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Op onze najaarsbijeenkomst, afgelopen november, was Ynzo van Zanten onze gastspreker. Als Chief 

Evangelist van Tony’s Chocolonely hield hij een bevlogen presentatie over de kracht van Social 

Entrepreneurship en de invulling die zijn onderneming daaraan geeft. 

Ook Harry Hummels, hoogleraar Social Entrepreneurship aan de Utrecht University School of Economics, 

noemt in het hoofdartikel van dit Capital Magazine Tony’s Chocolonely als voorbeeld van succesvolle 

Nederlandse ondernemingen met een duidelijke maatschappelijke doelstelling. Of wat we tegenwoordig 

ook wel noemen ‘een bedrijf met een purpose’.

 

In de vorige edities van Capital Magazine is het thema ‘purpose’ al geregeld aangestipt. Het is een onder

werp waar NPM Capital zich nadrukkelijk mee bezighoudt bij haar bestaande deelnemingen, maar ook bij 

de keuze voor nieuwe investeringen. 

Als investeerder heeft NPM Capital het afgelopen jaar volop ingezet op waardegerichte ondernemingen 

met de potentie om snel te groeien – en dus ook echte duurzame impact te realiseren. Picnic, Ultimaker 

en SuitSupply zijn alle drie innovatieve, en in hun sector baanbrekende bedrijven die de komende jaren 

gaan uitgroeien tot dominante spelers. Met slimme technologie als belangrijkste driver, maar tegelijkertijd 

met een scherp oog voor maatschappelijke relevantie. Zij gebruiken deels ons groeikapitaal en onze 

expertise om echt wat te betekenen in de wereld. 

Capital Magazine is vanaf dag één een medium geweest dat de breedte opzoekt. Ook deze editie voldoet aan 

die omschrijving, met onder meer een artikel over de noodzaak van (culturele en gender)diversiteit in 

de top van ondernemingen en een artikel over het opkomende fenomeen van CEOmentoring. De reden 

waarom we dit soort onderwerpen interessant vinden, ligt in het feit dat groei en waardecreatie alleen 

maar mogelijk zijn met excellent management aan het roer. Meer dan ooit is dit voor ons een voorwaarde 

om te participeren, en meer dan ooit spannen we ons in om dit te bevorderen en te ondersteunen.

Intussen volgen we ook met belangstelling ondernemersinitiatieven die vorm proberen te geven aan 

de circulaire economie. In de Rotterdamse BlueCity geven jonge ondernemers het goede voorbeeld. 

Bescheiden in omvang nog, maar groot in ambities. Het zijn dit soort ondernemers waarover Ynzo van 

Zanten zegt: ‘I don't know what the future holds, but I do know who holds it.’

Wij wensen u veel leesplezier. 

Namens het management team van NPM Capital, 

Bart Coopmans, Johan Terpstra, Rutger Ruigrok en Koos Kramer

We don't know what the future holds, 
but we do know who holds it
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De achilleshiel  
van het Nederlandse 
bedrijfsleven  

6

Leiderschap

Organisaties die nieuwe producten of diensten willen ontwikkelen voor een 

veranderende samenleving, zijn succesvoller als ze zelf een afspiegeling zijn 

van die samenleving. En dus is het belangrijk dat ondernemingen gericht 

werken aan gender and cultural diversity – niet alleen op de werkvloer, maar 

vooral ook in het hoger management. 

Het is een vaak gedane constatering (en 

meestal in de verwijtende sfeer): de top van 

het Nederlands bedrijfsleven is man, blank en 

behoort tot de babyboomgeneratie. Volgens 

sommigen is dat bewust – de oldboysnetwork

theorie – volgens anderen is het eenvoudigweg 

de werking van de wet van vraag en aanbod. 

Feit is dat Nederlandse ondernemingen niet 

direct uitblinken in culturele en etnische 

diversiteit – een enkele uitzondering daargelaten. 

En dat lijkt niet altijd in het voordeel van die 

ondernemingen. Want volgens McKinsey is er 

een rechtstreeks verband tussen de mate van 

culturele en etnische diversiteit en de financiële 

prestaties (EBIT) van een onderneming. Uit het 

rapport Diversity Matters (2015) komt namelijk 

naar voren dat de financieel best presterende 

bedrijven in verschillende sectoren gemiddeld 

genomen meer divers zijn dan hun peers. Een 

belangrijke conclusie van het rapport luidt dat 

‘the unequal performance of companies in the 

same industry and the same country implies that 

diversity is a competitive differentiator, shifting 

market share toward more diverse companies.’ 

Ook uit recent onderzoek door de Boston 

Consulting Group (The Mix That Matters. 

Innovation Through Diversity, 2017) blijkt dat 

culturele en genderdiversiteit een positieve 

impact hebben op het innovatievermogen van 

ondernemingen. Dit geldt overigens alleen 

voor grote ondernemingen en voor diversiteit 

op (top)managementniveau, melden de 

onderzoekers. Catalyst, een nonprofitorganisatie 

die zich wereldwijd hard maakt voor betere 

toegang voor vrouwen tot organisaties, bracht 

maar liefst 39 onderzoeken bij elkaar die alle 

een positief verband tonen tussen diversiteit 

en betere prestaties op tal van fronten – van 

medewerkerstevredenheid tot productiviteit en 

van CSR tot corporate governance. 

De Amsterdamse headhunter Adnan Basaran kent 

deze onderzoeken en richt zich daarom al meer 

dan tien jaar volledig op het ondersteunen van 

organisaties die streven naar meer diversiteit in 

het hoger management. Daarbij ligt de nadruk 

nu nog vooral op meer vrouwen in de top, 

maar in toenemende mate ook op meer diverse 

culturele achtergronden. Basaran: “De noodzaak 

van het eerste is al twintig jaar een issue, de 

noodzaak van het laatste wordt inmiddels steeds 

duidelijker gevoeld in het bedrijfsleven.” 

Verschillende culturen
Basaran is oprichter van het bureau Kamran 

International en komt naar eigen zeggen ‘het 

hele jaar door bij organisaties over de vloer die 

een bepaalde richting op willen’. Dat kan gaan 

om nieuwe diensten, nieuwe verdienmodellen, 

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance

‘Positieve discriminatie is  
een kortetermijnoplossing. Op 

de lange termijn helpt alleen het 
veranderen van je cultuur’
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nieuwe doelgroepen of het strategisch beleid 

 waar wil je als bedrijf naartoe? Basaran: “Al 

die zaken kun je in mijn ogen onmogelijk los 

zien van diversiteit. Zo is het bijvoorbeeld 

heel lastig om inzicht te krijgen in koop en 

beslispatronen van nieuwe doelgroepen als 

die in het geheel niet in je onderneming 

vertegenwoordigd zijn. Idem voor nieuwe 

diensten en andere vormen van innovatie: 

daarvoor heb je verschillende typen mensen 

nodig die gewend zijn in verschillende culturen 

te leven en werken. Dat wordt heel moeilijk 

als je alleen maar méér van hetzelfde soort 

medewerkers blijft aantrekken.”

Hoewel Kamran International zich exclusief 

richt op de financiële sector (waar bij uitstek 

blank en man sterk oververtegenwoordigd 

zijn in de bovenste drie lagen van het 

management), is Basaran ervan overtuigd dat 

ook in andere sectoren van het Nederlandse 

bedrijfsleven sprake is van een gebrek aan 

diversiteit. “Zoals gezegd: meer vrouwen in de 

top is al twintig jaar een issue, maar er is nog 

maar mondjesmaat sprake van echte progressie. 

De cijfers zijn vaak geflatteerd omdat 

commissariaten worden meegenomen. In raden 

van bestuur en de twee managementlagen 

daaronder zijn vrouwen nog steeds erg schaars 

– en datzelfde geldt in nog sterkere mate 

voor vertegenwoordigers van de vier grote 

groepen Nederlanders met een andere culturele 

achtergrond: Turken, Marokkanen, Surinamers 

en Antillianen. Ik heb dat eerder de achilleshiel 

van het Nederlandse bedrijfsleven genoemd.”

Inclusieve bedrijfscultuur
Toch lijkt er wel wat te veranderen, zegt 

Basaran. “Het gevoel van urgentie neemt 

toe in de boardroom. Dat is een eerste stap. 

Waar organisaties echter nog veel moeite mee 

hebben, is het veranderen van hun cultuur. 

En dat is essentieel, want je kunt wel nieuwe 

groepen aantrekken, maar je moet die groepen 

wél weten vast te houden om dat talent te 

kunnen ontwikkelen. Daarvoor is wat ik noem 

een inclusieve bedrijfscultuur nodig: een 

cultuur die openstaat voor invloeden van buiten 

– een soort ecosysteem dat zich continu aanpast 

aan de mensen die binnenkomen.”

 

De missie van Kamran International is, zegt 

Basaran, organisaties te helpen zo’n inclusieve 

cultuur te ontwikkelen. “Daarvoor ontwikkelen 

we onder meer interventieprogramma’s, vaak 

in cocreatie met de organisatie zodat ze ook 

echt tailormade zijn. We houden bestuurders 

een spiegel voor en maken ze bewust van hun 

vaak onbewuste conditionering en bias. We 

helpen ze normen en waarden, gedragsregels 

en overtuigingen ter discussie te stellen.”

Op de vraag of het inclusiever maken van 

organisaties niet gewoon een kwestie is van 

het voeren van een positief discriminatiebeleid, 

zegt Basaran: “Positieve discriminatie is een 

kortetermijnoplossing: je geeft bij sollicitanten 

consequent de voorkeur aan vrouwen of 

aan mensen met een nietwesterse culturele 

achtergrond. Dat helpt even. Maar op de lange 

termijn helpt alleen het veranderen van je 

bedrijfscultuur. Want doe je dat niet, dan zal 

je op een zeker moment merken dat talent 

dat je met veel moeite hebt aangetrokken en 

hard nodig hebt, jouw organisatie door de 

achterdeur weer verlaat.”   

 

Gegeven het feit dat het percentage studenten 

met een nietNederlandse achtergrond op 

universiteiten gestaag stijgt (2000: ca. 1%, 

2017: ca. 14%) ligt het volgens Basaran voor de 

hand dat ook aan de aanbodkant de situatie de 

komende jaren zal verbeteren. Al zal daarvoor 

wel een omslag in de executivesearchsector 

nodig zijn. Want ook die wordt gedomineerd 

door spelers die een gesloten bolwerk vormen 

met een zeer homogene blanke cultuur. “Dat 

is all over toch vooral een gemiste kans”, merkt 

hij op.   

Westerse bril
Hoewel hij kritisch is over het politieke klimaat 

in Nederland (“we moeten de verschillen juist 

ontstijgen in plaats van benadrukken”), denkt 

Basaran dat de combinatie van een toenemende 

vergrijzing en de doorzettende globalisering 

uiteindelijk zal leiden tot een nieuw evenwicht. 

“Bedrijven móéten zich wel aanpassen”, zegt 

hij. “We hebben ons lang kunnen permitteren 

door onze westerse bril naar de wereld te 

kijken, maar dat is in hoog tempo aan het 

veranderen. Ons polaire denken, het denken 

in tegenstellingen  man/vrouw, hoog/laag, 

gelovig/nietgelovig, materieel/immaterieel 

enzovoorts – sluit namelijk helemaal niet aan 

Bedrijf: Kamran International

Studie: Commerciële Economie, Saxion Hogeschool

Werkte bij: o.m. Morgan McKinley & B&B Associates

Achtergrond: Turks-Nederlands

“Ik heb overal ter wereld gewerkt en ben me daardoor langzaamaan bewust 

geworden van de meerwaarde van mijn gemengde culturele achtergrond. Ik kan 

goed met de Nederlandse directheid overweg, maar schakel ook moeiteloos met 

mensen uit culturen waar dat minder wordt gewaardeerd. Mijn referentiekader is 

rijker, en dat maakt dat ik mij gemakkelijker in anderen kan verplaatsen.”

