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Sinds de verkoop van zijn televisiebedrijf zet ondern emer Ru ud
Koornstra zich in voor een duurzame wereld. Door nieuwe
producten in de markt te zetten. "Wat wij in het vrij e markt
kapitalisme groei noemen, is de teloorgan g van deze planeet.
11
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Ko en va n San t vo ord
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Ruud Koornst ra (42) bego n zijn carrière in de televisiewe reld . Samen

Fotografie Lex Draije r

w erkt niet, want het effe ct is averecht s. Me t Tendris hebben we een

met jeugdvri end en compagnon Friedwa rt Barfod produceerde hij

uitvind ing gedaan om meer energie uit zonne panelen t e halen. Dat

programma's als Villa Felderhof, Lingo en W intertijd. Na de verkoop

w as nog al revolut ionair, w ant het haalt bepaalde nat uurkun dige

van hun pro ductiebedrijf in 1999 was Koorn stra een vermogend

wetten onde ruit. We hebben presentaties geho uden voor bedrij ven,

man. Sindsdien is hij een w arm pleitb ezorg er voor een betere, du ur

voor hoog leraren, tot aan specialist en in zonne-energie aan t oe . Die

zame were ld. Samen met diezelfde Barfod en twee Philips-nazaten

mensen zeiden letterlijk: ' Het kan niet. En als het w el kan, dan kan

richtt e hij in 200 1 initiènngsmaatschappij Tendris op, w aarvoor

het nog niet. Jullie hebben zitten rommel en.' Als een paar ho nderd

inmidd els zo'n ho nderd mensen we rken. Durio n (later Oxxio), de

jaar geleden iemand t egen Je had gezegd dat de aarde rond is, had

Visa Greencard en de ultrazui nige Pharox-Iamp komen bij Tendris

je gedacht dat hij een lunatic w as. Tot je het inzicht hebt. Als je

vandaan. Maurits van Oranje, zelf ook ondernemer, spreekt met

bu iten de paden probeert te den ken, als je gelooft in een maakba re

Koornst ra over inspirat ie, leiderschap en een betere w ereld .

w ereld, dan moet je je goed realiseren dat andere mensen daar niet
zo snel mee zijn. Als ik mijn doe l w il bereiken, moet ik omzichtig te

Je hebt geen standaard cv, voo r zo ver da t bestaat. Wat is de
mo t ivatie achter alle dingen di e je t ot nu hebt ge daan?
" In het begin van je carrière gaan dinge n zoals ze gaan, maar lat er
ga Je zaken herkennen. Ik denk dat ik heel vroeg door had - onbe
w ust - dat w e in een maakbare we reld leven Die Je zelf kunt creë
ren, die je uiteinde lijk zelf je eige n w ereld maakt. Ik heb altijd di ngen
in bewegi ng w illen zette n. And no w for something completely dif
ferent , dat kw am bij mij vandaan. Dat w aar je goed in bent, bouw je
verder uit. "
Ni et den ken in p roblemen.
" Dromen, en daar een beeld bij hebben. Dat is mij n manier Visuali
seren. Uit eindelijk is on dernemen visualiseren. Het maanlanding prin
cipe. Als we over vij f jaar met elkaar op de maan w illen staan, dan
maken we daar nu een plan voor. Ma ar het plan kan niet st ar zijn,
w ant dan komen w e er niet. Door te visualiseren bereik je dat alles
in de Juiste stand gaat staan . Of het nu zo gaat of zus, maakt niet
uit, het gaat erom dat we het halen. "
Je hebt gee stelijke fl exibilite it. Kom j e veel mensen tegen di e
in de wa r rak en als j e afwijk t van het p ad dat je een m aal bent
ingeslagen?

