou op tegen zijn dat je met jouw product
of service de wereld een beetje beter wilt
maken?” •

LiEF is het duurzame vervolg op de
bestseller LEF. Wat maakt sommige
impactondernemers succesvoller
dan anderen? Hoe verenigen
topondernemers als Jaap Korteweg (De
Vegetarische Slager), Merijn Everaarts
(Dopper), Martijn Lammers (Lightyear),
Michiel Langezaal (Fastned), Maurits
Groen (WakaWaka, Kipster) en Henk-Jan
Beltman (Tony’s Chocolonely) groen
en poen in hun bedrijf? Auteurs Mandy
Kraakman en Dennis Mensink voelden
bijna dertig ondernemers aan de tand en
stuitten op mooie verhalen én leerzame
inzichten.

Ga voor meer info naar:
shop.mediatic.eu/shop/boeken/
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DUURZAAMHEID EN MOBILITEIT

Terberg Business Mobility geeft Nederland de ruimte
Vrijwel iedereen is er inmiddels wel
van overtuigd dat het duurzamer moet
en duurzamer kán. Maar de impact
van deze transitie kan per branche
behoorlijk verschillen. Op het gebied
van mobiliteit bijvoorbeeld staan we in
Nederland voor veel grote uitdagingen.
Daarom is het goed om te zien dat
een klassieke leasemaatschappij als
Terberg Business de transitie heeft
ingezet om organisaties te adviseren
over mobiliteitsvraagstukken.
• Tekst Pepijn Dros

René de Jong: “Samen
op zoek gaan naar een
nieuwe balans tussen
economische groei en
ondernemingsdrift
enerzijds en duurzaamheid en bereikbaarheid
anderzijds.”
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D

e urgentie van een duurzame transitie wordt
op steeds meer plekken in onze samenleving
gevoeld en de roep om meer duurzaamheid klinkt
alsmaar luider. “Een aanzienlijk deel van de wereldwijde uitstoot van CO2 wordt veroorzaakt door
mobiliteit”, zegt René de Jong, General Manager
bij Terberg Business Mobility. “Dan weet je dat je
op een andere manier moet gaan nadenken over
mobiliteit. Met ons nieuwe leidende principe “Wij
geven Nederland de ruimte” nemen we daar een
voorschot op. We willen onze scope verbreden van
het aanbieden van leaseauto’s naar integrale mobiliteitsoplossingen. Bovendien zijn wij ervan overtuigd
dat mobiliteit een belangrijk onderdeel wordt van de
bedrijfsstrategie. Daarom willen we samen met onze
klanten het gesprek aangaan over de uitdagingen
van deze tijd en de rol die mobiliteit hierin speelt.
We moeten samen op zoek gaan naar een nieuwe
balans tussen economische groei en ondernemingsdrift enerzijds en duurzaamheid en bereikbaarheid
anderzijds.”

Duurzaamheid en mobiliteit
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen van de
roep om meer duurzaamheid is dat de overheid de
wet- en regelgeving aanscherpt. De Jong: “Er wordt
gesleuteld aan de fiscaliteit van auto’s. Daarnaast
liggen er plannen klaar om brandstofauto’s in de nabije toekomst uit de binnensteden te weren. Dat kan
nu ook omdat elektrisch rijden zo’n enorme vlucht
heeft genomen. Niet alleen elektrische auto’s zijn in
trek, maar ook elektrische fietsen zijn tegenwoordig
eerder regel dan uitzondering. Dat zijn ontwikkelingen die wij omarmen, maar tegelijkertijd volgen
we bijvoorbeeld ook andere vormen van veelbelovende technologieën op de voet.
Zo zijn we één van de ondertekenaars
van het waterstofconvenant.”