Leiderschap Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance

Goed omgaan met diversiteit 
vraagt om daadkrachtig en 
verbindend leiderschap

Volgens corporate antropoloog Jitske Kramer is diversiteit 

een noodzakelijk ingrediënt voor synergie en groei. Maar het is 

omgekeerd niet zo dat een organisatie met veel verschillende typen 

mensen per definitie betere resultaten boekt. 

Kramer: “In een organisatie met veel diversiteit ontstaan vaak 

subgroepen. Dat heet fragmentatie en dat komt in vrijwel iedere 

organisatie voor. Nu is enige fragmentatie niet erg, maar het heeft 

de neiging om zichzelf te versterken. Grijpt niemand in, dan gaat 

de informatie-uitwisseling en dus de performance eronder lijden. 

Fragmentatie leidt daarnaast tot verspilling van potentieel en 

talent.”

Goed omgaan met diversiteit vraagt daarom om daadkrachtig en 

verbindend leiderschap. Maar ook om de vaardigheid om soepel 

met conflicten en tegenstellingen om te gaan. 

Kramer: “De kracht van diversiteit ligt niet zozeer in de verschillen, 

maar in de dynamiek die ontstaat door de verschillen. Sterke 

organisaties weten deze dynamiek te benutten in hun besluiten, 

diensten, klantrelaties en productaanbod. Een cultuur van 

veiligheid voor onderlinge verschillen en een scherp oog voor 

machtsverhoudingen, fragmentatie en sabotage zijn daarbij 

belangrijke randvoorwaarden. Iedereen in de organisatie moet zich 

bewust zijn van de spelregels: je vertoont geen gedrag dat mensen 

buitensluit en je zet je in voor het grotere geheel.”

bij het veel meer complementair gerichte 

denken in grote delen van de wereld. Willen we 

in business blijven, dan zullen we ons moeten 

aanpassen en wat ik noem ‘meerdimensionaal’ 

naar de wereld moeten gaan kijken. En juist 

voor die meerdimensionale blik is diversiteit 

een eerste vereiste.”

‘Meer vrouwen in de top  
is al twintig jaar een issue, maar  

er is nog maar mondjesmaat 
sprake van echte progressie’

Wie is Adnan Basaran? 
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Innovatie

Nog geen tien jaar geleden lieten ondernemingen zich erop voorstaan 

‘maatschappelijk verantwoord te ondernemen’.  Vandaag de dag is dat eerder een 

vanzelfsprekendheid en verleggen steeds meer bedrijven hun ambities. Zij 

ontwikkelen businessmodellen die marktrendement koppelen aan een positieve 

maatschappelijke en/of ecologische impact. Heeft de Social Enterprise de 

toekomst en hoe ziet die eruit? Een verkenning. 

10 11

BUSINESS 
FOR GOOD
De nieuwe ondernemer kijkt verder 
dan zijn eigen portemonnee
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Hoewel de maatschappelijke 
impact voorop staat, is winst  
bij maatschappe lijke onder
nemingen geen vies woord. 

Sterker nog: maatschappelijke waarde creëren 
gaat heel goed samen met een sterke financiële 
performance, vindt Bart Coopmans, Managing 
Director van NPM Capital. Hij zegt: “Uit diverse 
internationale onderzoeken blijkt dat boven
gemiddelde aandacht voor duurzaamheid op de 
langere termijn vaak leidt tot bovengemiddelde 
resultaten. Recent onderzoek geeft aan dat 
dat ook het geval is voor bedrijven met een 
‘purpose’. Er is een groeiende lijst bedrijven 
die echte impact hebben én financieel zeer 
succesvol zijn. Dat is mede gedreven door een 
veel hogere commitment van medewerkers en 

het actiever involveren van stakeholders.”Voor 
NPM is het hebben van relevante maatschap
pelijke impact in toenemende mate een voor
waarde voor het verschaffen van groeikapitaal 
aan een onderneming. 

Coopmans: “In die zin hebben we ook zelf een 
‘purpose’, te weten ‘Building Better Business 
Together’. Het begrip ‘Better Business’ betekent 
dat bedrijven wat ons betreft niet alleen moeten 
werken aan een meer winstgevende business, 
maar ook aan een business die duurzamer en 
innovatiever is en die meer maatschappelijke 
waarde creëert. Dat daarvoor veelal een lange 
adem nodig is onderkennen we, en dat past 
volledig bij het lange termijn, gecommitteerde 
karakter van NPM Capital.”

ondernemer genoeg om er een succes van te maken. Ik 

denk dat we over een paar jaar de eerste commerciële 

mestverwaarding op industriële schaal zullen zien.”

Hummels omschrijft het fenomeen Social Entrepreneur

ship als ‘de innovatieve inzet van bedrijfs middelen voor 

een duurzame productie en distributie van goederen en 

diensten, met als doel in een maatschappelijke behoefte 

te voorzien of een maatschappelijk probleem op te 

lossen’. Hij zegt: “Dat laatste is wel essentieel: niet elke 

dienst die voorziet in een menselijke behoefte, voorziet 

in een maatschappelijke basisbehoefte. Sommige daarvan 

zijn min of meer universeel – schoon water, schone 

lucht, gezond en voldoende voedsel, de mogelijkheid je 

te ontwikkelen enzovoorts – sommige verschillen van 

samenleving tot samenleving. In Neder land is arbeids

markt participatie bijvoorbeeld een maatschappelijke 

basisbehoefte, maar in veel Afrikaanse landen geldt 

dat niet. Ik definieer het zelf het liefst als producten of 

diensten zonder welke je de facto geen menswaardig 

bestaan kunt leiden.”

Het aantal Social Enterprises – het best te vertalen 

als maatschappelijke ondernemingen – groeit hard. 

Wereld wijd, maar ook in Nederland. Uit het vorig jaar 

verschenen McKinseyrapport Scaling the impact of the 

social enterprise sector blijkt dat het aantal ondernemers 

dat een maatschappelijk probleem als vertrekpunt voor 

de eigen business neemt, in ons land met ruim zeventig 

procent is gegroeid. Daarnaast zijn er 25 duizend banen 

in de sector bij gekomen. De omzet nam tevens gestaag 

toe: van 2 miljard euro in 2010 naar 3,5 

miljard in 2015. 

Vier eigenschappen

Kortom, er is dus kennelijk écht  

iets aan het verschuiven. Dat lijkt  

ook de conclusie van journaliste 

Nadine Maarhuis, die afgelopen 

zomer voor het platform voor 

onderzoeksjournalistiek Follow the Money onderzoek 

deed naar de opkomst van het ‘Triple Bottom Line’ 

ondernemen (mens, planeet en winst). Aan de hand van 

een flink aantal gesprekken concludeert ze dat dit soort 

nieuwe ondernemers een viertal eigenschappen met 

elkaar gemeen hebben. Kort samengevat: ze doen niet 

aan greenwashing, ze gebruiken de winst grotendeels om 

hun impact te vergroten. Ze zijn transparant over wat ze 

doen en hoe ze het doen en ze zijn niet bang om inno

vaties te delen of decentraal te groeien (zie kader, red.). 

Hummels is het daar in grote lijnen mee eens, maar 

vindt een vijfde eigenschap minstens zo belangrijk: er 

moet sprake zijn van een echte ondernemersdrive. “Met 

goede intenties, hoe nobel ook, schiet je niet zoveel 

op”, zegt hij. “Zolang er permanent subsidie bij moet, is 

het geen maatschappelijke onderneming. Er moet impact 

worden gerealiseerd, maar er moet ook gewoon geld 

Onlangs won de Eindhovense ondernemer en weten

schapper Jalila Essaïdi de Global Change Award van 

mode keten Hennes & Mauritz voor haar 'Mestic'

collectie: twaalf jurken, alle gemaakt van koeienmest. 

Het bijbehorende geldbedrag – 150.000 dollar – 

stopt ze in de verdere ontwikkeling van haar bedrijf 

Inspidere BV. 

Voor Harry Hummels, hoogleraar Social Entrepreneur

ship aan de Utrecht University School of Economics, is 

Essaïdi het prototype van een nieuw soort ondernemer. 

Iemand die radicaal durft om te denken en de oplossing 

voor een maatschappelijk probleem in een ondernemend 

businessmodel weet te gieten. “Mest is in haar ogen 

geen kostenpost voor veehouders, maar juist een manier 

om extra omzet te behalen. Met natuurlijk het pluspunt 

dat het beter is voor het milieu”, zegt Hummels. 

“En hoewel dit project nog in de beginfase zit is ze 

Impact first  
  betekent niet finance second

Innovatie

“Er moet ook gewoon geld 
worden verdiend”

Ze zijn niet bang om innovaties te 
delen of decentraal te groeien

Sociaal ondernemers kijken naar de stip op de 

horizon. Ze zijn daarom relatiegedreven en 

moedigen concurrentie aan: hoe meer bedrijven een 

bepaald maatschappelijk probleem aanpakken, hoe 

beter. De toekomst gaat om sharing en het delen van 

kennis en resources, in plaats van ownership.

Ze doen niet aan ‘greenwashing’

Voor echte sociaal ondernemers zijn begrippen 

als betekenisvol, impact, groen en duurzaam geen 

modieuze kreten, marketinggimmicks of ‘clickbaits’. 

Ze zijn niet alleen op vrijdagnamiddag bezig met 

sociaal ondernemen en laten hun ethische principes 

niet varen als dat financieel even beter uitkomt.

Ze gebruiken de winst grotendeels om 
de impact te vergroten

Bij sociaal ondernemers staan de financiële doelen 

in dienst van het vergroten van de maatschappelijke 

of ecologische impact. Het grootste gedeelte van 

de winst vloeit dus terug in de onderneming. 

Winstneming door eventuele aandeelhouders is 

daardoor ‘beperkt’. 

Ze zijn transparant over wat ze doen 
en hoe ze het doen

Sociaal ondernemers zijn open over hun missie 

en hoe ze die willen bereiken, alsmede over 

hun interne bedrijfsvoering en hun financiële 

businessmodel.

4 kenmerken 
   van social enterprises 
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moet je constateren dat je er niet komt als je je beperkt 

tot allerlei kleine initiatieven, hoe sympathiek ook en 

hoe waardevol ze lokaal ook zijn. Je zult ook grote 

bedrijven nodig hebben, en grote kapitaalpartijen als 

verzekeraars en pensioenfondsen, grote assetmanagers, 

enzovoorts.”

Recycling en upcycling 

Is de Social Enterprise de onderneming van de toekomst? 

Veel sociaal entrepreneurs zullen deze vraag met een 

volmondig ‘ja’ beantwoorden. Maar Willemijn Verloop, 

medeoprichter van Social Enterprise NL, is eerlijk: tal 

van maatschappelijke problemen laten zich niet zomaar 

oplossen. Ze noemt als voorbeeld de toenemende 

grondstoffenschaarste enerzijds, en 

milieuvervuiling zoals de plastic 

soep anderzijds. Dat tweeledige 

probleem zou je kunnen 

tackelen door een ‘circulair’ 

die je nastreeft en uitleggen hoe jouw onderneming 

aan de realisatie van die verandering bijdraagt. Maar 

echt vaststellen in hoeverre je inspanningen ook effect 

hebben en wat daarvan de maatschappelijke waarde is, 

is een andere zaak.”

Ook Maarhuis concludeert dat het meten van impact 

voor veel sociaal ondernemers een lastige exercitie is. 

Het ‘monitariseren’ van kwalitatieve zaken zoals ‘sociale 

inclusie’ of ‘diervriendelijkheid’ (bijvoorbeeld met de 

social return on investmentmethode) is ingewikkeld 

en kost tijd en geld. Wat volgens hoogleraar Sustainable 

Business en Stewardship André Nijhof ook niet helpt, is 

dat er nog nauwelijks onafhankelijke partijen zijn die,  

op basis van de informatie die bedrijven zelf beschik

baar stellen, de integriteit van sociale ondernemingen 

beoordelen. 

