


“The Profit to Purpose Accelerator” 
een accelerator programma van de FairLife Foundation  

in samenwerking met THRIVE Institute



FairLife Foundation

‘Investeren in een ander is investeren in je eigen welzijn.’ 

Stichting FairLife staat voor een rechtvaardige verhouding tussen 
maatschappelijke-, ecologische- en financiële waarden in de 
(internationale) samenleving. Een rechtvaardiging zoals de betrokken, 
hedendaagse mens dat in het steeds verder globaliserend proces van 
mondiale integratie, wenst te zien. 

Op basis van duurzame strategieën stelt FairLife instrumenten ter 
beschikking waarmee leefgemeenschappen zich eigenmachtig uit deze 
positie kunnen ontworstelen en zelf hun toekomst kunnen inrichten. Op 
deze manier ontstaat werkgelegenheid en daarmee een middenstand, 
de ruggengraat van vitale gemeenschappen.



THRIVE Institute
‘Reinventing Business & Society’ 

THRIVE Institute is de ondernemende denktank en trusted third party 
op het snijvlak van publiek, privaat en persoonlijk. Samen met onze 
partners ontwikkelen we innovatieve trajecten voor een florerende 
organisatie én samenleving. Zo geven wij de toekomst vorm. 

Wij identificeren complexe uitdagingen, verbinden stakeholders en 
ontwikkelen impactvolle en toekomstbestendige oplossingen. Thrive 
Institute gebruikt uiteenlopende methoden om dit te realiseren, zoals 
innovatie challenges, themadialogen, talent competities, incubators & 
accelerators en onderwijsinnovatie. 



Visie
• De FairLife Foundation en het THRIVE Institute baseren zich op de 

uitgangspunten van de Purpose Economy: een rechtvaardigere 
verhouding tussen sociale-, ecologische- en economische betekenis. 

• De tijd is rijp voor transitie in de maatschappij van pure ROI 
gedreven winst naar SROI gedreven waarde en betekenis. MVO en 
SDG zijn al topics, maar er er is behoefte aan meer actie hierop. 

• De “Profit to Purpose Accelerator” helpt bedrijven om hun 
kennisniveau te verhogen, ervaring op te doen en uiteindelijk zelf in 
transitie te gaan. 

• Door onderzoek, educatie, het laten meedraaien in projecten en het 
pragmatisch begeleiden van de transitie, geeft het accelerator-
programma een versnelling aan de verandering van de BV 
Nederland naar een “purpose” gedreven ondernemersklimaat.



3-step addiction program
• Step 1: Preview 

Interactieve presentaties en workshops om u volledig up to speed te 
krijgen m.b.t. wat de Purpose Economy inhoudt, welke mooie 
voorbeelden er zijn, wat ervaringsdeskundigen u kunnen vertellen en 
wat het persoonlijk, maatschappelijk en economisch betekent. 

• Step 2: Participate 
Deelnemen aan een bestaand project van de FairLife Foundation of 
onder begeleiding een eigen project inbrengen. Ervaring opdoen 
met wat het betekent om met de Purpose Economy bezig te zijn. 

• Step 3: Perform 
Een analyse van het huidige bedrijf met pragmatische stappen om 
(delen van) de waardeketen aan te pakken om het “purpose”-proof 
te krijgen. Een daadwerkelijke transitie van profit naar purpose. 
 
Je bent nu een echte Purpose Junkie geworden.



Step 1: Preview
• Interactieve presentatie 

Deze presentatie zal gegeven worden door Kees Klomp van het 
THRIVE Institute en geeft inzicht in wat de betekenis economie is en 
welke aspecten uzelf en uw bedrijf raken. Ook zullen er gastsprekers 
zijn die met succes (een deel van) hun bedrijf purpose hebben 
gegeven. 

• FairLife Foundation 
Een inkijkje in een paar van de projecten van de FairLife Foundation, 
zoals De Mobiele Fabriek, met uitleg over het belang en de rol die 
het project speelt binnen de betekenis economie. 

