
Femke - for a friendly world

Wat keek ik uit om stage te gaan lopen in een echt bedrijf en dan nog 
wel een advies- en trainingsbureau in gastvrijheid en eten & drinken! 
Ik had al een half jaar online-onderwijs erop zitten toen ik in septem-
ber bij SYNDLE startte. Ik zal me eerst even voorstellen: Femke, 4de-
jaars student van de Hogere Hotelschool in Leeuwarden - aangenaam 
kennis te maken! 

Ik keek ontzettend uit naar het verbreden van mijn horizon en het 
leren van de praktijk en professionals. Mijn boekenwijsheid kon ik nu 
in het echt gaan ervaren. Die boeken ging alleen niet over een wereld 
die door een virus op zijn kop gezet werd. Om als stagiaire in deze tijd 
bij een bedrijf binnen te komen vraagt een open mind. Corona dwingt 

om constant verwachtingen bij te stellen. Ik werk grotendeels thuis 
en heb sommige collega's nog nauwelijks in levende lijven gezien. 
Hoe is het om in deze tijd, vanuit huis af te studeren? Ik neem jullie 
graag mee in mijn ervaringen van de afgelopen drie maanden!

Het avontuur bij SYNDLE begon met een digitaal sollicitatie-/kennisma-
kingsgesprek. Lessen via Microsoft Teams kende ik inmiddels wel, maar 
solliciteren online was nieuw voor mij. Ik vroeg me af, 'Kan je iemand 
online wel echt kan leren kennen?' De eerste indruk was goed en ik zou 
dit nu natuurlijk niet schrijven als beide partijen niet enthousiast waren 
geworden! 
Op mijn eerste werkdag stapte ik gespannen voor het eerst fysiek het 
kantoor van SYNDLE binnen. In de eerste 2 weken heb ik alle collega's 
toch wel in real life ontmoet, natuurlijk op gepaste afstand. Door Corona 
werken veel collega's thuis en daarnaast ook veel op locatie bij opdracht-
gevers. Ik heb ervaren dat het proces van elkaar leren kennen en integre-
ren in een bedrijf, hierdoor langzaam en anders verloopt. Als nieuweling 

had ik behoefte aan verbinding, maar dat gold voor iedereen binnen 
het bedrijf. Ook al kan dit nu alleen op afstand en online, we willen alle-
maal gezien worden. Binnen SYNDLE wordt hier goed op ingespeeld.

Maandag start met een weekstart voor iedereen. Compleet team 
of niet, deze gaat altijd door. De weekstart doet mij beseffen hoe 
snel de tijd gaat en houdt scherp waar iedereen mee bezig is. We 
stellen onszelf elke week de vraag: Wat is je plan voor deze week 

en hoe kijk je terug op vorige week? Nuttig en ook een moment 

om elkaar te 'zien'. Verjaardagen en feestdagen worden scherp in 
de gaten gehouden. Een thuisbezorgd pakketje met Sinterklaas, een 
Corona attentie met een onmisbaar SYNDLE mondkapje, ik mocht 
het regelen. De bekende VRIJMIBO - virtuele borrel - vindt ook met 
enige regelmaat bij ons plaats. Het is de extra aandacht die je hier in 
stopt, die de verbinding met elkaar zo goed als het nu kan in stand 
houdt.

Op dit moment ben ik alweer in maand vier van mijn stage en de tijd 
vliegt! Naast dat ik meeloop met de bezigheden van SYNDLE rondom 
gastvrijheid en eten & drinken, zit ik volop in mijn afstudeeronderzoek - 
The Friendly Firm. Op deze poster zie je het voor het eerst voorbij komen. 
Toen ik tijdens mijn sollicitatie werd gevraagd om een afstudeerproject te 
doen op het vlak van (sociale) duurzaamheid werd ik razend 
enthousiast. Nu vier maanden later is dat alleen maar gegroeid. We zijn 
met iets prachtigs bezig! Ik merk dat ik ook steeds meer in een flow kom 
en mijn draai vind in het bedrijf. Ik heb er zin in om deze zomer mijn 

eindstuk op te leveren en te tonen aan de wereld, voor een 
vriendelijkere wereld! 
    Femke - for a friendly world

Meer weten over The Friendly Firm? 