Van bezit naar gebruik
Naast elektrisch rijden zijn meer
trends die ten grondslag liggen
aan het duurzaamheidsvraagstuk. “Van bezit naar gebruik

bijvoorbeeld”, zegt De Jong. “We zien nu al dat
grote steden in Nederland inzetten op een autoluwe
of zelfs autovrije binnenstad. In het licht van de
verstedelijking is die keuze te begrijpen als je een
groeiende stad leefbaar en bereikbaar wilt houden.
Dat betekent echter wél dat autobezit niet langer
vanzelfsprekend is. Het is nu al zo dat kopers van
nieuwbouwwoningen in de grote steden niet meer
hoeven te rekenen op een parkeerplek. Steeds
meer gemeenten verlagen hun parkeernorm van
1,0 parkeerplaats per woning naar bijvoorbeeld 0,2
parkeerplaatsen per woning. Dat betekent dus maximaal één auto per vijf woningen. Daarom voeren
wij nu gesprekken met VvE’s en gemeenten over de
aanleg van faciliteiten voor deelauto’s.”

We zijn één
van de ondertekenaars van
het waterstof
convenant

Aantrekkelijk werkgeverschap
Een ontwikkeling die volgens De Jong niet onbenoemd mag blijven is de relatie tussen de krapte op
de arbeidsmarkt en het mobiliteitsvraagstuk. “Bij
het aantrekken van nieuwe medewerkers zetten
werkgevers mobiliteit steeds vaker in als strategisch instrument. Bijvoorbeeld in de mate waarin
een bedrijf thuiswerken faciliteert, maar ook het
beschikbaar stellen van een elektrische leaseauto
of deelauto’s of andere vormen van deelmobiliteit.
Zo blijf je als werkgever aantrekkelijk, en daarnaast
kun je mobiliteit inzetten om je CO2-prestaties te
managen. Dat betekent dat mobiliteit niet langer
alleen op het bord ligt van de afdeling Facilitair of
HR, maar als onderdeel van de bedrijfsstrategie op
de agenda staat van de directie.”

Passende mobiliteitsoplossing
Hoe je het ook wendt of keert, duurzaamheid en
daarmee mobiliteit staan de komende jaren hoog op
de politieke agenda. “Als Terberg Business Mobility
willen wij organisaties helpen met de uitdagingen
die duurzaamheid en mobiliteit met zich meebrengen. De impact van allerlei nieuwe wet- en
regelgeving kan heel groot zijn voor bedrijven, wij
helpen hen graag bij het zoeken naar een passende
mobiliteitsoplossing.” •
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RVDB: DUURZAAM ONDERNEMEN VANUIT HET ‘PEOPLE’ PERSPECTIEF

Duurzaam met mensen omgaan
Het is het gesprek van de dag: de zorg voor het klimaat en in het
verlengde daarvan de rol van bedrijven. Als het om duurzaam
ondernemen gaat, gaat het vaak over de zorg voor onze planeet.
De zorg – of aandacht voor de mens is uiteraard minstens zo
belangrijk. Bij HR-dienstverlener Rvdb weten ze dat als geen
ander. De gehele business draait er om mensen.
• Tekst Albert-Jan Cornelisse

H

et mission statement ‘People make progress’ vat de visie van Rvdb op mensen en
organisaties samen in drie woorden. ‘People’
gaat over samenwerken, inclusiviteit, sociale
impact. ‘Make’ gaat over verantwoordelijkheid
nemen, realiseren en in beweging brengen.
‘Progress’ gaat over het belang van ontwikkeling, vitaliteit en werken vanuit je talent.
Bij Rvdb zijn ze ervan overtuigd dat als je
werkt vanuit een positief mensbeeld en je je
organisatie aanstuurt op basis van vertrouwen
en autonomie, dat dit bijdraagt aan het geluk
van de mens. Gelukkigere mensen dragen bij
aan een mooiere wereld.