Is visualiseren een vo orwa arde o m succes te k unne n hebben ?
" Volgens mij is niets zo sterk als mensen met een droom . Als Mar t in
Luther King had geroepe n 'I have a strategy ' had niemand naar hem
geluist erd. Geïnspireerde mensen zijn ook meestal rare mensen. Ik
heb programma 's gemaa kt met Rik Felderhof en heb drie dagen
met Paul Fent ener van Vlissingen in Schot land gezeten; niet in een
luxe huis maar in een klein hutj e met een poepdoo s. Hij zei: ' De
mensen die het verschil make n, zijn mensen die op zoek zijn naar
w eerstand.' Als iedereen iets een goed idee vindt , dan ben je te laat.
Vergeet het dan maar. Volgens mij heeft de evoluti e ook zo gew erkt.
Opeens gi ngen ze lope n. Of vliegen. "
Wat kunn en andere man agers lere n van visualiseren?
" De essentie is: rijke denkers t rekken rijk e denkers aan.

" 0 ja. Of ze w orden boos In het begi n gi ng ik dan beuken. Dat

Doemdenkers t rekken doe mden kers aan. ~

w erk gaan."

lIGeïnspireerde mensen zijn ook meestal
rare mensen"
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Ruud Koorn stra (42)
Partner van init iëringsmaat schappij Tendris
Opleid ing : Vrije School Den Haag, propedeuse pedagogie,

Universiteit Leiden (2,5 jaar)
Loopbaan: oprichter/directeur en producent van K&B Events, 0&0
Producties (later ID&Dtv, nu ldtv)
Nevenactiviteiten: voorzitter vereniging voor Social Venturing
Nijenroad, bestuurslid Goede Waar & Co, Lid van het Curatorium
van de Leerstoel voor Social Venturing en Entrepeneurship aan de
Universiteit van Nyenrode
Hobby's: " zie boven"
Thuis: getrouwd en drie kinderen

Ik zie bij mensen om me heen w eleens zaken mislukken. Waar zit
dat in) Mensen zeggen tegen mij: 'Jij hebt makkelijk praten.' Nee.
Het heeft er niks mee te maken dat je geld op de bank hebt, of dat
je prins bent. Dat maakt niet uit. "
Je sp reek t heel geïnspireerd. Is dat oo k niet één van j e krach
ten, behalv e die droom ?
"Ik w erd laatst gevraagd door een uitzendconcern om hun directie
toe te spreken. Ze wilden dat hun directie en managementteam
meer ondernemende mensen werd en. We deden twee sessies en
na twee uur begon een mevrouw te huilen. 'Ik w ist wel dat ik niet
op de goede plek zat,' zei ze. Anderen werden kwaad. Ze w ilden
allemaal stoppen en hun eigen ding gaan doen. Toen moest ik repa
reren: 'Ho, ho'. zei ik. 'Je kunt dat ondernemende ook binnen een
bedrijf kw ijt.' Ik wist echt niet w at ik moest doen, ze w ilden weg .
Voor hetzelfde geld w aren ze bij de Baghwan gegaan, maar in dit
geval werden ze ondernemer. "
Je kunt visualiseren, mensen motiveren . Wa t k un j e n iet ?
" Ik kan geen deal maken. Ik heb de Greencard bedacht (een credit
card die de COruitstoot van alle uit gaven met die kaart compen 
seert, red.). Het idee klopt , maar dan komt er een heel traject waar
ik niks mee heb. Zoals het onderhande len over voorwaarden . Maar
na afloop kijk ik zo'n contract wel heel krit isch door. Ik kijk niet
naar de juridische essentie, maar meer: waarom hebben we dit ook
alweer gedaan? Wat staat hier nou ? Gaat het lukken ? De mensen
om me heen zijn belast met de dagelijkse beslommeringen . Ik heb
nu zo' n veertig pijlen op mijn boog staan, wa ar we iets mee moeten
de komende periode. Die kan ik niet ineens de organi satie in slinge
ren. Daar vecht ik voor, tot ik medestanders krijg ."

"Binnen fractie van seconde bepalen:
vriend of vijand"
Waar selecte er j e m ana gers op ?
" Je we et het als je iemand een hand geeft. In de natuur is het altijd
zo geweest dat je binnen een fract ie van een seconde moet bepa
len: IS het een vriend of een vijand? Dat moment is het allersterkste
b~lkgevoel ,n oem het intuïtie. Daarnaast heb je nog iemands cv, is
hij gekw alificeerd ? Het moet allebei kloppen . We hadden een (EO
aangetrokken voor Greencard in de VS Die man heeft b
.
eursgeno

teerde bedrijven geleid en wilde nog een keer iets goed s doen Hij
zit te praten, en ik merk dat ik niet eens naar hem luister. Hij heeft
het niet gered en ik wist het. Maar daar durf ik dan soms toch niet
op te vertrouwen Na een halfjaar blijkt gewoon dat die man totaal
niet snapt wat we aan het doen zijn En blijkt hij zelfs niet helemaal
eerlijk te zijn, want hij begint zijn eigen greencard. Aan de andere
kant denk ik: we hebben het zelf niet goed gezien, dan moet en we
hem niet de schuld geven."