Neem contact op met Femke: 
fa@syndle.nl

Wie denkt dat het ontkennen van de autoriteit van de wetenschap iets 
is van de laatste jaren een gevolg zijn van social media en populisme, 
moet zich eens verdiepen in de Club van Rome. In 1968 kwamen 36 
wetenschappers uit de hele wereld bij elkaar om over het milieu te 
praten. In 1972 verscheen het rapport 'Grenzen aan de groei'. Na de 
oliecrisis, in 1974, werd alles weer gewoon in de wereld en het rapport 
verdween in hele diep lades van bureaus van wereldleiders. Nee, de 
wetenschappers hadden de exacte gevolgen van onze energie-
verslaving niet volledig correct voorspeld maar dat we nu in problemen 
zitten op dat vlak is wel duidelijk. Was het maar zo dat dit ons enige 
probleem zou zijn. Dan was het wellicht nog te overzien.

De wereld is in die 47 jaar enorm veel complexer geworden. We zijn 
veel meer gaan reizen, internationale handel heeft een enorme vlucht 
genomen en de macht van bedrijven als Apple, Microsoft en Facebook 
is enorm geworden. Deze bedrijven zijn qua economische power groter 
dan de economie van menig land. 

Het is gelukkig niet zo dat er geen aandacht is voor deze problemen. 
Sterker nog, in 2000 formuleerde de Verenigde Naties de millennium 
goals, in 2015 opgevolgd door een ontwikkelagenda voor 2030. Hierin 
zijn 17 doelstellingen met 169 onderliggende targets geformuleerd die 
veel en veel verder gaan dan milieuvraagstukken. Het strekt zich uit van 
armoede en honger bestrijding naar gezondheid en onderwijs voor 
iedereen, eerlijk werk, duurzame stedenverantwoorde consumptie naar 
het milieu, leven in zee en vrede en veiligheid. Op het eerste oog een 
bonte verzameling van doelen die allemaal belangrijk zijn maar vaak 
op zich staan. Maar is dat zo? 

Ik wil je meenemen in een voorbeeld van onze consumptiemaatschap-
pij. Door de onstilbare honger in het westen naar steeds weer nieuwe 
kleding, die ook nog spotgoedkoop moet zijn, werken kinderen in 
Bangladesh voor een schijntje 10 tot 12 uur per dag. We vinden het 
leuk om een gadget voor  € 3,95 weg te geven en bestellen deze via 
AliExpress aan de andere kant van de wereld. Als je hier goed over 
nadenkt, vraag je je af: door wie/wat wordt de echte prijs betaald? Een 
flut-ding in China laten produceren en met een (vervuilend) contai-
nerschip naar Nederland laten brengen voor € 3,95. Deze optelsom 
klopt niet. We weten allemaal wel dat ergens in de keten iemand voor 
deze lage prijs heel hard moet werken en weinig loon krijgt. Wie is die 
'slaaf'? De fabrieksarbeider, de transporteur, de postbode, het milieu? 
Als deze ongemakkelijke waarheid dichtbij komt kijken we weg. Het 
is een 'luxe' dat veel van deze oneerlijkheid zich op afstand afspeelt. 
Buiten ons zicht. 

Al een tijdje probeer ik mijn leven te beteren, maar eerlijk gezegd 
schiet het niet zo op. Ik rij een forse dieselauto, vlieg, eet vlees, zoek op 
internet naar de goedkoopste deal etc. etc. Ruim een jaar geleden heb 
ik besloten er toch serieus iets aan te doen. Maar hoe? Ik dacht na over 
wat er voor zorgt dat mijn leefstijl niet bepaald duurzaam is. Op een 
ecologische 'voetafdruk' van 5,2 aarde kan ik moeilijk trots zijn. 5,2, dat 
betekent dat ik vijf keer zoveel aanslag doe op de aarde als mogelijk is. 
Er is maar 1 aarde. Als iedereen zo zou leven als ik zouden we er 4,2 te-
kort komen. Dan kan maar 2 dingen betekenen: of anderen leven veel 
soberder (minder dan 1 aarde) of we leven op de pof. De 17 doelen 
van de Verenigde Naties maken duidelijk dat het beide is en eigenlijk 
weet ik dat ook wel. Ik denk dat iedereen in de westerse wereld wel 
weet dat we echt op veel te grote voet leven. Dat we anderen - meestal 
ver weg - met de gevolgen opzadelen en toch gaan we er mee door. Is 
dat niet fascinerend? We weten het wel, maar komen niet in actie. Hoe 
komt dat? Wat is die onstilbare honger naar meer? Het voelt net als 
een soort verslaving en wellicht is dat het ook wel.