Risico nemen en in beweging blijven
Hoewel Maaike de Wit zichzelf met haar
HR-achtergrond ‘geen typisch ondernemers
profiel’ vindt hebben, geeft ze sinds 2018
succesvol leiding aan HR-dienstverlener
Rvdb, waarvan ze ook mede-eigenaar is. Het
bedrijf houdt zich bezig met het adviseren op
strategische HR-thema’s en het detacheren
en bemiddelen van HR-professionals. “Ik heb
de stap naar het ondernemerschap genomen,
omdat ik zag hoe bijzonder onze organisatiecultuur is én vanuit de overtuiging dat we nog
veel meer kunnen betekenen. Risico durven
nemen en veel lef tonen hoort daarbij”, zo
stelt ze. “Progress staat bij ons hoog in het
vaandel: ontwikkeling en in beweging blijven.
Niet alleen als individu, maar ook als team en
organisatie. Meebewegen met de markt.”
En dat was vorig jaar hard nodig ook, toen
de gevolgen van de Corona-pandemie ook bij
Rvdb voelbaar waren. “We hebben een pittige
tijd gehad. Corona heeft een grote impact
gehad op de hoeveelheid business. Ik heb
nog nooit zo’n grote en snelle omschakeling
gezien tussen het verdwijnen van banen op
de arbeidsmarkt en het weer aantrekken van
diezelfde markt met zelfs een groot tekort aan
mensen tot gevolg.”

Niet alleen hardcore financiële groei

Maaike de Wit: “Naast groeigetallen kijken we nu elk kwartaal naar wat we hebben geleerd.”
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Vorig jaar had Rvdb een visie nodig om het tij
weer te keren, daarbij kwam Scaleup Impact in
beeld. “Pieter van Osch denkt niet alleen aan
hardcore financiële groei, dat kun je ook niet
altijd realiseren als bedrijf in een conjunctuurgevoelige sector”, aldus De Wit. “Van hem heb

ik geleerd dat je ook op tal van andere vlakken
kunt groeien en bloeien. Naast groeigetallen
kijken we nu elk kwartaal naar wat we hebben
geleerd en hoe we dat in het volgende kwartaal gaan toepassen.”

Digitale ondersteuning
bij ontwikkeling
Als het om bloei gaat, staat onder andere de
professionalisering van het rvdb.ray-platform
hoog op de agenda. De Wit: “Dit betreft het
platform voor onze HR-community met maar
liefst 40.000 volgers. Op dit platform kunnen HR-professionals alle HR-vacatures van
Nederland vinden, naast de Rvdb-vacatures.”
De volgende stap die binnenkort volgt, is
dat naast aandacht voor werk en banen er aandacht komt voor ontwikkeling en de loopbaan
van de HR-professional. “We willen inzichten
bieden in de HR-arbeidsmarkt, maar ook met
betrekking tot hoe de HR-professional ervoor
staat als het gaat om zijn/haar loopbaan en
ontwikkeling.” Op het platform zullen bijvoorbeeld gratis zelf-assessments komen en hulp
bij het realiseren van een eigen e-portfolio

De HR-professional helpen
in zijn of haar zoektocht naar
de volgende stap
over wie jij bent en waar je talenten liggen.
“Dit gaat de HR-professional helpen in zijn of
haar zoektocht naar de volgende stap.”

Betekenisvol ondernemen
In haar eigen zoektocht naar betekenisvol
ondernemen is De Wit op zoek gegaan naar
peers: “Door gesprekken te voeren met andere
ondernemers leer ik steeds beter mijn eigen
visie te vormen en te ontdekken hoe ik dat
als ondernemer kan realiseren. En het geeft
veel energie om anderen te horen praten over
de dromen die zij waarmaken als het om dit
thema gaat. Er is veel kennis, maar die moet
je wel ophalen. En dan ontdek je dat er nog
een veel grotere wereld op het gebied van
duurzaam ondernemen bestaat dan je voor
mogelijk had gehouden.” •
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THE SKY IS THE LIMIT

VIVOLTA wil ASML van de medische implantaten worden
COVID-19 heeft nog maar eens
beklemtoond hoe cruciaal de
gezondheidszorg is voor ons
welzijn. En hoe groot de rol
van technologie daarbij is.
Techleap.nl erkent het belang
van medische technologie
en initieert daartoe Rise;
een programma voor grote
Nederlandse tech-bedrijven
die klaar zijn om op te schalen.
Eén van de deelnemers in
“Ons levensdoel?
De levens van patiënten
dankzij onze medtechoplossingen compleet
veranderen!”