Dat laatste maakt het voor gewone consumenten 

vaak problematisch om onderscheid te maken tussen 

ondernemers die daadwerkelijk maatschappelijke en 

ecologische waarde creëren, en degenen die doen alsof 

– het bekende ‘greenwashing’. 

En dan is er nog het issue van de schaalgrootte, zegt 

Hummels. Hij wijst erop dat er nog maar weinig 

maatschappelijke ondernemingen zijn die zo groot 

zijn dat er echt sprake is van wereldwijde impact. “Je 

moet altijd oppassen dat je niet cynisch wordt”, zegt 

hij. “Elke positieve maatschappelijke waardecreatie 

is beter dan helemaal geen waardecreatie. Maar de 

impact van veel maatschappelijke ondernemingen is 

toch vaak eerder lokaal. Als je dan kijkt naar de Social 

Development Goals van de VN, – zeg maar de agenda 

voor de komende vijftien jaar voor onze wereld – dan 

Innovatie

businessmodel te ontwikkelen, gericht op hergebruik 

van spullen en recycling en upcycling van gebruikte 

grondstoffen. Dat gebeurt nu al op kleine schaal door 

kringloopwinkels en bedrijven als Roetz Bikes, Greenfox 

en Rotterzwam. “Probleem is vooralsnog dat dit soort 

circulaire modellen moeilijk zijn op te schalen door de 

hoogte van ons minimumloon”, zegt Verloop. “Daarbij 

is nieuwe import uit Azië in de regel goedkoper omdat 

ze daar voor een fractie van ons minimumloon werken. 

Er is in veel gevallen nog meer onderzoek nodig naar 

waarom bepaalde businessmodellen niet levensvatbaar 

zijn, en hoe we die wel levensvatbaar kunnen maken.”

Hummels ziet op tal van gebieden al echt voor uitgang. 

Hij noemt onder meer het Nederlandse Groasis van 

ondernemer Pieter Hoff. “Deze onderneming heeft een 

aantal jaar geleden de Waterboxx ontwikkeld, een soort 

plantcocon die het mogelijk maakt om weer bomen 

te laten groeien in droge, verwoestijnende gebieden 

worden verdiend. Daar hebben veel maatschappelijke 

ondernemingen nog wel een uitdaging. Als er geen 

goede return is, kun je namelijk ook geen kapitaal 

aantrekken.”

Hummels noemt Tony’s Chocolonely als goed 

voorbeeld van een succesvolle Nederlandse maat

schappelijke onderneming. Hij zegt: “Dat is een bedrijf 

met een duidelijke maatschappelijke doelstelling, te 

weten het uitbannen van kindslavernij in de cacaoketen. 

Dat is de primaire drijfveer van de organisatie en 

chocolade produceren en verkopen is eigenlijk een 

middel om dat doel te bereiken. Tegelijkertijd is het 

een uitstekend draaiende onder neming met een enorm 

enthousiasmerende leider en met goed management.”

Meten van impact

Toch zit het grootste probleem bij veel maatschappelijke 

ondernemingen niet in de kwaliteit van het onder

nemerschap. Of een onderneming voldoet aan de 

geldende boekhoudkundige criteria voor een gezond 

bedrijf is namelijk relatief eenvoudig vast te stellen. 

Dat geldt niet, of althans in veel mindere mate voor 

de maatschappelijke impact. Hummels: “Je kunt als 

sociale ondernemer prima de verandering beschrijven 

Social Enterprise, Social Business, sociale 
onderneming, maatschappelijke onder
neming, BCorporation, purpose driven 
entrepreneurship, maatschappelijk verant
woord ondernemen. Bart Coopmans: “Wij 
kijken niet zozeer naar het labeltje als wel 
naar de mate van relevante maatschappelijke 

impact en naar betekenisvolle strategieën 
om die te bereiken. Die kan wat ons betreft 
op verschillende manieren invulling krijgen. 
Daarbij zien wij een gezonde financiële 
basis en sterk management als belangrijke 
voorwaarden voor het duurzaam kunnen 
bereiken van echte impact.” 

What’s in a name
€ 3,5  

miljard omzetgroei

25.000 
extra banen in Nederland

“De impact van sociaal 
ondernemingen is vaak 

nog lokaal”
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en rotsen. Groasis is onlangs samen met het 

World Food Programme een pilot gestart om te 

onderzoeken welke impact de Waterboxx kan 

hebben om het voedselprobleem op te lossen voor 

2030. Dat zijn ambitieuze doelstellingen en daarvoor 

heb je ondernemers nodig die verder kunnen en durven 

kijken dan de volgende kwartaalcijfers.” 

Een ding lijkt inmiddels wel zeker: de maatschappelijke 

onderneming is geen hype of trend, maar ‘here to stay’.  

Sterker: sommigen, waaronder de Amerikaanse entre  

preneur en auteur Aaron Hurst, zien er de aankondi

g ing in van een volgende fase in de ontwikke ling van 

het kapitalistisch economisch systeem. Volgens hem 

loopt de huidige 'informatieeconomie' op haar laatste 

benen en staan we aan de vooravond van het tijdperk 

van betekenis of zingeving: de Purpose Economy. In 

die ‘betekeniseconomie’ zal de focus niet langer op zo 

veel mogelijk geld en winst liggen, maar op zo veel 

mogelijk maatschappelijke meerwaarde (door Hurst  

overigens gedefinieerd als ‘geluk’, in aansluiting op 

de behoefte aan meer zingeving en betekenis in het 

werk). 

Het tipping point van de betekeniseconomie ligt 

volgens Hurst al in 2020, waarbij hij zich overigens 

baseert op opinieonderzoek onder CEO’s. Meer dan 

de helft van de door Hurst bevraagde topbestuurders 

gelooft nu al dat betekenis de nieuwe 

aanjager van economische 

ontwikkeling is.

Innovatie

De invloed van het Social Entrepreneurship
gedachtengoed is ook merkbaar bij grote 
bedrijven. Er is vrijwel geen multinational 
meer die niet een of ander programma heeft 
geadopteerd met een sociaalmaatschappelijke 
impact. Zo produceert en distribueert Danone 
met voedingssupplementen verrijkte yoghurt 
in de strijd tegen ondervoeding van kinderen 
in Bangladesh, produceert Adidas speciale 
schoenen van minder dan een euro voor de 
allerarmsten en startte Unilever in verschillende 
ontwikkelingslanden campagnes voor een betere 
basishygiëne (Lifebuoyhandzeep). 

In Nederland is HAK een voorbeeld van 
een onderneming die zich hard maakt voor 
een maatschappelijke doelstelling, te weten 

de transitie naar een veiliger, gezonder en 
duurzamer voedselsysteem. Onder meer via 
de Green Protein Alliance probeert de onder
neming de Nederlandse consument ertoe aan  
te zetten ingesleten menuvoorkeuren te ver 
anderen en minder vlees, meer groente en  
meer peulvruchten te gaan eten.  
 
CEO Timo Hoogenboom: “Als groot consumen
t  enmerk weten we bij HAK dat het positief 
beïnvloeden van consumenten vraagt om een 
lange adem, grote marketinginspanningen 
en veel innovatie. Maar we weten ook dat 
het kan: onze ‘Bonen erbij’campagne en de 
introductie van de stazakken met peulvruchten 
hebben geleid tot een structurele groei van de 
consumptie van bonen.”

Ook groot beweegt mee

Column
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Zo rond deze tijd realiseren veel mensen 

zich dat er van de goede voornemens 

voor het nieuwe jaar weinig tot niks 

is terechtgekomen. Er zijn hele boeken 

volgeschreven over hoe dat komt – en 

wat je moet doen om goede voor

nemens om te zetten in (nieuwe) goede  

gewoonten. Bekende faalfactoren zijn 

in één keer te hoge doelen stellen 

(meerdere kleinere stapjes werkt beter) 

en na de eerste terugval denken: ‘zie je 

wel, het lukt toch niet dus ik kan er net 

zo goed mee stoppen’ (wat helemaal 

niet gezegd is – je kunt ook gewoon de 

volgende dag weer opnieuw beginnen). 

Er is wat dat betreft een aardige 

parallel te trekken met ondernemingen 

met wat vandaag de dag heet een 

‘purpose’. Bedrijven met een hoger 

doel, die waarde willen toevoegen aan 

de maatschappij. Er zijn er waarbij dat 

langdurig lukt, maar er zijn er ook die 

op zeker moment moeten constateren 

dat er van de realisatie van dat hogere 

doel onvoldoende terechtkomt. Niet uit 

onwil, maar gewoon omdat de hectiek 

van alledag steeds weer afleidt van het 

grotere plaatje. Waardoor de reden 

waarom je ooit je bedrijf begonnen bent 

uit het zicht raakt. 

En dat is – net als met die goede 

voornemens in het eigen leven – 

eigenlijk heel jammer. Dat vonden 

mijn collega’s van Kantar Consulting 

ook. Reden om een groot onderzoek 

(Purpose2020) uit te voeren naar de 

vraag: hoe laat je een purpose nu echt 

leidend zijn voor je bedrijf? Op basis 

van interviews met meer dan honderd 

CMO’s, meer dan duizend marketeers 

en ervaringen met ‘purposeled’ klanten 

als AkzoNobel, ING en Shell komen ze 

tot drie aanbevelingen: 

1.   Richt je op een maatschappelijk pro

bleem dat uniek is in je categorie 

en goed past bij je merk. Denk aan 

verffabrikant AkzoNobel die de slop

penwijken in Brazilië kleur geeft en 

zo een effectieve bijdrage levert aan 

het terugdringen van de criminaliteit. 

2.  Richt 80% van je inspanningen op 

het verankeren van de purpose in je 

organisatie. En zorg dat iedereen van 

hoog tot laag dat doel met hoofd én 

hart omarmt. Inspirerend leiderschap 

is hierbij belangrijk.  

3.  Geef vertrouwen aan medewerkers. 

Steeds meer agile bedrijven (bijvoor

beeld in de telecom en financesector) 

geven mandaat aan medewerkers om 

zélf processen aan te passen als dat de 

realisatie van de purpose dichterbij 

brengt.  

Bedrijven die het bovenstaande (durven 

te) doen, houden hun purpose levend en 

maken dus écht het verschil in het leven 

van mensen. En met een overheid die 

zich op steeds meer fronten terugtrekt, 

wordt de bijdrage die bedrijven kun

nen en mogen leveren ook groter. 

Dat zie je terug in de ambities. Denk 

bijvoorbeeld aan de Rabobank die een 

bijdrage wil leveren aan het oplossen 

van het wereldvoedselprobleem, of 

autofabrikant Volvo die wereldwijd het 

aantal verkeersdoden probeert terug te 

dringen met innovaties.

Kortom: purpose is vooraleerst een 

kwestie van focus. Sta dus geregeld 

stil bij wat je doet en hoe je het doet 

als onderneming: past dit (nog) bij je 

purpose? Is het antwoord ‘ja’, probeer 

dat dan elke dag een beetje beter te 

doen. Dan weet ik zeker dat het met die 

purpose wel goed komt.

Hugo Schurink
Director strategic client 
growth, Millward Brown

Zo maak je écht werk 
van je purpose

“Purpose is 
vooraleerst een 

kwestie van 
focus”

“Purpose is de nieuwe  
aanjager van economische 

ontwikkeling”
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Leiderschap

In het Angelsaksische bedrijfsleven is het inmiddels gemeengoed: 
een mentor voor de CEO en andere Executive Boardmembers met 
stevige portefeuilles. Inmiddels onderkennen ook steeds meer 
multinationals op het Europese continent en in Azië de waarde van 
wat doorgaans wordt aangeduid als Board & Executive Committee 
Mentoring. Marga Hoek, partner van Europees marktleider CMi, 
licht de achtergrond van deze ontwikkeling toe.

