De ziel van
Scale of Significance

Wie wij zijn
Wij zijn een maatschappelijke organisatie. Een stichting die een nieuw instrument
ontwikkelt dat de niet-financiële waarden van bedrijven en organisaties zichtbaar,
meetbaar en vergelijkbaar maakt.
Omdat betekenisvolle ondernemers geld nog slechts als middel zien en niet meer
als doel. En daarmee behoefte hebben aan een nieuwe internationale standaard
die de plaats inneemt van de balans, die louter de financiële resultaten laat zien.
Een nieuw instrument waarop zij hun beleid kunnen baseren, op kunnen
koersen, waarmee zij kunnen bepalen hoeveel geld ze moeten investeren om een
zo optimaal mogelijk maatschappelijk rendement te genereren. Maar ondertussen
ook financieel duurzaam te kunnen ondernemen.
Maar wij zijn ook een beweging die het maatschappelijk debat aanwakkert over de
veel te dominante rol die geld in ons leven heeft gekregen. Over al die dingen die
voor ons zo belangrijk zijn, die we liefhebben, grotendeels de kwaliteit van ons
leven bepalen, maar die zonder dat we het goed en wel beseften geëconomiseerd
of geprivatiseerd werden. Zelfs alles wat we moeten doen en laten om onze
toekomst veilig te stellen wordt nodeloos vertraagd met allerhande financiële en
economische drogredenen. Het is een ontwikkeling waar steeds meer mensen
moeite mee hebben en tegen in opstand komen. Omdat zij vinden dat geld niet de
maat der dingen kan en mag zijn. Dat een prijskaartje niet mag bepalen in welk
tempo we verduurzamen, de opwarming van de aarde een halt toeroepen of de
economische en maatschappelijke ongelijkheid van mensen aanpakken.
Daarom nodigen wij iedereen uit die er ook zo over denkt, onderdeel van onze
beweging te worden. Te helpen met het uitdragen van deze boodschap. Financieel
specialisten, investeerders, accountants, verzekeraars, wetenschappers, filosofen,
studenten, scholieren, ondernemers, vaders, moeders, kinderen en al die anderen
die vinden dat het zo niet langer kan, dat we het radicaal anders moeten aanpakken en daar graag hun steentje aan willen bijdragen. Hoe groter en breder de
groep, hoe interessanter en genuanceerder het maatschappelijk debat zal zijn, en
hoe sneller de kanteling in het denken over geld en het streven naar andere,
waarden zich zal voltrekken.
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Daarom streven wij naar internationale acceptatie voor en adaptatie van de Scale
of Significance. Ontwikkelen wij naast het instrument zelf ook vaste standaarden
en protocollen. Zodat straks elke ondernemer waar ook ter wereld de Scale of
Significance kan gebruiken. Zich kan meten met andere ondernemers. Gratis en
voor niets, want we zijn tenslotte een maatschappelijke organisatie.
Onze stichting komt voort uit Manifesto. Een coöperatie van accountants en
bedrijfscoaches die betekenisvolle ondernemers helpt bij het realiseren van hun
droom. Voor dit doel werd een scorebord ontwikkeld waarop haar leden (bijna)
real time kunnen zien waar zij staan en waar zij moeten bijsturen. Naast de
gebruikelijke harde parameters waarop ondernemers traditioneel hun koers
bepalen, meet dit scorebord ook zachte en persoonlijke waarden en laat het zien
hoe deze waarden uiteindelijk bepalend zijn voor het succes van de onderneming.
Wat dat betreft is het gedachtegoed van de Scale of Significance de uiterste
consequentie van dit denken.