de healthsector-categorie is
VIVOLTA (tot voor kort IME
Medical Electrospinning).
In gesprek met CEO Judith
Heikoop van dit innovatieve
healthtech-bedrijf uit Waalre.
• Tekst Joris Brussel
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“

r zijn vele schandalen rondom kunstmatige implantaten. In die gevallen herkent het lichaam het implantaat niet en wordt
deze afgeweerd of in bindweefsel ingepakt en
kan er hevige pijn ontstaan. En wat te denken
van de in opspraak gekomen borstimplantaten
die giftige vloeistoffen in het lichaam begonnen te lekken?” Judith Heikoop schetst nog
maar eens waarom ‘medtech’ geen overbodige
luxe is.
“Wij ontwikkelen geavanceerde apparaten
waarmee we medische implantaten van
minuscule nanovezels vervaardigen die door
het lichaam als eigen worden herkend. Deze
biologisch afbreekbare implantaten zorgen
ervoor dat er nieuw, natuurlijk en gezond
weefsel wordt aangemaakt door het lichaam
zelf. Ze helpen het lichaam zichzelf genezen.
En we gebruiken materialen waarvan aangetoond is dat ze afgebroken worden en veilig
het lichaam verlaten. Met als gevolg dat het
niet nodig is het implantaat te verwijderen of
vervangen. Bovendien hoeft de patiënt maar
één keer behandeld te worden en is er geen
therapie nodig”, aldus Heikoop.

Nederland in ontwikkeling. Techleap.nl trekt
er hard aan om die omgeving in Nederland te
verbeteren, onder andere via het rapport dat
ze onlangs uitbracht over de financiering van
medische technologiebedrijven. Maar ook in
de vorm van het Rise-programma. Aan de ene
kant is het een netwerkmogelijkheid en aan
de andere kant een kans om te sparren met
andere scale-ups over doorgroeihindernissen.
Want qua potentiële marktgrootte is the sky
the limit voor VIVOLTA. Zoals de farma-industrie veranderd is door het maken van biologische moleculen, gaat deze ontwikkeling
van bio-afbreekbare implantaten de industrie
veranderen.’’

ASML
Judith Heikoop: “Ontwikkeling van
bio-afbreekbare implantaten gaat de
industrie veranderen.”

Women’s health als rode draad
Heikoop is bepaald geen nieuweling in de
wereld van medische technologie. Toch was
het de kennismaking met de innovatiekracht
van VIVOLTA die haar in 2018 deed besluiten
om er in dienst te treden. “Ik heb een Master
of Science in de chemie en een PhD in de
geneeskunde. Mijn eerste werkervaring was
op het gebied van industrieel onderzoek bij
universiteiten en farmaceutische bedrijven.
De focus lag daarbij onder andere op ‘women’s
health’, oftewel medicatie gericht op het
vrouwelijk welzijn en lichaam.” En samen met
weefselregeneratie en medicijnafgifte één van
de drie takken van sport waar VIVOLTA zich
op richt. “Toen ik in 1998 een carrièreswitch
maakte naar de consultancy en in 2010 verder
ging als zelfstandig interim-manager had ik
niet bedacht terug te keren naar women’s
health. Maar ik was direct onder de indruk van
de medische technologie van VIVOLTA.”
Onder haar oorspronkelijke naam was IME
een spin-off van de Technische Universiteit

Eindhoven waar de werkbouwkundige oprichters in de kelders van de universiteit machines ontwikkelden. “Toen ik binnenkwam in
de organisatie, zijn we ons volledig op de
medische markt gaan richten en veel meer op
co-creatie om met andere bedrijven medische
en farmaceutische producten te ontwikkelen.
Met de naamsverandering naar VIVOLTA van
afgelopen september als symbool voor de
stappen die we hebben ondernomen om van
een machinebouwer te transformeren naar een
‘medtech’-bedrijf”, vertelt Heikoop.

