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Bezielende ondernemers
lessen voor 2015
We leven in een fascinerende tijd waarin er meer mogelijk is dan ooit.
Het duurt niet lang meer voordat ik de vraag ‘hoe was dat dan zonder het
internet’ zal moeten beantwoorden.
TEKST DINA-PERLA MARCIANO

oor de tijd reizen wordt
steeds minder een
dromerig science fictionidee, maar onder meer door
technologie in zekere mate
een realiteit. Het thema van
TEDxAmsterdam is dan ook Somewhere
in Time. Traditiegetrouw ga ik de lessen
van deze editie via een publiekelijk
epistel weer aan de mijne koppelen,
boordevol bezieling voor 2015.

ONDERNEMERSLES 1
DRAAG IETS POSITIEFS BIJ ID&T‘s

MEER TIPS?

Benieuwd naar de rest
van de tips van DinaPerla en TED Talks van de
ondernemers in dit artikel?
Je kunt ze terugvinden op
baaz.nl/TedXAMS
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voorman Duncan Stutterheim krijgt
het publiek in de zaal op Sensation
White-achtige wijze uit de stoelen en
laat iedereen voelen dat hij leeft. Wat
ik niet wist, is dat het wereldberoemde
dansconcept Sensation White een
gepassioneerde huldebetuiging is aan
zijn overleden broer. Werk vanuit je
passie. Zie wat iedereen ziet en durf
te doen wat niemand doet. Draag iets
positiefs bij aan de wereld, al helemaal
als je in de positie verkeerd om veel
terug te geven. Met deze kernachtige
boodschappen wil Stutterheim laten zien

hoezeer hij het ondernemerschap een
warm hart toedraagt, zeker bij de jongere
generaties die constant op zoek zijn naar
kansen en vernieuwingen.
Stutterheim kent de pieken en dalen van
het ondernemerschap, maar hij weet ook
als geen ander hoezeer vrijwilligerswerk
een impact kan maken. Vaak leiden
kleine beslissingen tot grotere en zijn
het vrijwillige bijdragen die de wereld
daadwerkelijk veranderen. Zo zet hij
jongeren in om ouderen een handje te
helpen en is drinkwater op zijn festivals
gratis.

ONDERNEMERSLES 2
HOE UITZICHTLOOS DE SITUATIE OOK
IS, BLIJF DROMEN EN GELOOF Hoe vaak
oordelen mensen zonder ook maar iets
te weten van hoe iemand echt in elkaar
steekt, waar iemand vandaan komt en
wat de daadwerkelijke ervaringen zijn?
Zo ook in het geval van professioneel
ballerina Michaela DePrince, ooit in
Afrika geboren als Mabinty Bangura.
Vanaf een afstand lijkt het alsof ze
in een sprookje leeft. Niets is minder
waar. Vanwege haar pigmentvlekken is

Bangura een duivelskind,
gedoemd voor het leven. Ze
zal nooit kunnen trouwen,
is de overtuiging en zij is
niets waard.
Hoe uitzichtloos de situatie
ook is, blijf dromen en
geloof dat er iets beters
komt. DePrince die als kind
al van ballet droomt, is daar
het bewijs van. Nadat zij
door een Amerikaans gezin
geadopteerd is, krijgt haar
leven een andere wending.
Eén vol prachtervaringen
dat voor de meesten van
ons niet is weggelegd.
Doorzettingsvermogen kan
levens redden, mits je er
niet alleen voor staat.

zet door, ondanks die
angst. Transitie begint
met moed. Morele
dapperheid is de sleutel
tot effectieve verbetering.
Veel mensen denken dat
zij als eenling geen impact
kunnen hebben. Laten
wij per direct van dit idee
afstappen. Misschien een
bekend verhaal, maar ooit
met een mug in een kamer
geslapen? Verandering
komt niet voort uit de
aanzienlijke inspanningen
van enkele meesters,
maar uit de bescheiden
inspanningen van ons
allemaal. Laten we samen
strijden en lasten dragen.
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ZET DOOR, ONDANKS
ANGST Activist en

ONDERNEMERSLES 4
NEEM GEEN GENOEGEN
MET ‘NEE’ Neelie Kroes kan

International Director
bij Greenpeace Kumi
Naidoo geeft ons een hoop
handvaten voor impactvolle
verandering. In zijn talk
staat klimaatapartheid
centraal. Er zijn geen
banen op een dode
planeet. Er is niks mis
met de aardbol, maar met
ons gedrag. Het is aan
de wereldbevolking om
samen te werken, zodat
wij de levens van onze
toekomstige generaties
veiligstellen. Wij schrijven
nu geschiedenis en
bepalen waar het naartoe
gaat. De handvaten
die Naidoo bespreekt,
zijn echter toepasbaar
op iedere kwestie. Als
we eenmaal alert zijn
op onmenselijkheid en
onrecht, is het van belang
om vast te houden aan
de grote idealen en
doelstellingen. Verandering
is geen sprint, maar een
marathon. Verandering
sluit angst niet uit, maar

het bij ons Nederlanders
niet meer verkeerd
doen. Zij wordt door
velen als voorbeeldige
topvrouw gezien. Het
leven begint pas na de
Europese Commissie.
Er komt niets in van een
pensioen. Kroes begint
opnieuw, met een startup.
Nooit te laat om nieuwe
dingen te proberen, op
welke leeftijd en in welke
levensfase dan ook. Europa
is klaar voor vernieuwing
en er is genoeg geld
beschikbaar. Nederland
kan hierin een sleutelrol
innemen. Sterker nog, laat
Amsterdam het epicentrum
van innovatie worden.
Kroes wil van de jongere
generaties met briljante
initiatieven leren. En
terecht! Laten wij daarbij
niet kopiëren wat er op
ondernemersvlak in andere
landen gebeurt, maar
uitgaan van wat we zelf
te bieden hebben. Daar zit
onze meerwaarde en ons

‘Laat Amsterdam
het epicentrum van
innovatie worden’
onderscheidingsvermogen.
Binnen een stimulerende
omgeving zoals
Amsterdam, is dit
voor hardwerkenden
weggelegd, ook voor
vrouwen met kinderen.
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DURF JE TE UITEN DOOR
KLEDIJ Worden ouderen
en dan vooral oudere
vrouwen afgeschreven
door de maatschappij?
Zijn zij onzichtbaar
geworden? Gaat het woord
ouderen hand in hand met
treurige beeldvorming?
Ari Seth Cohen laat zien
hoe onzinnig het is om
te denken dat ouderen,
vooral oudere vrouwen,
zieke en uitgeleefde
geraniumplukkers met
bochelruggen zijn. Samen
met artistiek pronkstuk
Debra Rapoport uit New
York, laat hij zien wat stijl
en elegantie inhoudt.
Hoe ouder je wordt,
hoe meer je groeit. In
alle opzichten kan ik dit
beamen. Ook al grap
ik over de opkomende
grijze haren, qua stijl,
gezondheid, allure,
persoonlijkheid en meer
ontwikkel ik mij iedere dag.
Kleding ondersteunt hierin.
Durf je dus te uiten door
kledij. En, als ik ooit op
Rapoport‘s huidige leeftijd
in staat zal zijn om met
fysieke intensiteit pilates
of andere oefeningen
uit te voeren, zal ik mijn
zegeningen tellen.

LAAT JE
INSPIREREN

Wil je je vaker
laten inspireren
door interessante
ondernemersverhalen?
Neem dan een
abonnement op Baaz!
Dit is gratis voor
ondernemers, dus schrijf
je snel in op www.baaz.nl
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