
Imagine: “the new meaning of profit” 
Stel je eens voor…….!!*
Tussen de dagelijkse post ligt een envelop met daarop in sierlijke letters mijn naam en adres. 
Nieuwsgierigheid maak ik de envelop open en vind een brief. Ik lees dat ik speciaal geselecteerd 
ben voor een event op Terschelling in mei. Als key player in mijn branche kan ik het verschil 
maken.  Aan het einde van de brief de vraag om de Save the Date te versturen naar een adres, 
mocht ik mee willen doen aan dit event.  Lees verder….


Ik heb nog even getwijfeld of ik wel zou gaan. Mijn agenda is overvol en als ik eerlijk ben, vallen 
de meeste congressen en events achteraf altijd weer een beetje tegen. Maar deze persoonlijke en 
exclusieve uitnodiging maakte me toch wel nieuwsgierig. Bovendien kom ik niet dagelijks op 
Terschelling en is de boeiende line up van sprekers veelbelovend. 
De organisatie heeft toegezegd dat het uitgenodigde gezelschap een bonte mengeling is van 
pioniers, dwarsdenkers, oude rotten en jonge honden die allemaal nadenken over de vraag 
hoe een onderneming de komende jaren niet alleen aantrekkelijk en relevant kan blijven, maar ook 
de aansluiting weet te behouden bij grote maatschappelijke en economische veranderingen. 


1. Dominee’s vinger 

Ik hoop dan ook dat dit niet het zoveelste theoretische event is, maar 
dat ik de komende dagen waardevolle tips en ideeën krijg waar ik in 
de praktijk ook iets mee kan. Het opgeheven dominee’s vingertje 
over verantwoordelijkheid voor mens en milieu ben ik eigenlijk 
wel een beetje beu. Ik zit immers niet onder een grote steen en 
weet heel goed dat future proof ondernemingen in de toekomst 
waarden gedreven en transparant moeten zijn bij hun doen en laten. 
Maar het is soms verdraaid lastig om afwijkende strategische keuzes 
te maken. Het afbreukrisico is immens groot. En “pure’ winst voor 
alle stakeholders realiseren is nog niet zo eenvoudig.


Daarom hoop ik dat ik straks op Terschelling inspirerende denkers en doeners ga ontmoeten die 
me vanuit de praktijk uitleggen hoe zij met hun manier van werken ‘Future Proof’ zijn en ook nog 
bijdragen aan het oplossen van kleine of grote (maatschappelijke) vraagstukken.  Die ‘the new 
meaning of profit’  hebben gedefinieerd en inhoud hebben gegeven.


Zo’n acht weken voor het congres word ik persoonlijk gebeld met de vraag om me aan te melden 
op de website voor het event, daar een profiel te maken en ontvang via die weg al informatie en 
sneak previews voor het event.  


Bij mijn profiel krijg ik ook de vraag om online de survey in te vullen. Deze survey zet me echt 
aan het denken. Een maand voor het event krijg ik een keuze op basis van mijn survey. De 
organisatie adviseert de route met het thema ‘hoofd’. Ik lees wat dit inhoud en zie dat het gepaard 
gaat met vroeg opstaan en veel beweging. Hier heb ik geen zin in. Ik zie de route met thema 
‘handen”. Ik klik op deze route ben nu klaar voor het event. 

2. Keurslijf van de manager
Vooraf heb ik keurig een routebeschrijving ontvangen met informatie 
over de parkeerplaatsen en de plek waar ik me kan melden voor de 
overtocht. Bij de uitnodiging zat ook een handig kledingadvies, zodat 
ik me direct op mijn gemak voel tussen de andere genodigden. 
Geen driedelige pakken of stropdassen, maar informele kleding 
die praktisch is afgestemd op het avontuurlijke programma dat 
ons is beloofd. Het grote voordeel van informele kleding is dat je het 
gevoel hebt dat we als mensen onder elkaar zijn, terwijl formele 
kleding ons vaak in het keurslijf van de manager dwingt. Goede 
keuze dus, om deze dagen informeel op pad te zijn. 




Bij de aanmelding heb ik een aantal vragen beantwoord, zodat de organisatie mij op basis van 
mijn interesses, uitdagingen en expertise heeft ingedeeld in een subgroep met vakgenoten die 
waardevol kunnen zijn voor mij en ik waarschijnlijk ook voor hen. ,,Het ene moment ben je leraar 
en het andere moment zul je je leerling voelen”, stond er op de website. En dat is precies wat 
ik graag wil. Nieuwe inspiratie en inzichten opdoen en gelijktijdig mijn kennis en ervaring 
aanscherpen door deze te delen met anderen. 