The sky is the limit
VIVOLTA werd voor het Rise-programma
uitgenodigd, vanuit haar potentie om verder
op te schalen. Maar waar liggen hierbij de
uitdagingen voor VIVOLTA? “Financiering is
een groot obstakel. En echt risicokapitaal is in

Heikoop neemt het ook in Veldhoven gevestigde ASML als voorbeeld. “Zij kwamen ruim
dertig jaar geleden met een relatief onbekende innovatie en zijn nu één van de snelst
groeiende bedrijven ter wereld.” De financieringsbereidheid van duurzame innovaties
moet volgens Heikoop echter beter aansluiten
op de behoefte van onze samenleving.
“We willen problemen met huidige implantaten oplossen en stukjes in het lichaam die
niet goed functioneren repareren.” Zo zijn
er al producten waarbij een peesje van de
schouder wordt opgebouwd met materiaal
uit haar machines. Maar daarnaast wil ze
ook onderzoeken of ze zelf producten kan
gaan ontwikkelen. En dat kost veel geld. “Om
eigen producten op de markt te brengen zijn
miljoenen nodig.” Daar komt het streven bij
om marktleider te worden. “Want alleen dan
kan je de verandering waar je in gelooft neerzetten. Anders kan je wel enorme ambities
hebben, maar je droom niet verwezenlijken.”
En die droom is ambitieus. “We willen onze
technologie en opgedane kennis gebruiken
om de ontwikkeling van medische hulpmiddelen en implantaten te versnellen, risico’s en
kosten te verlagen en de marktintroductietijd
te verkorten voor onze klanten. Maar vooral
voor de eindgebruiker; de patiënt. Want ons
ultieme doel is om de levens van patiënten wereldwijd echt compleet te veranderen.” •
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WILLSARK

‘We zijn liever the only beer
in the wine shop dan
het duizendste biertje
in de bierwinkel’
Nu nog de biermarkt betreden: menig ondernemer zal je voor gek verklaren.
Echter, in de niches van deze oververzadigde branche kun je wél nog een mooi plekje veroveren.
Het merk Willsark richt zich met hun gose niet op de consumentenmarkt, maar op sterrenchefs en
biersommeliers. Met hun Pokémonesque design-concept gaan de vier eigenaren voor kwaliteit.
“Het is geen jongensgedoe; we pakken het direct professioneel aan.”
• Tekst Aaron van der Sanden

Z

oals wel meer bedrijven en merken
begon ook Willsark, zo’n vier jaar
geleden, met niets meer dan een
beetje een gek idee. “Ik zat bij mijn
vriend Anthony Michael in Londen
aan de keukentafel te kletsen. Hij is
een designer en werkte eerder voor
onder meer Massive Attack en The
Rolling Stones. Hij had net voor
warenhuisketen Harvey Nichols
een bierconcept ontworpen met
allemaal voetbalshirts, wat zij
uiteindelijk niet wilden. En toen
zijn wij na gaan denken over
hoe wíj dat zouden doen”, legt
Peter de Boer uit. Als een van
de vier eigenaren stond hij aan
de wieg van Willsark, wat hij
tegenwoordig combineert met
zijn werkzaamheden als creative director bij hypotheekverstrekker Viisi.

Gipsy brewers
Het idee om een eigen biermerk te lanceren liet De Boer
en Michael niet los. Via-via
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kwam De Boer vervolgens in contact met de
master brewer van Heineken, Willem van Waesberge. “Hij zag ons misschien als de zoveelste
carnavalsvereniging die zijn eigen bier wilde
gaan brouwen en verklaarde ons voor gek.
Alleen als je écht weet wat je op de markt
wilt én toegang hebt tot een brouwer die met
premium ingrediënten werkt, zou er eens kans
zijn voor ons. We moesten dus gipsy brewers
worden”, aldus De Boer.
Inmiddels was Sjoerd Heddema als vierde
eigenaar aan het clubje, bestaande uit historicus De Boer, designer Micheal en kunstenaar Will Broome, toegevoegd. De Boer: “Hij
ging langs bij de Proefbrouwerij in Lochristi,
Oost-Vlaanderen.” Een immens populaire en
grote brouwerij, waar ze op hoogwaardige
en wetenschappelijke wijze brouwen. “Daar
gaven ze ons de tip om in 2030 maar weer eens
terug te komen: mensen liggen daar op de
stoep om hun bier te laten brouwen.”