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance
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tiek van de huidige tijd. Het probleem van de 

moderne CEO is alleen dat hij heel weinig tijd krijgt 

om een antwoord te formuleren in een situatie waarin 

inschattingsfouten grote consequenties hebben.” 

gaf aan dat de mentor 

hen hielp met het 

vermijden van ‘kostbare fouten’ en 

hen hielp hun rol beter in te vullen

is ervan overtuigd dat  

de prestaties van de 

onderneming als geheel waren ver

beterd doordat ze een mentor hadden

bron: Harvard Business Review (‘CEO's need mentors too’, 2015)

Een CEO kan toch terugvallen op zijn Executive Team 

en sparren met de raad van commissarissen? Hij staat 

toch niet overal alleen voor?  

“In de praktijk is dit een van de klassieke vraag

stukken waarbij minder ervaren CEO's vaak heel  

goed de hulp van een ervaren mentor kunnen 

gebruiken. Vragen als: hoe manage ik mijn 

eigen Board? Hoe bouw ik een goede relatie met 

mijn Chairman? Hoe ga ik om met conflicten en 

belangenverschillen in mijn Executive Team? En 

ook: hoe geef ik mijn opvolging goed vorm? Want 

een nieuwe CEO dient eigenlijk bij aanvang al over 

opvolging na te denken.”

Het lijkt erop dat CEOzijn de meest uitdagende en 

ook wel de moeilijkste baan in de private sector is 

geworden. 

“Ja, en tegen die achtergrond is het eigenlijk niet 

langer verantwoord te veronderstellen dat iemand 

het zonder enige vorm van hulpstructuur kan stellen. 

Dat zou ook eigenlijk niet moeten hoeven, want de 

waarde die mentoring heeft staat niet in verhouding 

tot de investering. Een goede mentor kan niet alleen  

de persoonlijke groeicurve van een CEO veel steiler 

maken, maar ook de risico’s mitigeren voor de 

Je schreef onlangs dat de inhoud en de dynamiek 

van het hedendaagse leiderschap eigenlijk 

onvergelijkbaar zijn met die van het leiderschap van, 

zeg, twintig jaar geleden. Hoe bedoel je dat? 

“Uit diverse onderzoeken blijkt dat de omloop snel

heid van CEO’s de laatste jaren fors is toegenomen. 

Werden talentvolle managers voorheen rond hun 

vijfenveertigste CEO en vervulden ze die rol tot 

hun pensionering, vandaag de dag zijn CEO’s 

gemiddeld nog geen vijf jaar in functie bij dezelfde 

onderneming. Dat betekent dus dat de huidige CEO 

nauwelijks tijd heeft om in zijn rol te groeien of 

die fasegewijs vorm te geven. CEO’s die langdurig 

gezichtsbepalend zijn voor een grote onderneming 

zijn witte raven geworden: de meesten zijn min 

of meer ‘toevallige passanten’ geworden. Gevolg 

is dat je als CEO veel sneller moet handelen en je 

stempel moet drukken op de strategie, en wel op 

de juiste wijze. En dat is in het huidige tempo van 

de ontwikkelingen bepaald geen sinecure. Je moet 

als CEO heel snel groeien om dat aan te kunnen. 

Want daar vergissen we ons altijd in: als CEO krijg je 

ongeacht je ervaring met tal van nieuwe uitdagingen 

te maken.”

Een mentor kan daarbij helpen?

“Absoluut, want het grote voordeel van een mentor is 

dat je als CEO het wiel niet opnieuw hoeft uit te  

vinden. Je kunt gebruikmaken van de ervaring, de  

kennis en het netwerk van iemand die tien tot vijftien 

jaar verder in zijn of haar ontwikkeling is, en die wijs  

heid kun je borgen in je besluitvorming en handels

wijze. Veel problematiek in de boardroom is in feite  

menselijk en van alle tijden, ook al lijkt het pro ble ma  

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance

persoon en zeker ook voor de onderneming. En 

gegeven het feit dat er zo veel risico’s zijn  die overig

ens vaak door zowel de Board als de CEO zelf worden 

onderschat  is een mentor eigenlijk onmisbaar. 

Het probleem is dat er geen ‘handboek’ is voor 

managers op dit soort posities. Iedere CEO worstelt 

met een voor hem of haar specifieke problematiek: 

dan weer is het postmergerintegratie, dan weer zijn 

het activistische aandeelhouders, dan weer is het 

dreigende reputatieschade, dan weer een beursgang, 

een integratieproces, een afsplitsing of juist een 

combinatie van deze aspecten. Het hangt deels af 

van het geldende governance systeem  one tier of 

two tier  hoe sterk bepaalde zaken spelen, maar 

verder kan ik inmiddels wel zeggen: de behoefte aan 

mentoring groeit sterk. Logisch, want de effectiviteit 

van de CEO en zijn directe teamgenoten is 

van grote invloed op de prestaties van de 

onderneming.” 

Je noemde het managen van de interne ‘politieke’ 

processen een klassiek mentoringvraagstuk. Zijn er 

nog andere?    

“Andere vraagstukken die vaak voorkomen zijn: 

hoe geef ik leiding aan een – vaak disruptieve  

transformatie in mijn onderneming? Hoe leid ik de 

integratie na een fusie? Hoe bouw ik effectief aan 

mijn externe profiel als CEO?  Hoe manage ik alle 

verschillende stakeholders? En in een nieuwe fase, 

bijvoorbeeld na een reorganisatie: hoe pas ik mijn 

leiderschapsstijl effectief aan en ‘rebrand’ ik mijzelf? 

Of simpelweg: hoe groei ik als leider optimaal? 

Vraagstukken te over.”

CEO’s en Executive Boardmembers hebben doorgaans 

meerdere stevige opleidingen achter de rug. Vrijwel 

iedereen heeft Harvard, Stanford of INSEAD gedaan. 

Kan een mentor daar echt nog iets aan toevoegen? 

“Ja, want het gaat om mentoren met een unieke 

ervaring, die over de hele wereld hebben gewerkt in 

diverse chairmanrollen en die letterlijk alle klappen 

van de zweep kennen. Daar heeft de ‘mentee’ echt 

iets aan. Vergis je niet: zeker als CEO kun je met 

eigenlijk niemand – intern noch extern – echt vrijuit 

spreken, je twijfels en je kwetsbaarheid tonen. Dat kan 

met een mentor wel en bovendien krijg je dan ook 

zeer waardevolle antwoorden. Dat geeft niet alleen 

mentale ruimte en rust, het leidt ook tot effectiever 

leiderschap, snellere groei en ontwikkeling en 

vooral: tot veel betere beslissingen. En dat is letterlijk 

onbetaalbaar.”

Leiderschap
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84%

71%

Meer lezen over slimme besluitvorming?  
Lees dan verder via npmcapital.com/ 
leiderschapengovernance

Werkt mentoring op Csuiteniveau?

Rogier 't Hooft

Reverse Mentoring

Eind jaren 90 kwam de 
toenmalige General Electric- 
topman Jack Welsh op het idee 
jonge ‘mentoren’ in dienst te nemen die 
alle managers, inclusief hemzelf, de fijne 
kneepjes van het internet konden bijbrengen. 
Dit concept van ‘Reverse Mentoring’ staat 
momenteel opnieuw in de belangstelling, 
nu steeds meer ‘tech-savvy’ millenials de 
werkvloer bevolken. Zij beschikken vaak 
over een frisse blik, een open mind en kennis 
over nieuwe technologieën, social media 
en start-ups in de markt. Kennis die veel 
babyboomers ontberen.  
 
Het Nederlandse bureau Bolster zet 
bijvoorbeeld bewust jonge coaches in bij 
haar strategieprogramma’s. Partner Rogier ’t 
Hooft: “Inhoudelijke kennis vertraagt vaak. 
Zet je een gelijkwaardig iemand tegenover 
een zwaargewicht om op de inhoud te 
coachen, dan blijft de kennisuitwisseling 
vaak steken op rationeel niveau. Een frisse 
blik is juist welkom.” 

Marga Hoek
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Frontsoldaten
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Achter een onbekende naam kan een 

grote speler schuilen. Dat is het geval bij 

JéWé, internationaal producent, 

ontwikkelaar en distributeur van (bouw)

hout en houtproducten voor bouwmarkten, 

retail en het professionele kanaal. De 

Gorinchemse onderneming importeert 

hout van over de hele wereld en doet 

dat de laatste jaren met een scherp oog 

voor verantwoord bosbeheer, zegt 

Dennis Oosterboer, productmanager 

Platen en Panelen bij JéWé. ‘Het is een 

‘license to operate’ geworden.’ 

In de toonzaal van JéWé hangt een serie 
aandoenlijke jarenvijftigfoto's van producten uit 
het fabriekje van oprichter J. Willemstein. Met 
daaronder, in een vitrine, een doosje originele 
JéWé-satéprikkers. Het contrast met de verder 
zeer gelikte inrichting is groot – maar, zegt Dennis 
Oosterboer, het materiaal is hetzelfde. “Hout vormt 
onze roots. Hout is wat we doen: het grootste 
deel van de producten die JéWé verkoopt is van 
hout. Het doel is ook om hierop door te blijven 
ontwikkelen”. 

Legale herkomst van het hout is altijd al belangrijk 
geweest, maar rond de eeuwwisseling drong bij de 
onderneming het besef door dat er stappen nodig 
waren om de levering van hout ook op de lange 
termijn veilig te stellen. Vanaf dat moment schakelde 
JéWé gefaseerd over op hout uit aantoonbaar 
verantwoord beheerde bossen. Die zijn met name in 
Europa gesitueerd (Duitsland, Polen, Scandinavië), 
maar ook in het Verre Oosten (waaronder Indonesië Dennis Oosterboer,  

productmanager bij JéWé

Rooted in wood,
grounded in 
sustainablility
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Uitdaging
Was het tempo van overstappen aanvanke-
lijk nog bescheiden, met name de laatste 
tien jaar heeft JéWé van de inkoop van 
verantwoord hout echt een speerpunt 
gemaakt. “We hebben FSC® en PEFC™ 
intern echt actief op de kaart gezet”, zegt 
Oosterboer. “Het is onderdeel geworden 
van ons verhaal aan medewerkers, er zijn 
trainingen ontwikkeld en de we hebben 
veel tijd gestoken in de juiste formulieren 
en procedures. We zijn er ook extern veel 
actiever gaan communiceren wat ons beleid 
is met betrekking tot duurzaam bosbeheer, 
waarom we het belangrijk vinden en welke 
resultaten we inmiddels behaald hebben. 
Inmiddels is een logo van FSC® of PEFC™ 
te vinden op 99% van onze houtproducten.”

FSC® of PEFC™ zegt iets over de duur-
zaamheid van het hout. Wie denkt dat 
er aan hout geen verdere eisen worden 
gesteld, vergist zich echter. “Ons hout moet 

altijd afkomstig zijn uit duurzame én legale bronnen”, zegt 
Oosterboer. “Het moet dus niet alleen FSC®- of PEFC™-
gecertificeerd zijn, maar ook voldoen aan de Europese 
Houtverordening. En hout dat in gebouwen wordt verwerkt 
moet ook nog eens voldoen aan de Europese verordening 
bouwproducten (zie kader, red.). Om met al die verschil-
lende aspecten rekening te houden in je sourcing blijft een 
uitdaging.”

Afspraken niet nakomen
Geen wonder dat Oosterboer op de vraag wat het lastigste 
onderdeel van zijn taak is zegt: “De verkrijgbaarheid. Het 
is op dit moment door de verhoogde wereldvraag soms 
heel moeilijk om aan bepaalde houtproducten te komen.” 
Dat heeft er volgens de productmanager deels mee te 
maken dat JéWé zeker wil zijn van haar zaak en dus heel 
kritisch kijkt naar haar toeleveranciers. En dan niet alleen 
met betrekking tot de ‘chain of custody’ als het gaat om 
de afkomst van het hout, maar ook met betrekking tot het 
werken in overeenstemming met internationale standaarden 
en nationale wet- en regelgeving op het gebied van 
arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, lonen, kinderarbeid 
enzovoorts. 