We leven in een wereld waar groei voorop staat. Onze Westerse 
economie is gebaseerd op creëren van groei, meer, meer, meer. 
Bedrijven zijn gefocust op 'het gat in de markt' waar ze in kunnen 
springen. Of te wel, welke behoefte kunnen we prikkelen waardoor 
consumenten producten gaan kopen. In de wereld van duurzaamheid 
draait het niet om het 'gat in de markt' maar om 'het gat in de maat-
schappij'. Hoe kan ik met een bedrijf, met mijn expertise een bijdrage 
leveren aan een betere wereld.

Terug naar mijn goede voornemens van een jaar geleden. Ik besloot 
zo veel mogelijk biologische producten te kopen, mijn keukenafval zelf 
te gaan composteren, niets bij AliExpress te kopen en zo min mogelijk 
kleding te kopen. Had ik het idee dat ik daarmee de wereld ging ver-
anderen? Nou, niet echt, het nog minder was dan een druppel op een 
gloeiende plaat. Het gaf mijzelf wel een goed gevoel en belangrijker 
nog een reden om erover te praten met anderen. 

Ik ging me steeds meer verbazen over mijn eigen onlogica en het 
goedpraten van niet-duurzame gedragingen. Ik werd er ook steeds 
nieuwsgieriger naar wat daar achter zit. We noemen dit fenomeen ook 
wel cognitieve dissonantie - de mentaal verwarrende toestand door 
het hebben van twee of meer interne meningen en opvattingen. Mijn 
nieuwsgierigheid naar hoe dit in elkaar zit en hoe ik mezelf in een meer 
duurzame mindset kan brengen bracht me 10 jaar terug in de tijd. 

Toen was ik ook bezig met zo'n ontdekkingstocht die uitmondde in 
het boek Mood Maker. Zou dat mijn/ons gat in de maatschappij zijn? 
Anderen inspireren en helpen meer duurzaam te worden? Mood Maker 
gaat vooral over het creëren van een gastvrije mindset en bewust-
wording binnen bedrijven, en dat lijkt ook wel heel erg veel op de 
uitdaging rondom duurzaamheid.....

Op het moment van deze duurzame 'brain waves' meldde Femke zich 
bij ons met de vraag of ze stage kon lopen. We besloten samen een 
experiment aan te gaan om de wereld van duurzaamheid te verken-
nen waarbij we beiden vanuit onze verbazing en nieuwsgierigheid zijn 
vertrokken. Waar we op uitkomen? We hebben het als werktitel 'The 
Friendly Firm' meegegeven. Ja, in plaats van duurzaamheid stellen we 
het woord 'vriendelijkheid' centraal. Wellicht verdient dit enige uitleg.

Wat doe je als je beste vrienden op bezoek komen? Je maakt het hen 
naar de zin, je zet net een stapje extra. Als je met je beste vrienden op 
vakantie gaat deel je samen de kosten, zorg je ervoor dat iedereen het 
naar de zin heeft. Wanneer ben je diervriendelijk? Als je je bekommert 
om het dierenwelzijn. Wanneer ben je milieuvriendelijk? Als het wel en 
wee van de natuur je oprecht aan het hart gaat. In het woord vriende-
lijkheid zit wederkerigheid inbegrepen. 

Zou het niet fantastisch zijn als vriendelijkheid zich niet alleen zou 
beperken tot onze vriendenkring en we in een vriendelijkere wereld 
zouden leven? Een planeet waar het voor onszelf leuk en goed is, maar 
ook voor anderen. Een planeet waar we vriendelijk zijn voor ons milieu 
(geen uitputting), met een vriendelijke economie (eerlijk voor ieder-
een), met vriendelijke maatschappijen (welzijn voor iedereen). Dit lijkt 
een utopie, maar als we willen kan het! 