een alternatief voor witte wijn. Daar houden we immers ook van, maar witte wijn zit
nogal hoog qua alcohol en wij worden ook
allemaal een jaartje ouder. Daarnaast is bier
qua food-pairing een stuk interessanter dan
wijn en is het aanbod zuur bier zeer beperkt.
We wilden dus een brug slaan tussen bier en
wijn.”
Daarbij wilden De Boer en consorten het vanaf
het begin goed doen. “Het is geen jongensgedoe; we pakken het direct professioneel
aan.” Naudts was uiteindelijk ‘om’ en sloeg
vervolgens aan het brouwen. “Laag-alcoholisch, liefst vegan en met zo min mogelijk
rare dingen erin. Geen takken of fruit, maar
sober en eenvoud.” Uit twee brouwsels werd
uiteindelijk de gose-variant als winnaar aangewezen, waarna een eerste batch van 18.000
flessen werd gebrouwen.

Duidelijk verhaal bleek de sleutel

Die 18.000 flessen gingen niet linea recta
naar de honderden bierwinkels die Nederland
inmiddels rijk is. “We hebben niet de power
om de consumentenmarkt te betreden, dat is
compleet zinloos. Maar het bier past wel per-

De Boer liet het er echter niet bij zitten en
klopte nogmaals op de deur. Ditmaal bij Dirk
Naudts, oprichter van de Proefbrouwerij. “We
hadden duidelijk voor ogen wat we wilden:

Sterrenchefs en biersommeliers
als doelgroep

fect bij vis, oesters én vegan maaltijden. Het is dus een bier waar
vooral sterrenchefs en biersommeliers van moeten horen!”
Menig sterrenchef in Nederland en
de UK ontving een belletje, al dan
niet gevolgd door een proefpakketje. De Boer: “Inmiddels mogen we
ons verheugen met het enthousiasme vanuit toch wel de top van
de Engelse keukenbrigade. Denk
aan sterrenchefs als Matt Abé
en Tom Aikens, maar ook
aan culinair columnist Joël
Broekaert en biersommelier
Fiona de Lange!”
Wat het doel is? De Boer,
onomwonden: “We willen op
de drink list komen te staan
van iedere funky chef in de
vrije wereld. Daar pássen
we ook met ons bedrijf en
onze uitstraling. We zijn
een beetje punk, eigenlijk
net zo prettig gestoord als
die sterrenchefs die in de
keuken woekeren met hun

We zijn een beetje punk,
eigenlijk net zo prettig gestoord
als die sterrenchefs die in de
keuken woekeren met hun talent

talent. Daar willen we deel van uitmaken, en
dat dreigt te lukken!”

Japan en meer Creatures
Inmiddels is Willsark online te verkrijgen, via
de eigen website, maar ook via de websites
van Mr. Hop en Brander Wines. En dat laatste,
dat is nou precies wat De Boer en consorten
willen met Willsark. “Je ziet in de wijnwereld
steeds meer cross-overs ontstaan. Daarnaast
zijn we liever the only beer in the wineshop
dan het duizendste biertje in de bierwinkel.”
Wat er in de UK in resulteert dat Willsark
ook in verschillende Londense wijnwinkels
verkrijgbaar is. Menig bezoeker zal weleens de
wenkbrauw fronzen, maar dat vinden de heren
alleen maar prachtig. “Perfect, dat is wat we
willen. Gently fuck the system, om het zo maar
te zeggen.”