Daarnaast ben ik gekoppeld aan een andere deelnemer van een andere generatie. We hadden 
allebei een puzzelstuk ontvangen en hebben elkaar halverwege het event gevonden (het was even 
zoeken en zorgde er tegelijkertijd voor dat ik veel deelnemers gesproken heb --> goede ijsbreker). 
De twee puzzelstukjes vormden samen een foto met op de achterkant een vraag dat erg 
leeft bij ons allebei. Hoewel we uit een andere generatie komen, snap ik waarom de organisatie 
ons aan elkaar gekoppeld heeft. Onze business vult elkaar goed aan en we besluiten na het event 
verder in gesprek te gaan hoe we in de nabije toekomst onze krachten kunnen bundelen. 


Opvallende banieren en vlaggen wezen mij de weg naar de aanmeldingstafel. Daar werd ik 
hartelijk ontvangen en kreeg ik naast mijn persoonlijke naamkaart een handig boekje met alle 
wetenswaardigheden voor de komende dagen. Naast het programma met sprekers gaf het boekje 
ook informatie over de diverse parallelsessies en de doelstellingen van Fairminds. Nuttig leesvoer 
voor de snelle overtocht van 45 min. naar Terschelling. 

3. Weerbarstige praktijk

Aangekomen in de haven van dit eiland wachtte mij de eerste 
verrassing. Er stond weliswaar een huifkar voor mensen met een 
beperking, maar de overige deelnemers werden uitgedaagd om met 
een e-bike naar het hotel te fietsen. Voor de bagage werd keurig 
gezorgd. Ik kon deze bij het aan boord gaan afgeven en de 
organisatie zorgde ervoor dat het vervolgens keurig op tijd in de 
lobby van het hotel klaar stond. Na een korte koffiebreak en een 
informele begroeting met andere genodigden, waarvan sommigen al 
een dag eerder gearriveerd waren, werden we uitgenodigd voor de 
formele kick off van het tweedaagse event. 


4. Bijzondere verhalen 

Tijdens dit welkom ontdekte ik dat de organisatie nogmaals de verwachtingen probeerde te 
managen, door aan te geven dat niet alleen alle zintuigen geprikkeld zouden worden, maar dat we 
zelf actief moesten bijdragen aan het inhoudelijk gedeelte van het programma. Alleen dan was 
succes verzekerd. Op diverse plaatsen en momenten zouden we geprikkeld en uitgedaagd 
worden om onze mening te geven met als doel om waardevolle theorie en de weerbarstige 
praktijk naadloos in elkaar te laten overvloeien. En hoe waardevol deze interactieve 
kennisuitwisseling is, zou al snel blijken. 

Het totaalprogramma bood een mooie mix van formele en informele momenten. 
Lunchmomenten werden ingevuld met picknickmanden en kleine versnaperingen op diverse 
locaties en ’s avond hadden we een heerlijk diner, waarbij ieder gebruikt ingrediënt in het 
menu een eigen verhaal symboliseerde. Zo hadden we bijvoorbeeld brood van de ontzettend 
gedreven koeckenbakker Joep Langen en aten we een bananendessert van de Fairtrade 
bananen van Befrank . Zelfs de kruiden en specerijen vertelden een bijzonder verhaal over het 
positieve effect van transparantie door blockchain in de keten. 

5. Inspirational roadmap
Het meest bijzondere van de twee dagen was niet de kennis die door gastsprekers gedeeld werd 
in plenaire sessies voor alle deelnemers. Ook de aansluitende discussie met sprekers en de zaal 
onder leiding van de zeer gemotiveerde en gedreven journalist en auteur Jeroen Smit vormden 
voor mij niet het hoogtepunt. Persoonlijk werd ik het meest enthousiast van de programma 
onderdelen die ik zelf kon uitkiezen uit een soort “inspirational roadmap”. 