“Maar het heeft er ook mee te maken dat niet alle 
leveranciers hun afspraken nakomen, ook al werken we 
zoveel mogelijk met langjarige vaste leveranciers”, zegt 
hij. “Als jij vanuit Brazilië met een lading plaatmateriaal 
onderweg bent naar Nederland en er raast een orkaan 
over de Cariben, dan is de verleiding groot om maar even 
linksaf te slaan op zee. Dan is er namelijk een plek veel 
dichterbij waar de vraag ineens heel groot is en ze betere 
prijzen willen betalen.”

Gecertificeerd hout 
FSC® staat voor Forest Steward Council. 
PEFC™ voor Program for the Endorsement 
of Forest Certification. Beide certificeringen 
bestaan naast elkaar en overlappen elkaar 
deels. Niettemin kan een willekeurig product 
slechts óf FSC®- óf PEFC™-gecertificeerd zijn.  

Sinds 2013 is de Europese Houtverordening 
(European Timber Regulation) van kracht. Dit 
is een wet die het gebruik van illegaal gekapt 
hout tegengaat. Iedereen die hout op de 
Europese markt brengt is verplicht om aan te 
tonen uit welke (legale) bron het hout afkomstig 
is en dat het gekapt is volgens de regels van 
het land van herkomst. 

 De Europese verordening Construction 
Products Regulation (CPR) heeft betrekking op 
alle bouwproducten die blijvend deel uitmaken 
van bouwwerken. Deze producten dienen 
gemarkeerd te worden met een CE-label, een 
productlabel met verplichte informatie over 
producteigenschappen die invloed hebben op 
de veiligheid en gezondheid van gebruikers en 
in toenemende mate het milieu. 

‘Ons hout moet altijd 
afkomstig zijn uit 

duurzame én legale 
bronnen’

‘Hout is een sterk en 
esthetisch aantrekkelijk 

product’

en Maleisië) en Latijns-Amerika (waaronder 
Brazilië en Chili).

Oosterboer: “In praktijk betekent dat je 
alleen nog maar hout inkoopt dat voorzien 
is van een van de twee grote internationale 
certificeringsinstanties, te weten FSC® en 
PEFC™. Dit zijn de belangrijkste certificaten 
voor hout uit goed beheerde bossen. Zo 
is er onder meer aandacht voor natuurlijke 
verjonging of aanplant, behoud van bio - 
diversiteit van planten en dieren en voor 
de arbeidsomstandigheden van de 
medewerkers.”

Hernieuwbare grondstof
Ondanks deze moeilijkheden blijft Oosterboer een 
groot fan van hout als materiaal voor verschillende toe-
passingen. Hij zegt: “Hout is een sterk en ook esthetisch 
aantrekkelijk product. Hout kan bovendien een bijdrage 
leveren aan een circulaire of ‘biobased’ economie 
want het is - mits afkomstig uit verantwoord beheerde 
bossen - een hernieuwbare grondstof.  Je ziet dan ook 
dat hout begint terug te komen in allerlei innovatieve 
woningconcepten, zoals tiny houses. En last but not least 
levert hout een bijdrage aan de CO2-reductie met het  
oog op klimaatverandering. Bomen nemen immers CO2- 
op tijdens het groeien. En door het selectief te kappen 
en ruimte te bieden voor nieuwe bomen, wordt er weer 
opnieuw CO2 opgenomen.” 

JéWé = JéWéRET Verkoopmaatschappij

Onderdeel van
Deli Home

Omzet
€ 235 miljoen

Landen
5

Medewerkers 
800

NPM-participatie
sinds 2006

"Hout levert een bijdrage aan CO2-reductie”
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The Capital of ... Food

In 2050 zullen er 9,6 miljard 
monden te voeden zijn. Het 
gebied Ede-Wageningen, het 
kennishart van de Regio 
FoodValley, speelt een belang -
rijke rol in het oplossen van 
deze en andere wereld wijde 
voedseluitdagingen. De Regio 
FoodValley huisvest bijna 3000 
bedrijven en kennisinstellingen, 
waaronder Wageningen UR, 
FrieslandCampina, NIZO food 
research, Keygene, Meteo-
consult, Noldus, MARIN, 
NIOO-KNAW en Essensor. 
Gezamenlijk genereren zij meer 
dan 21.000 directe banen, wat 
neerkomt op bijna 12% van de 
regionale werkgelegenheid. 
FoodValley is met name sterk 
in onder zoek, handel en 
dienst verlening in agrofood. 
Daarmee onderscheidt de regio 
zich van andere agro clusters in 
ons land (Drenthe, Rotterdam), 
die dichter bij de primaire 
productie staan.

Op de foto werken Wageningse 
onderzoekers aan de teelt van 
de vanilleorchidee in kassen. 
Dankzij de gecontroleerde teelt 
onder glas is het mogelijk om 
kwaliteitsvanille te produceren 
en te sturen op het gehalte 
vanilline. Dat laatste maakt dat 
de 'nedervanille' niet alleen 
culinair inzetbaar is, maar ook 
kan dienen als basis voor 
nieuwe medicijnen. Bovendien 
kan de kassenteelt een eind 
maken aan de grootschalige 
diefstal, speculatie en uitbuiting 
die de huidige vanilleproductie- 
en handelsketen kenmerkt. 

regiofoodvalley.nl
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De Blauwe 
Revolutie

Voor vele tienduizenden Rotterdammers was het jarenlang dé plek om een ontspannen 

duik te nemen. Inmiddels herbergt het voormalige tropisch zwemparadijs Tropicana 

een circulaire voorbeeldstad aan de Maas: BlueCity. ‘Blue Economy Officers’ Siemen 

Cox en Mark Slegers vertellen hoe innovatieve, duurzame en circulaire ondernemers 

12.000 m2 leegstand nieuwe functies, betekenis en waarde geven.

Tropicana, vroeger een zwemparadijs, nu een 
broedplaats voor duurzame ondernemingen
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Frontsoldaten

andere circulaire ondernemers diezelfde aandacht 
gunden. Toen is het idee van BlueCity ontstaan: 
een uniek ecosysteem van ondernemingen die 
niet langer geloven in het achterhaalde concept 
‘afval’. De output van de ene ondernemer is 
namelijk de input van de andere ondernemer.”

Samenwerken is het nieuwe concurreren
Inmiddels zijn er een tiental bedrijven in BlueCity 
gevestigd en is het pand met hulp van een 
investeer der aangekocht. Stapsgewijs wordt het  
gerenoveerd en aangepakt, waarbij slim gebruik  
wordt gemaakt van de verschillende klimaten en  
karakteristieken van het gebouw. Zo is het de  
bedoeling dat een in ontwikkeling zijnde algen - 
kwekerij die veel restwarmte gaat produceren, 
tevens gaat fungeren als decentrale warmte-
opwekker op verschillende koude plekken in het 
gebouw, legt Slegers uit. “Naast alle ondernemers 
die BlueCity huisvest, faciliteert en begeleidt, is  

Soms stuit je op een boek dat je inspireert om de 
dingen radicaal anders te gaan doen. Het over - 
kwam voormalig freelancer in de financiële dienst-
verlening Siemen Cox na het lezen van het boek 
De Blauwe Economie van Gunter Pauli. Van de 
talloze circulaire businesscases in dit boek was er 
één die hem niet meer losliet. “Oesterzwammen 
kweken op koffiedik”, zegt hij. “Ik had geen idee 
hoe, er was geen kennis voorhanden en kwekers 
die ermee experimenteerden wilden mij om 
concurrentieredenen niet verder helpen. Maar ik 
was gegrepen door het idee – en dus ben ik het 
gewoon gaan doen.”

Cox loopt op zeker moment Mark Slegers – dan 
nog werkzaam in de energiesector – tegen het lijf 
en samen richten ze de onderneming Rotterzwam 
op. Doel: een gezonde business bouwen op 
basis van iets dat wereldwijd als afval wordt 
beschouwd - gebruikte gemalen koffiebonen. 
De jonge ondernemers krijgen toestemming om 
hun eerste kwekerij tijdelijk op te zetten in het op 
dat moment leegstaande zwembad Tropicana. 
“Maar al snel merkten we dat we als circulaire 
onderneming heel veel extra aandacht kregen 
door de plek waar we gevestigd waren”, zegt 
Cox. “Op zeker moment besloten we dat we 

het gebouw zelf een circulaire asset op zich.  
We gebruiken zonlicht, waterkracht, windkracht 
en de zuiverende werking van planten als primaire 
bronnen van energie en luchtbehandeling. Dit 
beperkt zich niet tot de binnenkant van het 
gebouw, maar geldt ook voor de buitenkant. 
Zo zuiveren we de lucht van de omgeving met 
groene mos-panelen die fijnstof afvangen.”

Het is de bedoeling van de ondernemers dat 
BlueCity organisch groeit. Slegers: “Veel van wat 
hier gebeurt is niet zozeer van tevoren gepland, 
het ontstaat. We merken dat dat vaak lastig uit te 
leggen is aan bezoekers. Die willen dan weten 
wat er allemaal nog staat te gebeuren, en het 
antwoord is dan: dat weten we niet. Of ze willen 
weten wanneer het ‘klaar’ is. Nou, nooit.”

Cox trekt de parallel met de natuur – een 
belangrijk kernbegrip in het ‘blauwe’ economisch 
denken. “Zoals de natuur constant in verandering 
is en ruimte biedt aan een oneindige diversiteit, 
zo werkt het hier ook”, zegt hij. “Circulariteit gaat 
vaak alleen over het sluiten van ketens, terwijl wij 
meer denken vanuit het principe van cascadering 
van nutriënten, waarbij de output van het ene 
proces de input vormt van het andere proces. Dat 
proberen we hier ook na te bootsen, waardoor 
er als vanzelf nieuwe samenwerkingen ontstaan 
tussen organisaties. Omdat wij al in het koffiedik 
zaten, werken we nu bijvoorbeeld ook samen 
met een nieuw bedrijf dat op basis van koffiedik 
bioplastics ontwikkelt. Dat was niet voorzien, 
maar het klopt helemaal. Wat ons betreft is 
samenwerken het nieuwe concurreren.” 

Circulaire hotspots
Na een brand in hun kwekerij vorig jaar hebben 
Cox en Slegers besloten Rotterzwam elders in de  
stad op grotere schaal door te starten. “Onze 
kracht zit niet zozeer in het runnen van een 
padden stoelenkwekerij, maar in het uitrollen van 
nieuwe circulaire concepten” zegt Cox. “Daarom 
laten we de kwekerij nu met een bedrijfsleider 
elders in de stad zelfstandig draaien. Wat ons 

Het begrip ‘Blauwe Economie’ is bedacht 
door Gunter Pauli, voormalig CEO van  
Ecoveen, en wordt gepresenteerd in zijn 
gelijk namige boek. Pauli beschrijft daarin 
verschillende technieken en principes die 
bedrijven zouden kunnen toepassen om 
duurzamer met energie en materialen om te 
gaan. 

Pauli beschrijft in zijn boek honderd 
inspirerende businessmodellen die onder
nemingen moeten aanmoedigen om niet 
alleen veel efficiënter met energie om 
te gaan en verspilling terug te dringen, 
maar ook banen en cashflows te creëren 
(waardoor de Blauwe Economie ook 
interessant wordt om in te investeren). 
Volgens Pauli kan kennis van de wijze 
waarop organismen  van bacteriën en 
weekdieren tot reptielen en zoogdieren  
zijn gevormd en functioneren, ons helpen 
oplossingen te formuleren voor de vele 
uitdagingen in de nabije toekomst.