Wat er nog meer in het vat zit? “We
hebben nu ook een 0.75 literfles, vegan
cotton T-shirts én we willen ook graag
op tap. Daarnaast denken we dat we
in Japan ook echt heel goed op onze
plaats zijn. Gezien hun keuken, met
veel vette vis, maar ook met hun speelse manga-stijl.” Het aantal monstertjes
(‘Creatures’) op de flesjes van Willsark
blijft immers groeien. Die monstertjes
doen ergens ook denken aan het
Pokémon-spel, waarvan de verzameling zich uit blijft breiden,
maar is origineel op de Britse
markt ingestoken. “Je kunt onze
Creatures printen, uitknippen en
er vervolgens Top Trumps mee
spelen: een heel populair spel in
de Britse pubs, waarmee je uitmaakt wie het volgende rondje
gaat halen.”
Willsark in de pub is misschien
(nog) een brug te ver, maar een
kaartgevecht tussen ‘Noffub’ en
‘Kirmy’ in een driesterrenrestaurant? Men hoeft er niet raar van
op te kijken. •
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MISTERGREEN

Een stap terug doen om te groeien
Na twaalf jaar aan het hoofd te hebben gestaan van MisterGreen
geven Mark Schreurs en Florian Minderop, het stokje over aan
Caroline Asselbergs-van Dijl. Zij wordt de nieuwe CEO terwijl
Schreurs en Minderop verder gaan onder de titel Chief Visionary
Officer (CVO). Met deze opmerkelijk stap willen ze rust en ruimte
creëren om zich volledig te focussen op de toekomst van het
bedrijf.
• Tekst Mauran Verniers • Beeld Menno Ringnalda / Sven Kraaijenbrink

M

isterGreen, de elektrische leasemaatschappij gespecialiseerd in Tesla’s, werd
twaalf jaar geleden opgericht door Schreurs en
Minderop met als doel een alternatief bieden
voor fossiele brandstof. De keuze voor Tesla is
volgens beiden simpel: “Tesla heeft dezelfde
missie als wij. Elon Musk wil er alles aan doen
om ervoor zorgen dat de wereld snel overschakelt op elektrisch rijden. Om dat voor elkaar
te krijgen, worden continu nieuwe technische
hoogstandjes ontwikkeld. Tesla’s zijn eigenlijk
computers op wielen die je in de toekomst met
één druk op de knop volledig zelfrijdend kunt
maken,” vertelt Minderop.
De elektrische leasemaatschappij doet het
goed in Nederland. Daarom willen de mannen
naar het buitenland en hun concept verder
uitbouwen in Europa. Het vertrouwen dat dit
gaat lukken is groot aangezien ze zich specialiseren in één product. “Een gespecialiseerde
slager kan makkelijker over de grens gaan dan
bijvoorbeeld een supermarkt. De slager heeft
namelijk één product, terwijl de supermarkt
honderden importeurs en leveranciers heeft,”
legt Schreurs uit. “Omdat we nu opschalen
in Europa, hebben we de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf overgedragen aan
Caroline. Dat geeft Florian en mij de ruimte om
ons te concentreren op het ondernemen in het
buitenland.”

Mark Schreurs :
“Van niets iets
maken, dat is écht
onze kracht.”
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Doen waar je echt goed in bent
De stap is dus niet alleen voor het bedrijf gunstig, ook op persoonlijk vlak wilden Schreurs