Op diverse plekken op het eiland werden onderdelen gepresenteerd uit een onderzoek dat 
uitgevoerd was door studenten van de Han University of Applied Sciences. De resultaten 
van dit onderzoek waren samengevat in zeven dilemma’s die op verschillende plekken van het 
eiland gepresenteerd en besproken werden. Met een routekaart en de eerder toegewezen E-
bike konden de deelnemers zelf bepalen welke TED-talk van studenten ze wilden bijwonen 
om daarover met de andere aanwezigen van gedachten te wisselen. Wie niet in staat was om 
zelf te fietsen, kon zich met een handige elektrisch golfkar of de huifkar verplaatsen. 

Het leuke was dat een aantal uit ons “gelijkgestemde” groepje een andere route hadden 
gekozen, waardoor we tijdens de evaluatie-ontmoeting aan het eind van de middag meerdere 
ervaringen, verhalen en learnings konden uitwisselen. Super-interessant om te horen wat 
anderen hadden ontdekt en stiekem was ik soms wel een beetje jaloers dat ik een afwijkende 
route had gekozen. 

Het bijzondere van deze tour was dat we op de meest bijzonder plekken een presentatie, 
discussie of ontmoeting met de jongere generatie hadden. Tijdens mijn fietstocht kwam ik in een 
cranberry kwekerij, een eendekooi, een kaasmakerij, een bunkercomplex uit de tweede 
wereldoorlog en zelfs in een opblaasbare kapel die ergens midden in de duinen was geplaatst. 

Het avondprogramma bood evenveel vrijheid als de overige programma-onderdelen. Na het diner 
met een dinner-lecture van een bijzonder boeiende gastspreker en een korte wrap up van de 
dag door de dagvoorzitter kon iedereen zijn eigen avond indelen. Er was een café-sessie met 
gesproken column’s , een nachtwandeling onder begeleiding van Staatsbosbeheer en een “benen 
op tafelsessie” met eilandbewoner en dwarsdenker Jort Kelder over zin en onzin rondom 
duurzaamheid, purpose en waardengedreven ondernemerschap. 

6. Bootcamp voor vroege vogels
De vroege vogels die geen nachtbrakers waren, gingen op tijd naar bed, maar waren de volgende 
ochtend al weer vroeg uit de veren. Op het strand bij het hotel had de organisatie een sportieve 
bootcamp georganiseerd, zodat lichaam en geest weer helemaal fit aan de tweede programma- 
dag konden beginnen. 


De ochtend van de tweede dag die plenair werd afgetrapt, stond in het teken van “doen”. Enkele 
ondernemers vertelden vanuit de praktijk wat het betekent om “fair” te denken en te handelen. 
Tijdens hun betoog benoemden ze hun “do’s and don’t en sloten hun inleiding af met een 
uitdagende stelling en/of dilemma die de basis vormden voor groepsdiscussies. 


Aan het eind van de ochtend werd het formele programma afgerond met een korte 
inventarisatie van de belangrijke uitdagingen en kansen. Dat was ook het moment waarop 
Fairminds de toekomstplannen bekend maakte. Een uitdagende mix van ontmoeting, learning 
by seeing and doing door bedrijfsbezoeken, workshops, studiereizen, advies en 
onderzoek. Vond het gaaf dat Fairminds zich daar presenteerde als de verbinder tussen 
generaties om gezamenlijk de toekomstige uitdagingen in de distributiekolom te omarmen. 

7. Buddy walk
Omdat we de gehele ochtend binnen hadden gezeten, werd het formele programma afgesloten 
met een buddy-walk, waarbij een “jonge hond" en een “oude rot” aan elkaar gekoppeld werden 
voor een korte strandwandeling. Tijdens deze wandeling deelden we ervaringen van de afgelopen 
twee dagen en bediscussieerde we een samen gekozen dilemma.  De middag tot aan het vertrek 
van de veerboot gebruikt we om het eiland te verkennen of met anderen nog een glaasje te 
drinken in de plaatselijke horeca. 

Wie het voorgaande heeft gelezen zal zich niet verbazen dat ik me heb aangemeld als lid van 
Fairminds en dat ik nu al uitkijk naar het jaarlijkse impact-congres dat onderdeel uitmaakt van 
het lidmaatschap. Als alle toekomstige congressen en seminars op deze wijze worden ingevuld, 
heb ik in de toekomst geen enkele twijfel meer of ik wel of niet zou willen gaan. Count me in!  
* dit is het “gedroomde” programma en kan op basis van voortschrijdend inzicht, beschikbaarheid van sprekers en/of 
suggesties van deelnemers nog worden gewijzigd of aangevuld.