Wat wij doen
Wij ontwikkelen een nieuw internationaal instrument - de Scale of Significance dat de niet-financiële waarden van organisaties en bedrijven zichtbaar, meetbaar
en vergelijkbaar maakt. Daarnaast overtuigen wij de financiële wereld over nut en
noodzaak van dit instrument door hen vanaf het begin bij de ontwikkeling te
betrekken.
Om in deze branche van traditionele en rationele mensen een omslag in denken
te bewerkstelligen over de rol van geld in het economisch en maatschappelijk
verkeer. Deze financieel specialisten er aldoende achterkomen dat de intrinsieke
waarden die betekenisvolle bedrijven nastreven, zoals maatschappelijke relevantie,
sociale impact en duurzaamheid op de lange termijn van grotere waarde zijn dan
de financiële winst die zij op korte termijn zouden kunnen maken.
Dus door deze groep financieel specialisten vanaf het begin te betrekken bij de
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ontwikkeling van de Scale of Significance, hun kennis en kunde zo snel mogelijk
in te zetten, vergroten we niet alleen ons draagvlak, zullen we makkelijker
financiering vinden voor ons instrument, maar zullen we bovenal een attitudewijziging bij deze groep bewerkstelligen. En die is essentieel, want veel betekenisvolle ondernemers zijn succesvol, willen dus uitbreiden, en moeten daar vers
kapitaal voor aantrekken bij deze banken en investeerders die gewoon zijn een
onderneming slechts te waarderen op basis van de financiële resultaten.
Ook gaan wij, als de tijd daar rijp voor is, bedrijven en organisaties die openstaan
voor verandering helpen bij hun transitie van een financieel gedreven onderneming
naar de betekenisvolle variant hiervan. Begeleiden wij hen in het vinden van
antwoorden op, voor hun voortbestaan uiterst prangende vragen als: wat moet ik
doen en laten om maatschappelijk relevantie te vergaren, sociale impact te krijgen
en duurzaam te ondernemen? Dit laatste niet alleen in overdrachtelijke zin, want
zij zullen ook snel moeten veranderen om letterlijk toekomstbestendig te worden.
Het door ons ontwikkelde instrument zal in dit proces een grote rol spelen, hen
helpen de juiste stappen te zetten en de resultaten op de juiste wijze te interpreteren.
Deze werkzaamheden zijn het verdienmodel achter onze stichting (of een andere
rechtspersoon die hieruit voortkomt). Een daarmee een mogelijkheid om de tijd
en effort die in de ontwikkeling van onze organisatie en het instrument wordt
gestoken terug te verdienen.

Waarom wij doen wat wij doen
We weten het allemaal. De wereld verandert razendsnel. Doorgaan zoals we date
gewend zijn is allang geen optie meer. We moeten veranderen, en snel ook. De
zaken diametraal anders aanpakken. Want de uitdagingen waar we met de wereld
voor staan zijn groot. In ons eentje gaat ons dat niet lukken, zoveel is duidelijk.
Daarom moeten we ons verbinden met anderen. Samen met elkaar en van
onderop al die instituties, organisaties en bedrijven die maar dralen, twijfelen,
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traineren en drogredenen zoeken om maar niet te hoeven veranderen of belangrijke en pijnlijke beslissingen voor zich uit te schuiven duidelijk te maken dat ook
zij stappen moeten zetten. Alles moeten doen en laten wat in hun macht ligt. Zo
snel mogelijk betekenisvol te worden, maatschappelijke relevantie te vergaren en
duurzaam te gaan ondernemen. Omdat er anders geen plek meer voor hen is. Zo
simpel is dat. Geld kan en mag geen reden meer zijn, want dit gaat over ons aller
toekomst. En die heeft geen prijs. En die kan niet wachten. Hoe groter de
maatschappelijke druk wordt, hoe sneller deze kanteling zich zal voltrekken. De
tijd is er rijp voor.
Daarmee zal de Scale of Significance een grotere rol in deze transitie spelen dan
we ons nu wellicht kunnen voorstellen. Omdat ons instrument niet alleen de
intrinsieke waarden bij bedrijven zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar maakt,
maar ook alles concreet maakt wat ons lief is, wat wij belangrijk vinden en wat
onze toekomst bepaalt. Daarmee zal de Scale of Significance ook het instrument
worden om ons te helpen uit onze bubbel te komen. De knoop in ons hoofd om
te zetten. Bij alle belangrijke beslissingen die we moeten nemen, geld nog slechts
als middel te zien, om dat wat we écht belangrijk vinden te kunnen realiseren.
Anders denken over de rol van geld is daarmee de sleutel in de transitie
waar wij allen voor staan.

