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STERK MERK 
 

Passie, overtuiging en vitaliteit 

 

 

Onlangs waren de Orchid Inspiration Days en heb ik een aantal deelnemende 

bedrijven bezocht. Daarbij heb ik gesproken met ondernemers en medewerkers met 

enorm veel passie voor hun bedrijf. De passie die zo kenmerkend is voor onze 

sierteeltsector. Meestal vanuit passie voor het product wat geteeld en verhandeld 

wordt. En soms gaat dit verder dan alleen het product, kwekers die er bewust voor 

kiezen om te excelleren in duurzaamheid of innovatie.  

 

De Britse Managementgoeroe en marketeer Simon Sinek 

onderscheidt in zijn beroemde ‘Golden Circle’ de why-, how- en 

what-vraag. Waarbij het interessant is vanuit welke kant je deze 

cirkel invult. Begin je met het ‘wat’ (product of dienst) of juist met 

het ‘waarom’? Waarom besta je als bedrijf, wat is je doel, je 

‘purpose’ zoals collega Nadja in haar artikel in de vorige Retail 

Services Kennisupdate beschreef. Want zeker als het om 

generieke producten gaat, kun je klanten en consumenten aan je 

binden die voor jou kiezen, omdat ze geloven in waar je voor staat. 

Hierin kun je dus met een generiek product toch onderscheidend 

zijn. En deze Why, dit doel, gaat over wat je ‘wilt doen voor de 

wereld’.  

 

Koen Hazewinkel is adviseur over vraagstukken omtrent strategie, organisatieontwikkeling en leiderschap 

binnen onder andere de levensmiddelenbranche. Hij gaf hierop in één van zijn laatste artikelen een 

interessante zienswijze. Een purpose is zelden geld. Ondernemers beginnen vaak met hun onderneming 

vanuit een idee, een overtuiging, een wens om iets bij te dragen. Het doel van strategisch denken is in zijn 

ogen dan ook niet winstgevendheid, maar vitaliteit. Want als je wilt dat je idee, je overtuiging ook in de 

toekomst blijft voortbestaan zul je als onderneming vitaal moeten blijven. En om vitaal te blijven heb je ook 

een gezond rendement nodig. In één van de volgende Retail Services Kennisupdates geeft Koen zijn visie 

op de sierteeltsector in relatie tot de retail. Wil je meer weten over zijn visie op vitaliteit als bedrijfsstrategie 

lees dat in dit artikel of bekijk deze korte video. 

 

De passie waarin ik aan het begin van dit artikel over sprak, is een goede basis voor vitaliteit. Wil jij eens 

sparren over de ‘Why’ en vitaliteit als strategie, of geïnspireerd worden door bedrijven die hier in uitblinken? 

Neem gerust contact met ons op! 

 

http://elink.royalfloraholland.com/c/6/?T=MTk0NDA3ODc%3AcDEtYjIxMTY2LTFjZTI5NWZmMWNkMjRiYjJiYjBmNjEyNmVhNDYxYzIy%3Ac3VzaGFudGl2YW5rbGF2ZXJlbkByb3lhbGZsb3JhaG9sbGFuZC5jb20%3AY29udGFjdC0wYWM3NGQ2ZTNlMDFlYTExYjg2NDAwMTU1ZDYyNzQ0MC1mNzVmZmZkZWU3MTE0MmRmOGE0MDQzNDI1OTBmM2I2MQ%3AdHJ1ZQ%3AOA%3AU3RlcmttZXJr%3AaHR0cHM6Ly93d3cucm95YWxmbG9yYWhvbGxhbmQuY29tL21lZGlhLzE1MzYxOTgxL3JldGFpbC1zZXJ2aWNlcy1rZW5uaXN1cGRhdGUtdmllci1waWpsZXJzLnBkZj9fY2xkZWU9YzNWemFHRnVkR2wyWVc1cmJHRjJaWEpsYmtCeWIzbGhiR1pzYjNKaGFHOXNiR0Z1WkM1amIyMCUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTBhYzc0ZDZlM2UwMWVhMTFiODY0MDAxNTVkNjI3NDQwLWY3NWZmZmRlZTcxMTQyZGY4YTQwNDM0MjU5MGYzYjYxJmVzaWQ9YjgyMDlmYzctZTBjOS1lYjExLWJhY2MtMDAwZDNhYjYzMmNk&K=8T2pjptkvUtgxzmWStK2sg
https://koenhazewinkel.org/het-ultieme-doel-van-strategie-is-vitaliteit/
https://www.linkedin.com/posts/koenhazewinkel_het-doel-van-strategisch-denken-activity-6805837670435049473-WpC3/