Nog even over motivatie. Het kunnen motiveren is een belang
rijke gave, die ervoor zorgt dat mensen elke dag me t plezier
naar hun werk gaan. Hoe zorg je ervoor dat die inspiratie door
blijft gaan?
"Dat is moeilijk, bij ons loopt het niet altijd zoals ik het graag zou
willen. Met elkaar het einddoel formuleren, is het allerbelangrijkste.
Dat je laat zien dat daar een hele keten van taken bij hoo rt. En dat
als één van die taken wegvalt - hoe onbelangrijk die ook lij kt - het
einddoel dan niet wordt gehaald."

Dat is het cognitieve gedeelte. Hoe zorg je ervoor dat iedereen
zich onderdeel van het verhaal voelt?
"Dat zag ik bij Oxxio Het gevoel dat Je met elkaar hebt en dat te
vergelijken is met het eindtoneelstuk op school. Dan kon iedereen
opeens alles Het gaat om de echtheid van je product, zodat mensen
snappen en voelen: ik hoor ergens bij Dat geeft energi e, t rot s, een
lekker gevoel. Dan maakt het niet uit of Je moet doorwerken"

Het gaat erom: is het slechts een verhaal of is het ee n geloof
in het heilige vuur?
"Precies. Bij ons is het een geloof. Maar je kunt ook in iets onechts
geloven. In mijn tv-tijd wilden we altijd groot amuseme nt doen.

pen een paar mensen dat Je met stoom en een paar tandwielen de

Maar ik heb dat vedettegevoel niet zo. Hennie Huisman is een aar

arbeidsproducti vite it met honderd keer kon vermenigvuldigen; een

dige vent, maar een vedette? Doe qewoonl Joop van den Ende had

paar jaar lat er was het zover. In 1904 vlogen de bro ertjes Wright een

dat wél, die geloofde in zijn vedettes. Daarom misluk ten onze amu

mijl met een vliegt uig; t ien Jaar later vlogen er 300 duizend vlieg tu i

sementprogramma's ook. Omdat we er zelf niet in gelo ofden."

gen in de Eerste Wereldoorlog . We zitten nu middenin een nieuw e

Echtheid is de essentie van een bedrijf. Is dat ook de link naar
duurzaamheid?

krijgen, om de w ereld beter en duu rzamer te krijgen, in de meest

"Dat is zelfs een heel sterke link. De oude Anton Philips is groot

brede zin. Dat kan heel snel gaan."

revolutie We gaan de te chnolog ie geb ruiken om het nóg bete r te

geworden in Rusland. Dat was een groot land, én het INas er donker
Philips ging het licht brengen, dat was de essentie. Latei verandert
zijn bedrijf. Het wordt beursgenoteerd, cijfers worden belanqnjk.
Dan gaat het niet meer om het brengen van licht, maar om winst.
Dan moet die lamp dus kapot, liefst ieder Jaar opnieuw Wat wij in

"Californië wil de gloeilamp vanwege
verspilling verbieden"

het vrije marktkapitalisme groei noemen, is de teloorga ng van deze
planeet. Als we zo doorgaan op deze manier, dan loop t het fout af

Bijvoorbeeld met jullie lamp, de Pharox.