Enkele voorbeelden van ‘blauwe’ business   
modellen zijn het kweken van padden
stoelen op pulp uit de koffiebonenteelt, het 
gebruik van slachtafval in de wormenteelt, 
waterdamp opvangen op de manier waar
op de Namibische woestijnkever dat doet  
en een efficiëntere opwekking van zonne 
energie volgens het proces van foto
synthese.

laat je inspireren door de natuur 
en gebruik technieken en middelen 
die door de natuur worden 

aangereikt

probeer ecologische systemen 
zoveel mogelijk sluitend te 
maken, zodat er geen verlies van 
grondstoffen (afval) en energie 
plaatsvindt

100 ‘blauwe’ businessmodellen 
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Basisprincipes van de blauwe economie

‘De output van de ene 
ondernemer is de input 

van de andere’

Bij BlueCity geloven ze niet meer in het achterhaalde concept 'afval'
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bijvoorbeeld rondom onze ambassades dit type 
circulaire hotspots neer kunnen zetten ten behoeve 
van lokale ondernemers, die worden ondersteund 
met kennis vanuit Nederland.” 

Op de vraag of Rotterzwam in de toekomst streeft 
naar landelijke dekking of export naar buurlanden 
zegt Slegers: “Nee. We kweken lokaal oester-
zwammen voor de lokale, dus Rotterdamse markt. 
In de Blauwe Economie draait het niet langer om 
grootschalige centrale productie die je vervolgens 
met een hoop transportbewegingen distribueert:  
je produceert én consumeert zoveel mogelijk 
lokaal. Koffiedik is hier ruim voldoende voor-
handen; wat wij nu proberen uit te vinden is 
hoeveel aanbod aan verse oesterzwammen de 
regio Rotterdam aankan. Als je dat eenmaal 
weet, dan kun je het businessmodel ook uitrollen 
in Amsterdam, Utrecht, Maastricht of Den Haag.”

Slimmer door te delen
Dat laatste, zegt Cox, is voor investeerders nog 
wennen. “De gedachte dat de waardecreatie 
niet langer binnen één bedrijf plaatsvindt, maar 
verdeeld wordt over meerdere bedrijven die 
allemaal binnen bepaalde natuurlijke grenzen 
groeien, is voor de financiële wereld nieuw”, zegt 
hij. “Men is traditioneel gewend te kijken naar 
Return On Investment, terwijl je in een Blauwe 
Economie meer kijkt naar Return Of Investment 
– ofwel: je zorgt ervoor dat wat je erin stopt 
ook weer terugkomt, maar zonder op voorhand 
allemaal extra rendementseisen te stellen. 

Want doe je dat laatste, dan komen heel veel 
dingen op papier ‘niet uit’. Terwijl je ook kunt 
zeggen: we gaan het gewoon doen, en juist door 
het te doen ontstaan er businessopportunity's die 
je niet had voorzien en die je niet had kunnen 
plannen. Met als gevolg dat er alsnog een mooi 
rendement ontstaat – financieel, maatschappelijk  
of het liefst allebei.”

Om diezelfde reden geloven Cox en Slegers 
ook niet in het exclusief houden van ‘intellectual 
property’. Cox: “Wij hebben gemerkt dat hoe 

De Blauwe Revolutie van 
Siemen Cox ligt nu in de 
boekhandel. Daarin beschrijft 
hij hoe ondernemers in 
vier stappen hun huidige 
businessmodel kunnen 
ombuigen naar een (meer) 
circulair businessmodel. 

www.rotterzwam.nl

betreft is dat een goede ontwikkeling: wat we 
hier in BlueCity doen is ideeën testen en aantonen 
dat het kan. Daarna moet je het opschalen. 
Rotterzwam gaat nu elders opschalen, waarna 
andere circulaire ondernemers zich daarbij 
voegen en we elders in de stad een tweede cluster 
van circulaire bedrijven gaan krijgen. In de verre 
toekomst zien wij ‘blauwe’ industriewijken van 
circulaire ondernemingen voor ons. Dit is namelijk 
iets dat zichzelf gaat versterken naarmate de 
schaalgrootte toeneemt.”

Slegers vult aan: “Blue City moet op den duur 
ook een schaalbaar concept worden, net als 
Rotterzwam. Uiteindelijk zien wij een netwerk van 
BlueCities over heel de wereld ontstaan. Wat ons 
betreft een enorme kans voor de BV Nederland, 
want dit soort specifieke kennis over blauwe 
ecosystemen kun je heel goed exporteren. Je zou 

meer kennis je deelt, hoe meer kennis je krijgt. 
Ofwel: van delen word je ook zelf slimmer. We 
leiden andere urban farmers op die zelf een 
kwekerij willen beginnen en houden altijd contact. 
Gevolg: we worden geregeld door conculega's 
spontaan benaderd met mailtjes – ‘heb je dit al 
eens geprobeerd?’ of ‘kijk hier eens naar, dit is te 
gek.’ Dan voel je weer: ik doe dit niet om zelf rijk 
te worden, ik doe dit om de wereld te verrijken.”

2,25 miljard 
kopjes koffie per dag

2,25 miljard  
kopjes koffie per dag

9 miljard 
kilo afval per jaar

9 miljard 
kilo grondstof per jaar

138 kg CO 2
per 1000 kilo verbrande koffiedik

Mark Slegers en Siemen Cox van BlueCity

Of ...

Van afval naar voedselbron

bioplastics

oesterzwammen
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Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance

Zoektocht  
naar balans in 
een cyclische 
markt
NPM Capital steunde  
De Boer Structures in het uitbouwen 
van haar marktleiderschap 

Familiebedrijf De Boer Structures professionaliseerde, 

groeide en vocht zich door de crisis met aandeel houder 

NPM Capital. Nu heeft het bedrijf zijn bestemming 

gevonden in een overname door de Duitse branche

genoot Losberger. CEO Arnout de Hair en Rutger 

Ruigrok, managing director bij NPM Capital en binnen 

NPM verantwoordelijk voor De Boer Structures, blikken 

terug op twaalf jaar intensieve samenwerking.
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De nieuwe combinatie Losberger De Boer koppelt een Duits productiebedrijf van tijdelijke accommodaties aan 

een internationale verhuurder en dienstverlener. Het gefuseerde bedrijf is in staat snel en flexibel in te spelen op 

de vraag uit verschillende markten.

In het diepst van de economische crisis stond De 

Boer Structures op de rand van de afgrond, maar de 

afgelopen vier jaar gaat het weer uitstekend. Is het 

bedrijf zo gevoelig voor economische cycli? Niet 

alleen voor de conjunctuurcycli, zegt De Hair. “De 

conjuncturele ontwikkeling versterkt de seizoenscyclu 

waarin we opereren. In even jaren zijn er veel meer 

grote evenementen  denk aan sportevenementen 

als de Olympische Spelen en het WK of grote trade 

fairs als de Farnborough International Airshow. 

Binnen het jaar concentreren die evenementen zich 

in het tweede en derde kwartaal als het weer in onze 

hemisfeer vriendelijk is. Een grote economische dip 

zet de activiteiten ook in even jaren en in de drukke 

kwartalen op een lager pitje. Vanaf de tweede helft 

van 2009 hebben wij in een rollercoaster gezeten. Het 

even jaar 2010 was niet veel beter en tegen het einde 

van 2011 hebben wij een 15puntenplan in gang 

gezet om lean and mean te kunnen overleven. Na een 

verrassend goed 2012, dankzij de London Olympic 

Games en het EK Voetbal in Polen en Oekraïne, en 

een zwak 2013 draaiden wij in 2014 weer break 

even. Vorig jaar was uitstekend en dit jaar is tevens 

erg goed, ook zonder de incidentele impuls van de 

vluchtelingenopvang in Duitsland en Nederland 

waarvan we in 2016 profiteerden.”

In de moeilijke jaren van 2009 tot 2013 trokken de 

banken zich terug en aandeelhouder NPM Capital 

versterkte tot tweemaal toe het kapitaal. Ruigrok: 

“Wij waren ervan overtuigd dat de onderneming 

“Je bent zo trots dat het 
na moeilijke jaren weer 

crescendo gaat”

De overname in juni 2017 door Losberger 

maakt een einde aan bijna 100 jaar 

zelfstandigheid van De Boer Structures. 

Het voormalige familiebedrijf, dat groot 

geworden is in de levering van tenten 

en andere tijdelijke accommodaties voor 

evenementen, is overgenomen door 

de aanzienlijk grotere branchegenoot 

Losberger. Heeft de CEO geen dubbele 

gevoelens bij de overname van zijn 

bedrijf? 

Arnout de Hair glimlacht breed. “Deze 

transactie heeft een ijzersterke zakelijke 

logica. De twee bedrijven vullen elkaar 

aan en we creëren een schaalgrootte 

waarmee de strategische ambities die wij 

bij De Boer hebben volledig waargemaakt 

kunnen worden. Bovendien is het verlies 

van zelfstandigheid heel betrekkelijk. De 

Boer is in omzet en in personeelsbestand 

beduidend kleiner, maar operationeel 

en financieel sterker. De combinatie gaat 

dan ook verder onder een nieuwe naam, 

Losberger De Boer. In overleg met de 

aandeelhouder van Losberger, Gilde Buy 

Out Partners, is verder besloten dat de 

Familiebedrijf

CEO van Losberger in 2018 doorschuift 

naar de raad van commissarissen een 

dat ik dan benoemd word tot CEO van 

Losberger De Boer.”

Hoe ligt dat voor Rutger Ruigrok, die 

de onderneming de afgelopen twaalf 

jaar begeleidde sinds NPM Capital 

aandeelhouder werd? “Sinds 2005 is 

er veel gebeurd. De Boer Structures 

is door diepe dalen gegaan en er is 

hard en met groot succes gewerkt aan 

herstel. Dan bouw je een band op met 

de onderneming en haar management. 

Je bent dan als aandeelhouder net zo 

trots als zij wanneer het na moeilijke 

jaren weer crescendo gaat. Maar zoals 

Arnout zegt: het rationale voor de deal 

is sterk, Gilde was de aandeelhouder 

van de grootste partij en NPM had geen 

behoefte aan een minderheidsbelang. Als 

investeerder maak je dan een zakelijke 

afweging, en verkoop leek de beste 

optie. Voor mij persoonlijk met een 

beetje pijn in het hart, maar in de volle 

overtuiging dat dit het beste is voor de 

onderneming.” 

Van alle markten thuis
De Boer Structures is in 1924 opgericht in 

Hensbroek, Noord-Holland, als verhuurder van 

tenten voor dorpsfeesten en andere evenementen. 

Oprichter Klaas de Boer en zijn zonen breidden 

de activiteiten geleidelijk uit en gingen vanaf de 

jaren zestig ook in omringende landen opereren.

De acco mmodaties werden steeds groter en 

geavanceerder om steeds grotere klanten en 

evenementen met allure te kunnen bedienen.  

De familie verkocht het bedrijf in 2002 aan 3i,  

die het in 2005 verkocht aan NPM Capital. 

De onderneming zoekt tegenwicht voor de een-

zijdige afhankelijkheid van evenementen die vooral 

in even jaren en in de middelste kwartalen worden 

georganiseerd. Zij heeft omvangrijke activiteiten 

opgebouwd in het Midden-Oosten, vanuit vestig-

ingen in Dubai en Qatar, waar evenementen juist 

in de koelere maanden van de Europese winter 

worden georganiseerd. Hetzelfde materiaal dat in 

topmaanden in Europa dienst doet, wordt in de 

herfst verscheept om tijdens de piekmaanden in 

het Midden-Oosten te worden ingezet.

Daarnaast groeit de verhuur van tijdelijke bedrijfs- 

ruimte voor bedrijven, scholen en andere instelling-

en. Deze verhuur is niet seizoensafhankelijk en 

opent nieuwe afnemersmarkten. Een derde tak van 

sport brengt Losberger nu in, ‘rapid deployment 

systems’ voor hulpverlening en militaire operaties.