Onze droom
Wij dromen van een wereld waarin geld niet meer de maat der dingen is. Wij
andere afwegingen maken. Andere waarden belangrijk vinden. Geld nog slechts
als middel wordt ingezet. Als instrument om hogere doelen en waarden na te
streven.
Wij dromen van een wereld waar het snelle geld, en het opportunistisch en
schadelijk handelen dat hier onlosmakelijk mee verbonden is, geheel en al is
verdwenen. Omdat het ons alleen maar ellende heeft gebracht. Ons niet gelukkiger
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heeft gemaakt. Het bijna onze ondergang is geworden.
We dromen van een wereld waar wij het normaal vinden om de wereld een stukje
mooier achter te laten dan we deze hebben gevonden. Waar mensen in harmonie
leven met de dingen om hen heen. Zorgvuldig met de natuur omgaan. Respect
hebben voor alles wat leeft en groeit. En zo rijker zijn geworden dan we ooit zijn
geweest.

Het waarom van onze droom
Geld heeft de afgelopen tijd een steeds belangrijker plaats in ons leven gekregen.
Bijna alles wordt inmiddels in monetaire waarden berekend. Zelfs zaken waarbij
dat absoluut niet kan, omdat ze voor een grotere waarde staan dan je ooit in geld
kunt en wilt uitdrukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opwarming van de
aarde en daarmee aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.
Het is daarom de hoogste tijd dat we weer veranderen van consument in mens.
Ons geluk niet proberen te halen uit het aanschaffen van zoveel mogelijk spullen,
maar waardering krijgen voor alles wat we al hebben. Zorgvuldig omgaan met de
dingen die er gewoon zijn, die we niet hebben hoeven kopen, waaraan geen prijskaartje hing.

Definitie van een droom
Iets wat we graag willen, maar nooit zullen bereiken. Maar dat ondertussen wel
richting geeft. Houvast geeft. De weg laat zien die we te gaan hebben. Op dezelfde
lijn, maar dichterbij, ligt onze missie. De missie is haalbaar. Mits alle beslissingen
die we nemen, erop zijn gericht deze missie dichterbij te brengen.
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Onze missie
Het is onze missie een kanteling in het denken te bewerkstelligen over de rol van
geld als de meest belangrijke waarde in het maatschappelijk en economisch
verkeer. Bij onszelf. En bij anderen. Een beweging te starten die druk uitoefent
op al die instituties, organisaties en bedrijven die financiële en economische
redenen aanvoeren om te blijven volharden in hun traditionele werkwijze en
verdienmodel. Die korte termijn financieel gewin en aandeelhouderswaarde
belangrijker vinden dan ons aller toekomst en die bovendien ons proberen met
geld en macht de mond te snoeren.
Omdat deze missie geen doel op zich is, maar wel het fundament vormt onder ons
instrument, is het belangrijk zo snel mogelijk aansluiting te zoeken bij andere
bewegingen die hetzelfde doel nastreven en zo gezamenlijk een steeds grotere
groep te vormen, die een steeds grotere maatschappelijke pressie kan uitoefenen.
Het is onze missie dat ons instrument de Scale of Significance een centrale rol
gaat spelen in dit maatschappelijke debat. Omdat het de intrinsieke waarden in
het zakelijk en maatschappelijk verkeer, zoals maatschappelijke relevantie, sociale
impact en duurzaamheid - tot op heden nogal vage begrippen - concreet maakt.
Op zichzelf staand, als eigen grootheid, en dus niet in vergelijking met monetaire
waarden, zoals de meeste andere voorbeelden.
Daarmee kan de Scale of Significance als volwaardig alternatief gaan
fungeren voor monetaire waarden.
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Droom / Missie / Doel
Droom
Ver voorbij de horizon ligt je
droom. Een droom is iets wat
je graag wilt, maar nooit zult
bereiken.

De missie is haalbaar. Mits je
alles doet en laat om je droom
dichterbij te brengen (en zo je
missie te realiseren).
Missie
Horizon

De strategie is de weg die je
te gaan hebt om je missie te
bereiken. Deze weg deel je op
in doelen. Elk behaald doel
vier je met elkaar en daarmee
te borgen.