Ik zie een nieuwe dimensie In bedrijfsvoering ontstaan: stoppen met

(Koornstra pakt de lam p erbij , die eruit ziet als een gloeilamp) "Dit

verspillen. Van de stroom voor een gloeilamp gaat maar een procent

is 'm. Gebaseerd op LED-technologie. Hij verbruikt maar 3,4 w att

naar verlichting. Nog geen twee procent van de brandstof van een

en gaat meer dan 50 .000 uur mee. Geeft pracht ig w arm licht , heel

auto gaat naar het voortstuwen van die auto. Ik ben een Hummer

scherp. We qaan hiermee van 99 procent verspilling naar tw ee pro

aan het bouwen die 1 op 50 op biodiesel rijdt. Duurzaamheid is

cent. Het gaat ons niet om deze lamp, het gaat er ook niet om dat

namelijk niet autorijden in een auto waarin Je niet doo d gevonden

mensen ons gewe ldig vinden; het gaat erom dat wij een nieuwe

wilt worden. Want dat werkt niet. Duurzaamheid is het bet er krijgen

technol ogie hebben W ij w illen dele licht bron verkop en en we zullen

dan we nu hebben, maar wel vanuit een andere gedachte. Kunnen

ervoor zorgen dat de industrie dit ook gaat doen. Ik w as laat st op

we stoppen met verspillen? Ja. Vinden grote ondernemi ngen dat

de radio bij Pia Dij kstra en zij vroeg: 'Wa t vindt Philips hiervan?' Nou ,

leuk? Nee, want het kannibaliseert wat zij hebben. Hoe grot er het

Phillps maakt al honderd Jaar dezelfde qlo eilarnp en het zou me

bedrijf, hoe vaster het zit, hoe moeilijker het is dit gevoel erin te

verbazen als ze binnenkort gaan roepen dat ze gaan stoppe n met

brengen. Die bedrijven zullen zichzelf opnieuw moet en uitvinden."

die gloeilamp, omdat die oude rw et s is. Weet Je w at het moo ie iSI

En anders doet iemand anders het wel voor ze. Ik den k dat
timing daarin essentieel is.

vanweg e de enorme verspillinq. wil verbieden,

"Absoluut. Het is namelijk niet iets wat pas over tien of tw int ig Jaar

Wie heeft jullie lamp bedacht?

speelt. Het speelt nu. In het begin van de industriële revol ut ie rie

"Een uitvinder, John Rooijmans. Hij zit bij ons." ~

Onlanqs heeft de staat Californië aangegeven dat ze de gloeilamp,

MAAPI r 200 7

65

Als je teg en She ll duurzaamheid z egt...
" Shell is een oliemaatschappij. Shell hou dt op te bestaan als de o lie
op is Shell is t ermin aal. "

Zitten nieu we bedrijven ande rs in elk aar?
" Bil! Clint on w as laat st in Nederland . Hij zei ' De polit iek en de
grote indust rie zijn z ó met elkaar verbonden Neem dat van mij
aan. ' Het is leuk als hij dat zegt. Hij zei daarna ' Die grot e bedrijven
hebben heel veel geld, heel veel macht , zijn zeer goed georgani
seerd en zijn absoluut niet gebaat bij we lke grot e revolut ie of inn o
vat ie dan ook . Dan heb ben we de tegenhan gers: kleine bed rijven,
kleine net wer ken. Ze hebben gee n geld, geen macht en zijn zeer
slecht geo rgan iseerd Toch gaan di e het verschil maken. "

Dat past bij je idee van een ma akbare wereld?
" Je moet duurzaamhei d belone n, dat is de kern . En het kan. Al s
biologi sch vlees du urde r is dan gew oon vlees, beloon je du urzaa m
ged rag niet. Maar het hoeft helemaal niet duurder te zijn. We
doen mee in een bosbouwbed rijf in Brazilië. Ik w as daar en at het
lekker ste rund vlees dat ik ooit had geget en. Waarom kan ik dit in
Nederland niet eten , dacht ik. Waar ko m t dit vand aan ? Ik wer d
meeg enomen naar een geb ied w aar zesduizend koeien ron dliepen .
Die koeien graasden w at , verder gebeurd e er niks, en eens in de
zoveel t ijd w orden de d ikke koeien eruit gehaald . Dát vlees w il ik in
Nederland hebben . We hebben uit gerekend dat het dert ig pro cent
goedkope r kan dan het vlees van de kiloknaller Maa r er is een han
delsboycot l Dus het kan niet. Waarom zijn arme land en nog st eeds
arme landen? Daardoor ."