Wereldspeler

Omzet
€ 72 miljoen

NPM-participatie
2005 - 2017

Landen
Nederland,  

België, Frankrijk, 
Duitsland, UK, 

Zweden, Spanje, 
Qatar

‘Formule 1 pitlane in Baku, gebouwd door De Boer Structures in 2017’

Buy & Build FamiliebedrijfDuurzaamheid & Innovatie Leiderschap & Governance
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Functie 

CEO De Boer Structures & Losberger  

De Boer Holding

Opleiding

Bedrijfskunde en economie,  

Military Academy Breda en IBO Zeist

Vorige werkgevers

Defensie, Menken van Grieken

Functie

Managing Director NPM Capital

Opleiding

Business Economics, Erasmus University 

Rotterdam & London School of Economics & 

Political Science

Vorige werkgever

DHV

Hoe ziet die samenwerking tussen het management 

en de vertegenwoordiger van de aandeelhouder 

eruit? De Hair: “Wij hebben in die rollercoaster

jaren goed contact gehouden en over alle belangrijke 

ontwikkelingen overlegd. NPM is sterk inhoudelijk 

gedreven, oprecht geïnteresseerd in de business en 

betrokken bij wat wij aan het doen zijn. Dat schept 

een band. Verder is het een kwestie van eerlijkheid, 

open communicatie en wederzijds vertrouwen. Dat is 

er altijd geweest.”

Ruigrok: “Wij hebben een goede persoonlijke band 

in een zakelijke verhouding. We overleggen over lunch 

om belangrijke zaken goed af te stemmen en wij zijn 

ook wel eens naar AjaxFeyenoord geweest, als fans 

uit verschillende kampen. Maar wij komen niet in 

het weekend bij elkaar over de vloer. Als het erop 

aankomt nemen wij een beslissing omdat die goed is 

voor de zaak.”

Waarom heeft De Boer Structures zich in de armen 

van Losberger geworpen nu het zo goed gaat? 

De Hair: “Wij kennen Losberger al sinds 1972. 

Losberger is voor alles een producent van tijdelijke 

accommodaties, waar zij 80% van hun omzet in 

maken. Wij waren hun eerste exportklant en zijn 

sindsdien een grote afnemer gebleven. Concurrenten 

zijn wij eigenlijk alleen in Duitsland, waar zij ook 

verhuur doen. We zijn evident complementair: voor 

De Boer betekent de fusie achterwaartse integratie in 

de keten en voor Losberger voorwaarts. Losberger 

heeft in één klap een groot eigen afzetkanaal, De Boer 

kan intern inkopen tegen lagere kosten en met meer 

flexibiliteit. Dat laatste, snel precies op maat kunnen 

leveren wat de klant vraagt, is in deze business een 

essentieel voordeel.”

“De Boer heeft 
schaalgrootte nodig om in 

de top mee te komen” 

Arnout de Hair Rutger Ruigrok

Ruigrok: “De Boer Structures heeft schaalgrootte 

nodig om internationaal in de top van de evene

mentenmarkt mee te komen. Dat kan stapje voor 

stapje via kleinere overnames, maar dat gaat sneller 

en met veel meer complementariteit in een grote 

klapper met Losberger. We praten al sinds 2006 over 

een fusie, maar tot twee keer toe zijn die gesprekken 

stukgelopen. Nadat Gilde Buy Out Partners Losberger 

in 2016 overnam en De Boer het herstel waarmaakte 

pasten de puzzelstukjes ineens wel en hebben wij 

elkaar gevonden.”

Hoe nu verder? Arnout de Hair heeft voorlopig 

de handen vol. “De verhuurorganisaties moeten 

geïntegreerd worden, systemen en processen 

geüniformeerd en bij Losberger moeten er wat 

operationele vouwen worden gladgestreken. Wij 

moeten de synergie gaan verzilveren.” Dat zal de 

toekomstige CEO van Losberger De Boer met een 

nieuwe aandeelhouder moeten doen. Hoe spannend 

is dat? “Een spannende transitie hebben wij aan 

het begin van de eeuw gehad toen de familie de 

onderneming verkocht aan het Britse private equity

huis 3i. Dat was nodig om een professionaliseringsslag 

te maken, maar het gaf het bedrijf een cultuurshock. 

Inmiddels zijn wij wel vertrouwd met de werk en 

denkwijze van private equity. Persoonlijke relaties 

tussen managers van beide zijden moeten groeien, 

maar de zakelijke samenwerking is heel vertrouwd.”

Rutger Ruigrok gaat zijn aandacht richten op andere 

NPMparticipaties en nieuwe investeringsmogelijk

heden, en is een ervaring rijker. “Ik ben nog meer 

overtuigd geraakt dat je, juist in een moeilijke 

periode, achter een bedrijf moet blijven staan als je 

er oprecht in gelooft. En dat je daarbij vooral oog 

moet hebben voor het leiderschapspotentieel van 

mensen die van binnen het bedrijf komen. Arnout 

is zo’n man die precies weet hoe de business echt 

in elkaar zit en die een geloofwaardig leider is voor 

alle medewerkers, van de tentenbouwers tot aan 

het hogere management. Die betrokkenheid en het 

gezag dat hij daaraan ontleent hebben een belangrijke 

rol gespeeld in het herstel en de expansie van de 

onderneming.”

Familiebedrijf

weliswaar cyclisch en conjunctureel gevoelig was, 

maar structureel gezond. De Boer biedt een mooi 

product en loopt voorop in haar branche. Als 

investeringsmaatschappij met langdurig beschikbaar 

eigen kapitaal kunnen wij het ons veroorloven om 

over de diepste dip heen te kijken en te investeren in 

het herstel op de langere termijn. De onderneming 

is daarbij verlost van de bankschuld en van de lasten 

en stress die daar in moeilijke tijden bij horen. Het 

geeft ons als investeerder veel bevrediging als dat 

herstelscenario vervolgens ook uitkomt.”
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De digitalisering van het onderwijs biedt educatief dienstverlener 
Iddink Group de kans om leerlingen nog beter op maat te helpen. 
Met een nieuwe strategie wil het bedrijf met zijn hoofdkantoor in Ede 
scholieren letterlijk ‘aan-zetten’ om meer uit zichzelf te halen. Innovatieve 
bedrijfsvoering en betekenisvol ondernemen gaan daarbij hand in hand. 
Onmisbaar element: medewerkers met een enorme passie voor onderwijs. 

Eerst de toegevoegde 
waarde voor het onderwijs 
bepalen, dan het passend 
verdienmodel

Wat is de belangrijkste ontwikkeling die 
momenteel gaande is in onderwijsland? 
Iddink Group-CEO Wijnand Spring in ’t Veld 
hoeft niet lang na te denken: de leerling is 
door de digitalisering veel meer als individu 
te bedienen. “Dat is radicaal anders dan 
vroeger. Vraag het aan een willekeurige 
veertiger. Die moest nog klassikaal luisteren 

naar een monoloog van de docent, 
vervolgens opgaves maken in een werkboek 
en dan maar wachten tot de leraar ze had 
nagekeken.” 

Het onderwijs verandert in rap tempo 
onder invloed van voortschrijdende 
technologie. Iddink Group, tot begin deze 
eeuw vooral verzorger van het logistieke 
proces rondom het boekenpakket, was er 
als een van de eersten bij om de kansen 
te zien die digitali sering biedt (zie kader). 
Het werkboek werd een online portaal 
met digitale oefeningen. Via de techniek 
van de door Iddink geïnitieerde Stichting 
Edu-Ix (voorheen EduRoute) werd dit 
digitale lesmateriaal eenvoudig toegankelijk 
gemaakt voor de leerling. Door deze 
portalen vervolgens te verbinden met het 
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Het onderwijs verandert in rap tempo onder 
invloed van voortschrijdende technologie
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Iddink Group slaagde er als een van de eersten in de kansen 
te benutten die digitalisering bood. Zo konden scholieren al 
begin deze eeuw hun boeken online bestellen. Nu gebeurt bijna 
alles online: van opgaves maken tot het bijhouden van de eigen 
studievoortgang. Maar ook ziekmelden kan gemakkelijk via de  
app van Magister.

Leermiddelen  
steeds vaker digitaal
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is. “Maar we zijn er nog niet”, benadrukt Spring 
in ’t Veld. “Digitalisering biedt veel meer kansen.” 
Onlangs lanceerde het bedrijf daarom de 
vernieuwde strategie AAN, waarbij die digitalisering 
het middel vormt om de scholier nog meer op 
maat te bedienen. “Het draait erom de leerling 
‘aan te zetten’, hem te activeren. Hoe doe je dat? 
Door ervoor te zorgen dat hij zich maximaal kan 
concentreren op het belangrijkste: zijn individuele 
ontwikkeling”, aldus Spring in ’t Veld.

In de praktijk betekent het dat de leerling meer de 
regie krijgt over zijn eigen leerproces. Spring in ’t 
Veld: “Een scholier volgt steeds meer zijn eigen 
weg door het onderwijs, in zijn eigen tempo en 
steeds meer met zijn docent als ‘coach’. Zij moeten 
geholpen worden met technische voorzieningen die 
dat mogelijk maken. Daarvoor zijn wij er. Het is een 
illusie te denken dat leerlingen niets anders willen 
dan leren, maar door op hun behoeftes en wensen 
in te spelen, kun je het wél aantrekkelijker maken.”

Digitaal is het veel gemakkelijker om aan te sluiten 
bij de behoeftes van een scholier. “Neem het vak 
biologie. In een boek staat een plaatje van de 
bloedsomloop. Online kun je veel meer bieden”, 
benadrukt Spring in ’t Veld. “Je maakt het visueel en 
interactief met een animatie waarin je laat zien hoe 
het bloed door het lichaam stroomt.” 

Nog meer maatwerk: op individueel niveau kunnen 
sturen in hoe iemand de stof oefent. “Vindt een 
leerling een onderwerp lastig en wil hij meer 
opgaves? Dan bied je hem extra oefeningen op dat 
onderdeel aan. Dat geldt ook voor een scholier die 

sneller gaat en net wat meer uitdaging wil.” Neem 
de havist die goed is in wiskunde en dat vak op 
vwo-niveau wil volgen. “Je kunt digitaal meer sturen 
in wat iemand leert en welke oefeningen daarbij 
gemaakt worden. Zo bied je aan zowel de onder- als 
de bovenkant net wat extra’s.”

Iddink, onderdeel van de Iddink Group, levert de 
ingekochte content, scholen sluiten steeds vaker 
abonnementen af en mogen dan – binnen grenzen 
– zoveel leerstof gebruiken als ze willen, een beetje 
gelijkend op het Netflix-idee. “Je kunt zeggen: 
school, bepaal maar wat je gebruikt door het jaar 
heen en dat reken je af”, zegt Spring in ’t Veld. 
“Maar dan ontstaat bij de schoolorganisatie het 
wat oncomfortabele gevoel dat ze niet goed weten 
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Nieuwe strategie: naar 
één Iddink Group

Iddink Group implementeerde eind vorig 
jaar een nieuwe bedrijfsstrategie. Daarbij 
werden losse bedrijfsonderdelen als het 
logistiek bedrijf, Magister en Eduarte 
samengebracht onder één paraplu: Iddink 
Group. Spring in ’t Veld: “De strategie is 
in essentie niet veranderd maar wel hoe 
we deze in betrokkenheid met scholen 
en medewerkers proberen neer te zetten. 
We hebben mooie pareltjes ontwikkeld, 
maar aan losse pareltjes heb je niet 
zoveel - je moet er een ketting van maken, 
zeg ik altijd. De organisatiestructuur is 
eenvoudiger gemaakt en we werken 
niet meer met de afzonderlijke bedrijven, 
maar juist vanuit de disciplines: logistiek, 
de markt en technologie. Zo moeten 
medewerkers gemakkelijker kunnen 
samenwerken aan de mooie producten die 
we leveren, wordt kennis breder ingezet en 
kunnen we slagvaardiger opereren.”

leerlingenadministratiesysteem  
Magister (ook onderdeel van Iddink  
Group) werd een belangrijke vervolg-
 stap gezet. Het voordeel: in één oogopslag 
kan zowel de scholier als de docent, mentor 
of ouder zien hoe hij of zij ervoor staat en 
waaraan gewerkt moet worden. Met leerlingen-
administratiesysteem Magister heeft de onderneming 
een belangrijk deel van de digitale markt (70 procent 
van de middelbare scholen gebruikt Magister) op dat 
gebied in handen.