• Vooruitzicht op de “verslaving” 
Met elkaar nemen we ook een kijkje in de toekomst. Allereerst over 
de voorwaarden om een eigen project te kunnen doen, of deel te 
nemen aan een bestaand. En we verkennen welke onderdelen van uw 
bedrijf (als eerste) in aanmerking zouden komen voor een transitie 
van profit naar purpose denken.



Step 2: Participate
• Kies een bestaand project 

In deze fase ga je met het bedrijf daadwerkelijk een bijdrage leveren 
aan een project van de FairLife Foundation. Dit kan zijn in geld, maar 
liever ook in kennis, capaciteit en middelen. Door deel te nemen 
ervaar je zelf wat het betekent om bezig te zijn met iets goeds binnen 
de betekenis economie en leer je welke onderdelen wellicht 
interessant zijn om mee te nemen in de volgende fase. 

• Start een eigen project 
Als wordt voldaan aan de voorwaarden van de FairLife Foundation  
kan ook een eigen project ingebracht worden. Onder begeleiding 
van iemand van de foundation wordt dan vanaf start een traject 
opgestart. Uiteraard komt funding, capaciteit en kennis vooral van 
het bedrijf zelf, maar ook derden kunnen geïnteresseerd worden voor 
het project.  

In alle gevallen, handjes uit de mouwen!



Step 2: Beleid
• Het anti-strijkstok beleid 

FairLife wil dat minimaal 80% (liefst meer) van de funding wordt 
ingezet ten behoeve van de projecten en daarmee de ondersteuning 
van de lokale economie. De kosten voor de organisatie moeten zo 
laag mogelijk blijven. 

• Maatschappelijk maar zakelijk 
FairLife gelooft in een sociale maar zakelijk aanpak. Projecten 
moeten dan ook zo opgezet worden alsof het renderende bedrijven 
zijn of zullen worden. Niets mooier dan een project dat als spin-off 
verder kan als zelfstandig lokaal bedrijf om de mensen en de lokale 
economie te helpen.



Step 3: Perform
• Analyse 

Met ons team analyseren wij samen met u de waardeketen van uw 
bedrijf. Van grondstoffen en productie tot sales en distributie. Op 
basis van eenvoudige parameters speciaal ontwikkeld voor dit doel, 
bepalen we waar u staat op de purpose ladder.  

• Laaghangend fruit 
Vervolgens bepalen wij samen met u waar het eerste en het beste 
resultaat te verwachten is. Dit om snel het effect te laten zien, zodat 
personeel (en klanten) positief staan tegenover de transitie. 

• Interim team 
Samen met onze specialisten vormen we met uw mensen een interim 
team dat de mouwen opstroopt en aan de slag gaat. Met mandaat 
om ook echt wat te veranderen. En niet als een consultant een mooi 
rapport achterlatend dat in de onderste lade verdwijnt, maar om 
samen met u meetbaar resultaat te behalen.



Step 3: Balans
Binnen ons programma gaan wij op zoek naar de juiste balans tussen 
economische, sociale en ecologische waarde.

Balans tussen profit en purpose



Step 3: Doelen

Streven naar het voldoen aan de doelstellingen in de 
Sustainable Development Goals van de VN en het 
klimaatverdrag van Parijs.

Ecologisch

Sociaal

Economisch

Uiteraard maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar 
vooral met aandacht voor het bevorderen van individuele 
zelfredzaamheid en sociale inclusie. 

Think global, invest local. Zorgdragen voor de ontwikkeling 
van de lokale economie.



Step 3: Meetbaarheid
• Parameters 

In samenwerking met investeerders, accountants en kennisinstituten 
hebben wij parameters ontwikkeld die ons helpen te bepalen waar u 
staat op de purpose ladder. Om de balans tussen de drie 
hoofdgebieden sociaal, ecologisch en economisch aan te geven. 