Moeten we voor deze vriendelijke wereld grote opofferingen doen? 
Dat is hoe je het bekijkt. De club van Rome had wel gelijk, er zijn gren-
zen aan de groei. Hebben we echt een IPhone 12, 13 of 14 nodig? Wat 
als deze wereld begint bij 'eerlijk delen' en wat als dit betekent dat wij 
houden wat we hebben, maar anderen die nu arm zijn er op voor-
uit gaan? Hebben wij daar dan zelf last van? Hebben we niet allang 
genoeg?

Twee inzichten wil ik alvast met je delen. Toen we gingen 'sparren' 
over The Friendly Firm kwamen we er al snel achter dat het risico 
bestaat dat je in een welles/ nietes discussie belandt. De ene zegt: 'ik 
ben duurzamer bezig dan jij want ik eet geen vlees en jij heel veel, 
vlees is erg milieubelastend.' Waarop de ander zegt: 'Maar jij rijdt in 
een vieze stinkende diesel auto...' Beiden hebben gelijk, maar wie is er 
nu het beste bezig? Daar kom je niet uit en daarom is het ook geen 
interessante discussie. Er zijn tientallen, honderden thema's waarover 

we kunnen spreken. Wat belangrijker is welke jij nu uitkiest om een 
bijdrage mee te leveren. Of te wel, we kunnen onze energie beter 
steken in kleine stapjes zetten dan elkaar met woorden bevechten en in 
de praktijk niets veranderen. Dit wordt de kern van 'The Friendly Firm' 
een methodiek over hoe je een 'eco-sociaal positieve mindset' binnen 
bedrijven kan creëren. 

Naast denken en privé kleine veranderingen inzetten, ben ik ook in 
mijn werk gaan experimenteren. Ik vond het verrassend hoe makke-
lijk het is om bedrijven aan te zetten duurzaamheid meer serieus te 
nemen. Ik heb al bij meerdere organisaties het algemene voornemen 
om rekening te houden met duurzaamheid om kunnen zetten naar 
hele concrete doelen. Ik heb ontdekt dat iedereen wel een bijdrage wil 

leveren aan een 'friendly world' maar dat we vaak niet weten 
hoe. De thema's zijn zo groot! De paradox is dus hoe groter (en urgen-
ter) het thema is hoe minder snel mensen in beweging komen. Daarom 
gaan wij het zoeken in de kracht van klein.

Het is 2068, weer 47 jaar later, als ergens op de wereld een jongetje 
van 11 jaar een spreekbeurt aan het voorbereiden is over energie. Een 
geschiedenis waarin het jongetje terugblikt op de verandering die 
zijn voorvaders hebben ingezet, de samenbundeling van krachten die 
ervoor gezorgd heeft dat hij nu leeft in een prachtige wereld waar de 
lucht schoon is, waar geen oorlogen zijn, kinderarbeid niet bestaat en 
waar iedereen gelijke kansen heeft. Een wereld waarin alle regio's en 
alle mensen zijn verenigd in de 'Friendly Nations'.

John Hokkeling 

Wil je meer weten over The Friendly Firm, 
neem contact op met John Hokkeling:

JH@SYNDLE.nl

Op weg naar een 'Friendly World'
Het was 1974, ik was 11 en Nederland zat in aan het einde van de oliecrisis. Mijn vader had een boek voor mij gekocht bij Shell. Ik weet het nog goed, de titel was 
'Energie' en het legde uit wat energie was en hoe je het kon opwekken en het stond bol van de voorbeelden van alternatieve energiebronnen. Niet veel later gaf ik op 
school een spreekbeurt over alternatieve energie. Ik zag het helemaal voor me: een wereld waar alle energie schoon en hernieuwbaar opgewekt werd. Het is ondertussen 
2021 (2021!!!!) en vandaag zou een kind nog steeds een spreekbeurt kunnen houden over een droom over een schone wereld. Wat is er gebeurd in die 47 jaar?