en Minderop terugkeren naar de kern. “Het
was voor ons een moment om na te denken
over waar we echt goed in zijn. In het begin
dachten we dat we alles konden, terwijl we nu
weten dat het slimmer is om mensen aan te
nemen die beter zijn dan wij,” vertelt Minderop. “Het bedrijf managen, en het realiseren
van meer binnenlandse groei: daar krijg ik
minder energie van. Ik wil nieuwe dingen
ontdekken en grenzen opzoeken die andere
mensen eng vinden of waar ze nog niet in
geloven. Dat vind ik het allerleukste wat er is.”
Compagnon Schreurs is het hier helemaal mee
eens. “Op het moment dat je een bedrijf uit
de grond stampt, ben je niet alleen ondernemer maar ook CEO, manager, ondernemend
medewerker én werknemer. Terwijl je een
ondernemer eigenlijk niet lastig moet vallen
met managementzaken of dertig sollicitatiegesprekken in een week tijd. Ondernemers
denken vaak ‘dit doe ik er wel even bij’ terwijl
het takenpakket al snel niet meer te managen
is. Nu kunnen Florian en ik weer focussen
op ondernemen terwijl Caroline onze CEO en
managementtaken waarneemt. Van niets iets
maken, dat is écht onze kracht.”

Florian Minderop: “Ik wil
nieuwe dingen ontdekken en
grenzen opzoeken die andere
mensen eng vinden of waar ze
nog niet in geloven.”

Ook de timing van het besluit om een stapje
opzij te doen voelt goed aan. “Juist nu we we
uitbreiden naar het buitenland, was het tijd
voor reflectie. Of om in autotermen te blijven:
als je een scherpe bocht maakt, is het goed
om te herschikken,” aldus Schreurs. “Het
is belangrijk dat we buitenlandse markten
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De nieuwe CEO, Caroline Asselbergs-van Dijl.

eerst goed onderzoeken om te begrijpen waar
de kansen liggen. Dat kost veel tijd. Onze
bestaande business kreeg daardoor niet de
aandacht die ze verdiende.”

Wie echt wil groeien, moet niet
afhankelijk zijn van oprichters
Caroline Asselbergs-van Dijl begon als Chief
Marketing Officer (CMO) bij MisterGreen.
Als nieuwe CEO past ze volgens Minderop en
Schreurs niet alleen goed bij de winkel in
Nederland, haar commerciële achtergrond en
internationale mindset is ook meer dan welkom. “Ze heeft een Franse achtergrond én ze
heeft in Duitsland gewerkt. Omdat we juist in
die landen de markt willen veroveren, kan ze
met ons meedenken,” vertelt Minderop. “Laat
Mark en mij maar heen en weer vliegen om
gekke dingen te creëren. Caroline zorgt ervoor
dat we de structuur erin houden, dat het niet
te veel kost en dat we niet steeds dezelfde
fouten maken.”
Volgens Schreurs was deze stap cruciaal want
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Als je echt wilt groeien, mag je
organisatie niet afhankelijk zijn
van de oprichters. Je moet alles
vastleggen in processen

kracht te brengen. We voelden elkaar goed
aan en we wisten alle drie in welke versnelling
het bedrijf kwam. We hebben veel vertrouwen
in haar. Het is de juiste persoon op de juiste
plek.”

het bedrijf moet kunnen vliegen zonder founder. “Als je echt wilt groeien, mag je organisatie niet afhankelijk zijn van de oprichters. Je
moet alles vastleggen in processen. Stel dat
er ons iets overkomt en al onze ideeën in ons
hoofd zijn blijven zitten, dan wordt het heel
lastig voor de opvolger om in te stappen. Het
was trouwens Carolines idee om deze centrale positie in te nemen om ons terug in onze

Ook de titel Chief Visionary Officer komt van
Asselbergs-van Dijl. “Je kunt kiezen om founder te blijven, maar wat zegt dat over je dagelijkse taken? Onze nieuwe functietitel dekt de
lading: voor alle toekomst gerelateerde zaken
moet je bij ons zijn,” aldus Schreurs.
“Ga als ondernemer na waarom je bepaalde
taken op je neemt. Vaak luidt het antwoord
‘het is zo gegroeid’. Maar het is niet omdat je
een onderneming opzet, dat je automatisch
ook overal goed in bent of van alles gelukkig
wordt. Probeer zaken waar je niet goed in bent
uit te besteden en keer terug naar de essentie.
In ons geval: nieuwe dingen bedenken en concreet maken hoe het bedrijf er in de toekomst
uit moet zien,” besluit Minderop. •

Nieuwe titel dekt de lading