Komen alle ideeën bij jullie vandaa n of zijn er m ensen die
naar je to e ko m en?
"Beide. Er zijn veel getalenteerde mensen met goede ideeën, maar

Loop eens een dag rond op ee n bijee nkomst van de WTO.
Dan verlies je elk ge loo f in een betere we reld. Als je op dat
soort m eetin gs rondloopt, m et al dat politiek gest eggel...
Dan den k je: laten we maar weer gaan on de rnemen.

veel komt niet van de grond. Bijvoorbe eld o mdat de uit vinder bang

" Dat is een pracht ige uitspraak. Laten w e in go dsnaam maar gaan

is en bovenop zijn idee gaat zitte n. Of o mdat hij zich meldt bij de

on derne men... "

part ij die er geen belang bij heeft. Al s Philips het nog even had

Mens en zitten er zó in, ze z ien de belachelijkheid ervan niet
m e er. You 're in it and never step out. Ik moet we er den ken
aan wat je net vertelde. Dat mensen z ich na je spe ech a fvroe
gen: wat doe ik hier no g?

kunnen volho uden, hadden ze best nog tw int ig jaar d ie gloeila mp
ku nnen maken . Nu zu llen ze w el mee moeten met onze mi lieu
vriendelijke t ech nologie "

Je had het over e chtheid, en jezel f opnieuw uitvinde n. In
"D an voel ik me een soort missionari s. Als ik iemand meekrijg ,
hoe verre z ijn bedrijven ba ng dat ze er daardo or ze lf aan
inspireert mij dat ook De dag dat Clinton hie r wa s, w as ik echt in
gaan?
een euf or iestem ming . Clinton zei in zijn speech: ' Ik w eet allang dat
" A ls ik bij Greenpea ce werk en ik los het milieupr obl eem op, da n

er veel eff iciënt er licht bestaat , maa r ik kan het nergens ko pen. Ik

heb ik geen baan meer. Greenpeace heeft een belang rijke taak

ga de baas van General Electr ic bellen en da n zal Jack ongetw ijfeld

- de bewu stmaking van een groot pu bliek - maar het is opvallen d

vert ellen dat er geen markt voo r is.' Na afl oop van di e speech kreeg

dat ze zelf niet met oplossingen ko men. Nood hulp aan de gren s

hij onze lamp; hij kende ' m niet. Toen zei hij lett erlij k 'Ik ben net

is belangrij k, maar subst antië le op lossingen ko men niet bij goede

te rug uit India en daa r zeiden ze dat ik verlicht zou raken . Ik wi st

doe len vandaan. Laten w e dan als onde rne mers zorge n dat w e die

alleen niet dat de verlicht ing zo snel zou kome n." , •

sw itch maken."

Wat is je droom? Wa t wil je over vijftien jaar met Tendris
hebben be reikt ?
" Dat bij alles wa t mensen doen , ze het do en vanuit een duurzaam 

Laatste t ien deelnemers int erviewestafette: A nita A rts (ProRai l)

heid ged achte . Zorg daarom dat de Jeugd deze manie r van denken

- Ma rti n van Pernis (Siemens Nederland) - Roland Wondolleck

nu al meekr ijgt. Ik zie het al bij mijn zoon van vijftie n die heeft een

(Rott erdam A irport) - Steven van Eij k (com missie jeugd en

t ota al and ere manier van kijke n dan ik o p die leeft ijd. De w ereld is

jongere nbeleid) - Alexander Rinnooy Kan (ING) - M artijn Sanders

er klaar voor, er is onvrede. Me n is op zoek naar zin geving, maar

(concert gebouw Am sterda m) - Bernha rd van der Heijden en

niet via de kerk en boeted oening . Als je met respect met d ingen

Jan Bonjer (AD Nieuw smedia) - Erik Veldhuizen (directeur M RI

omgaat , dan ben Je geen sukkel, maar dan ben je ju ist rijk er Ik

Cent rum) - Richard Krajicek (A BN Am ro Tennistoerno oi) 

hoop dat w e dat voo r elkaar krijgen. Dat gáán w e voo r elkaar krij

Mau rits van Oranje (di rect eur The Source)

gen. Duurzaamheid wo rdt vanzelfsprekend ."
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