Het is slechts een korte schets van hoe divers 
de dienstverlening van Iddink Group inmiddels hoeveel geld er besteed wordt en of ze binnen de 

bandbreedte blijven. Het is gemakkelijker om te 
zeggen: we bieden deze ruimte aan en kijk maar hoe 
je daarvan gebruikmaakt.”

Betekenisvol ondernemen: de wereldburger 
van morgen opleiden
Wie actief is in het onderwijs - of dat nou is 
als docent, uitgeverij of distributeur van leer-
middelen - is bezig met hetzelfde doel: het 
opleiden van de ‘wereldburger’ van morgen. 
Ondernemen in deze sector betekent dan  
ook bijna automatisch dat je iets doet met een 
zichtbare maatschappelijke betekenis. “Op  
onze markt is de purpose al bijna een gegeven”, 
zegt Spring in ’t Veld. “Wij geloven dat jezelf 
ontwikkelen door te mogen en kunnen leren, 
je een gelukkiger mens maakt die je tevens 
voorbereidt op hun toekomst.”

Die passie voor het onderwijs zit bij alle Iddink 
Group-medewerkers in het DNA. “We willen 
leerlingen graag die paar extra stappen verder 
helpen, die stappen die net het verschil kunnen 
maken. Wat hebben scholieren nodig? Hoe 
kunnen we het team rondom de leerling laten 
concentreren op hun kerntaak door alles 
daaromheen te faciliteren? Daarop stemmen we 
onze dienstverlening af. En als je dan ziet dat 

Momenteel maakt het fysieke materiaal nog 
minstens 65 procent uit van de jaarlijks geleverde 
leermiddelen; bijna 35 procent is digitaal. 
Binnen enkele jaren moet die verhouding zijn 
omgedraaid. Toch zal het fysieke boek nooit 
geheel verdwijnen, zo verwacht Iddink Group-
CEO Wijnand Spring in ’t Veld.

“Het is een illusie dat leerlingen 

niets anders willen dan leren, maar 

door op hun behoeftes en wensen 

in te spelen, kun je het wel 

aantrekkelijker maken”

65% 
fysiek materiaal
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in deze sector. Het zal wel iets langer worden. 
Het heeft ook best wel wat impact op een 
schoolorganisatie. Dat vraagt tijd en daar hebben 
we begrip voor.”

De match tussen NPM Capital en Iddink Group 
is dan ook een hele logische. Spring in ’t Veld: 
“In deze markt bestaat zeker de mogelijkheid van 
kortetermijngewin, maar dat is absoluut niet onze 
insteek. We zijn een langetermijnspeler met een 
langetermijnvisie voor een dienstverlening waar 
de klanten ook echt wat aan hebben.” Het is dus 
belangrijk een investeerder te hebben die daarbij 
past. NPM Capital onderschrijft en onderkent die 
maatschappelijke visie. “Daarom waren we zo 
gecharmeerd van NPM. Hun kijk op de wereld 
en investeren past goed bij ons bedrijf.”

Eigenlijk, zo zegt de Iddink Group-CEO, is NPM 
een atypische private-equitypartij. “Natuurlijk 
investeren ze geld in een bedrijf met het doel 
daar een zeker rendement uit te halen, maar ze 
doen dat vanuit een andere drive. Bij hen is de 
maatschappelijke relevantie zeker zo belangrijk. 
Veel zaken die wij neerzetten vragen tenminste 

het onderwijs herkennen en proberen die 
bewust te maken. Als we die vertaalslag 
maken, zie je dat bijna iedereen dat mooi 
vindt en dat het ook bijna altijd tot een 
gezond businessmodel leidt”, aldus de 
Iddink Group-CEO.

Toekomst: verdergaande digitalisering
Iddink Group wil de komende jaren verder 
doorpakken in het leveren van digitale 
leermiddelen op maat. “We willen het voor 
de docent mogelijk maken het lesmateriaal 
nog meer op individueel niveau te 
differen tiëren. Dat idee is misschien niet 
revolutionair, maar de kunst is om het te 
kunnen ondersteunen. Daarin hebben we 
inmiddels flinke stappen gemaakt met ons 
nieuwe product Magister.Me.”

Dat betekent niet dat het fysieke boek snel 
verdwijnt of een bedrijfstak in de marge 
wordt. Momenteel maakt het fysieke 
materiaal nog zeker 65 procent uit van 
de jaarlijks geleverde leermiddelen; bijna 
35 procent is al digitaal. “Ik denk dat 
de verhouding precies andersom gaat 
worden”, voorspelt Spring in ’t Veld. “We 
zijn nu al veel meer een IT-dienstverlener 
dan een logistieke dienstverlener, maar die 
laatste tak is en blijft van cruciaal belang. 
Binnen welke tijdspanne die verhouding 
in de geschetste richting schuift? Ik zou 
willen zeggen vijf jaar, maar we vergissen 
ons altijd in de snelheid van verandering 

Innovatie

Iddink Group: 
Van schoolborden en schriftjes 
tot brede leverancier van leer - 
middelen en digitale platformen

Van oorsprong is Iddink (opgericht in 1922) 
leverancier van middelen als schoolborden, 
krijtjes en schriftjes. Eind jaren ’70 kwam het 
bedrijf in handen van de familie Van Schuppen. 
De nieuwe eigenaar vormde Iddink om tot 
een brede leverancier van leermiddelen in het 
voortgezet onderwijs. De familie zag scholieren 
op boekenbeurzen gebruikte boeken aan 
elkaar verkopen, dus bedacht het bedrijf een 
manier om ineens complete boekenpakketten 
te kunnen verstrekken. Het idee: de school 
kiest de leermethodes en Iddink faciliteert alles 
daaromheen. 

Begin deze eeuw kwam daar de mogelijkheid  
bij om volledig online te bestellen. “We waren in  
2000 een van de eerste bedrijven in de markt  
die al een online bestelportaal hadden”, vertelt 
Wijnand Spring in ’t Veld. Later voegde het 
bedrijf onder meer leerlingenadministratie-
systeem Magister toe aan de portefeuille. Met  
Eduarte heeft Iddink Group ook een leerlingen-
informatiesysteem voor het mbo ontwikkeld. 
Sinds begin deze eeuw is het bedrijf ook actief 
in België en Spanje.

“Het mooie aan deze markt 

is dat de purpose eigenlijk 

al een gegeven is”

Iddink Group wil de leerling en docent AAN zetten. Door alles 
rondom hem te regelen, moet er zo weinig mogelijk energie 
wegvloeien. De scholier, ondersteund door zijn docent, kan zich 
zo focussen op het belangrijkste: zijn individuele ontwikkeling. 

35% 
digitaal leermateriaal

Omzet 
€150 miljoen

CEO
Wijnand Spring 

in 't Veld

Belang NPM 
sinds 2014

drie jaar voor ze financieel succesvol worden. 
De vraag is maar of een aandeelhouder je 
daarin de ruimte biedt. Ik kan daar in het geval 
van NPM volmondig ja op zeggen. We zijn dus 
in die zin een mooie fit.”

“Wij bekijken eerst of iets toevoegde 

waarde heeft voor het onderwijs. 

 Een businessmodel volgt dan 

altijd eigenlijk vanzelf”
Wijnand Spring in 't Veld (FotoMX)

het resultaat geeft… Dat je iemand ziet 
opbloeien, dat is zó stimulerend. Daar doet 
de docent het ook voor.”

Dat de maatschappelijke betekenis voorop 
staat binnen de onderneming, blijkt ook 
uit de manier waarop gedacht wordt over 
rendement. “Ik durf oprecht te zeggen dat 
wij altijd starten met denken over de vraag 
of iets toegevoegde waarde heeft voor het 
onderwijs. Maken wij een schoolorganisatie 
blij met een bepaald product? Als dat zo  
is, is het bij mij bijna altijd een vanzelf-
sprekend heid dat er ook wel een passend 
verdienmodel bij te vinden is.”

Eerst een idee tot op de laatste decimaal 
doorrekenen voordat je het gaat toe-
passen, is dus niet hoe Iddink Group 
werkt. “We kijken veel meer wat nou 
eigenlijk de latente behoefte is die we in 
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De wereld van NPM
 

NPM Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die groeikapitaal verschaft aan 

middelgrote tot grote ondernemingen met hun basis in de Benelux. Het is een investeringspartner 

van ondernemers en managementteams met kennis en ervaring, financiële draagkracht en een 

uitgebreid netwerk. Door sterk in te zetten op verbetering van de operationele gang van zaken, 

ecommerce en duurzaamheid wordt ondernemings en aandeelhouderswaarde gecreëerd.

Als actieve en betrokken aandeelhouder verbindt NPM Capital zich voor onbepaalde tijd, zolang de 

afgesproken ontwikkelingsfase duurt en zover als die reikt. De flexibele investeringshorizon biedt 

de ruimte om waarde te creëren en maakt NPM Capital investeringspartner bij uitstek voor 

familiebedrijven, in buyouts en in buy & buildscenario’s.

NPM Capital heeft ruim 65 jaar ervaring in het verstrekken van risicokapitaal. NPM participeert op dit 

moment in 24 ondernemingen die actief zijn in verschillende sectoren, van maakindustrie, voedings

industrie en offshore tot ebusiness en gezondheidszorg. Gemeenschappelijke elementen zijn een 

heldere groei of ontwikkelingsstrategie, gedreven management en een duurzame concurrentiepositie.

 

SHV
SHV is een privaat familiebedrijf dat een sterke positie nastreeft in een aantal operationele activiteiten en 

specifieke investeringsactiviteiten. SHV, gevestigd in Nederland, is actief in 62 landen verspreid over alle 

continenten, en heeft circa 60.000 werknemers. Het ondernemerschap van SHV wordt weerspiegeld in 

een reeks van gedecentraliseerde activiteiten, actief op het vlak van energiedistributie (SHV Energy), 

zelfbedieningsgroothandel (Makro), zwaar hijswerk en transport (Mammoet), industriële dienstverle

ning (ERIKS) en dier en visvoeding (Nutreco). Als investeerder is SHV betrokken bij de exploratie, 

ontwikkeling en productie van olie en gas, voornamelijk in de Noordzee (Dyas) en in het verstrekken 

van private equity aan bedrijven in de Benelux (NPM Capital). SHV investeert voor de lange termijn, om 

bedrijven uit te bouwen en verder te ontwikkelen en hun klanten te voorzien van uitstekende producten 

en diensten, die toegevoegde waarde leveren. Dit kan worden waargemaakt dankzij een team van 

mensen die trots zijn om deel uit te maken van SHV. 
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Investeer
ook mee in 
het einde 
van honger 
in Benin 
www.katakle.nl

The Hunger Project maakt mensen 
in Benin bewust van hun eigen 
vermogens. Zo helpen we ze bij het 
herkennen en benutten van kansen om 
ondernemerschap en zelfredzaamheid 
te realiseren. Dáár investeren wij in! 
Investeer ook in de Katakle-groep en 
word lid van een inspirerend netwerk.
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Je vindt ons in
het vriesvak.

Al sinds 1900 maakt Kwekkeboom de lekkerste hapjes. Altijd met liefde voor smaak 
en kwaliteit. Dat doen we met de beste ingrediënten, unieke bereidingswijze en ons 
vakmanschap. Na jarenlang proberen, proeven en testen, presenteren we nu met trots: 
Krokante ovenhapjes. En dat is knap krokant, van Kwekkeboom.

Probeer nu gratis en doe mee 
aan de grootste proeverij van Nederland
Ga naar kwekkeboom.nl voor de actievoorwaarden.

Nieuw!Knap Krokant van Kwekkeboom.
Bitterballen uit de oven.
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