• Modellen 
Met behulp van modellen kunnen we rapportage standaardiseren, 
zodat accountants en aandeelhouders een eenduidig beeld krijgen 
van de stand van zaken. Hierbij speelt waarde naast euro’s een grote 
rol. 

• Methodiek 
Anders dan een consultant. Dat is ons devies. Wij hebben een 
methodiek die niet uitgaat van ‘wij weten alles en u niets’, maar die in 
gezamenlijkheid ontdekt waar verandering het meeste effect heeft 
en hoe dat dan te bereiken. U heeft immers meer kennis van uw 
bedrijf en markt dan wij.



Step 3: SDG’s
• Invulling geven aan doelen 

Op basis van de Sustainable Development Goals van de VN gaat het 
programma op zoek naar verbeteringen binnen het bedrijf op enkele 
van deze SDG’s. Dit zou er als volgt uit kunnen zien (in ontwikkeling):

366 mensen met afstand arbeidsmarkt aan het werk geholpen 

956 kinderen met 21e eeuw skills 

2.014 ton CO2 emissie vermeden met 1.400 zonnepanelen 

50 jongeren deel laten nemen aan arbeidsproces 

68 vluchtelingen aan een baan geholpen 

4.200 ton puin hergebruikt als bouwmateriaal 

8.231 kilo voedsel en drank milieuvriendelijk geproduceerd 

1.687.827 liters water niet vervuild



Fair Life Impact SDG’s

Sociaal Ecologisch



Verzekerd van impact
• Impact gemaakt 

Na al die inspanningen om de balans in het bedrijf in orde te maken, 
is waardering voor de prestatie natuurlijk op zijn plaats. Niet in de 
laatste plaats om anderen (b.v. uw klanten) te laten zien wat voor toffe 
purpose impact je hebt gemaakt.

• Certificatie 
Naast al die ontelbare keurmerken in Nederland is er gewoon nog 
een keurmerk, omdat het kan, maar vooral omdat het er toe doet. 
Een certificatie van FairLife waarmee na een jaarlijkse check op de 
balans, die uiteraard moet voldoen aan de gestelde eisen, wordt 
weergegeven dat uw bedrijf dat jaar echt impact heeft gemaakt.



Hoe wordt ik een Purpose Impact maker.
• De eerste stap is simpel. Een korte presentatie op C-level om het 

gehele programma uit te leggen.  
Duur: 2 uur. 

• Daarna volgt een workshop bij u op locatie, voor alle betrokken 
medewerkers. Hoe meer hoe beter.  
Duur: 4 uur. 

• De aantrekkingskracht van Purpose is zo groot dat een aantal mensen 
wil weten hoe een verslaving zou voelen. Er wordt een eigen project 
gestart met eigen funding als start en voorgelegd aan FairLife.  
Duur: 2 maanden tot hopelijk vele jaren. 

• Ondertussen zit de directie niet stil en wil aan de slag met het eigen 
bedrijf om de transitie op onderdelen te starten. Met een maatwerk 
programma komt een interim team u helpen de transitie van profit 
naar purpose voor elkaar te krijgen. 
Duur: 6-9 maanden.



Benodigde transformatie
• Persoonlijk 

Belangrijk is dat de beleidsmaker intrinsiek overtuigt is van het nut 
van de purpose economy 

• Impact 
De infrastructuur van het bedrijf moet geschikt zijn: er moet kennis en 
kunde aanwezig zijn op het gebied van de sociale- en ecologische VN 
doelen. 

• Zakelijk 
Uiteindelijk moet winst naar waarde worden omgezet. Purpose moet 
onderdeel worden van het beleid en doorgevoerd zijn in accounting.  

• Simpel 
Vaak is MVO en Circulair/Duurzaam denken en doen al aanwezig. 
Door simpele aanvulling op sociale SDG’s en het meten van de 
gezamenlijk impact, kunnen snel meters gemaakt worden.