Doelen

Strategie
Vertrekpunt
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Onze ambitie
Het is onze ambitie van de Scale of Significance de nieuwe wereldstandaard te
maken voor het zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar maken van de niet-financiële
waarden van organisaties en bedrijven.
Daarom streven wij naar internationale acceptatie voor en adaptatie van de Scale
of Significance. Daarom ontwikkelen wij naast het instrument ook vaste
standaarden en protocollen. Zodat straks elke ondernemer waar ook ter wereld de
Scale of Significance kan gebruiken en zijn resultaten kan vergelijken met de
score van andere ondernemers. Gratis en voor niets, want we zijn tenslotte een
maatschappelijke organisatie.
Daarom starten wij een beweging die maatschappelijke druk uitoefent op
instituties, organisaties en bedrijven om geld niet meer als de maat der dingen te
zien. Niet meer te streven naar winstmaximalisatie, maar geld te zien als middel
om maatschappelijke relevantie en sociale impact te vergaren en duurzaam te
handelen. Omdat we daar een rijker en gelukkiger samenleving mee bouwen.

Onze doelgroepen
Primair
Alle betekenisvolle ondernemers waar ook ter wereld. Zij hebben dit instrument
hard nodig. Kunnen er direct gebruik van maken en er hun voordeel mee doen.
Door hun opmerkingen regelmatig aan ons terug te koppelen kunnen we de Scale
of Significance ook steeds beter en robuuster maken.
Secondair
De internationale financiële wereld. Banken, investeerders, accountantsorganisaties en verzekeringsmaatschappijen. Als het ons lukt, deze van huis uit
traditionele en rationeel denkende branche te overtuigen van nut en noodzaak van
de Scale of Significance, zal dit niet alleen van invloed zijn op het succes van deze
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bedrijven - die tenslotte voor hun financieringen en investeringen afhankelijk van
hen zijn - maar zullen andere branches als vanzelf volgen.
Tertiair
Iedereen die voor deze zelfde waarden staat, onze missie omarmt en zich bij onze
beweging aansluit. Zij zijn door hun massa het fundament onder ons denken.
Kunnen - als de groep groot genoeg is - de maatschappelijke druk op instituties,
organisaties en bedrijven opvoeren om nu snel te veranderen.
Quartair
Organisaties en ondernemingen die graag willen veranderen, toekomstbestendig
willen worden maar niet goed weten hoe. Niet weten wat zij moeten doen en laten
om maatschappelijke relevant te worden, sociale impact te vergaren en duurzaam
te gaan ondernemen. Deze groep kunnen door onze consultants geholpen worden
om betekenisvol en daarmee toekomstbestendig te worden.

Dominante waarden (zie merkvizier)
Altruïstisch en activistisch. Zuiver en berekenend.

Merkessentie (zie merkvizier)
Van grotere waarde dan geld.
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Onze belofte
Wij beloven dat de Scale of Significance alles in zich heeft om de nieuwe wereldstandaard te worden. Een volwaardig alternatief voor de nu gebruikte monetaire
waardering. Wij beloven vaste standaarden en protocollen te ontwikkelen zodat
elke ondernemer waar ook ter wereld de Scale of Significance kan gebruiken.
Gratis en voor niets, want we zijn tenslotte een maatschappelijke organisatie.

Why - How - What

Why
Omdat de rol van geld in onze wereld te groot is geworden, te ver is doorgeschoten. Wij alles zijn gaan economiseren, aan alles een prijskaartje zijn gaan
hangen; zelfs aan zaken waar dit niet wenselijk, maatschappelijk onverantwoord,
en ethisch uit den boze is. Met als gevolg dat de dingen die ons lief zijn, die voor
ons belangrijk zijn, die ons welzijn bepalen, zelfs wezenlijk zijn onze toekomst;
verworden zijn tot iets wat je wel of niet kunt kopen.
How
Door een instrument te ontwikkelen dat voorheen vage, multi-interpretabele
begrippen als maatschappelijke relevantie, sociale impact en duurzaamheid gaat
concretiseren. Zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar gaat maken.
En door een beweging te starten die het fundament onder dit instrument wordt.
De onvrede gaat kanaliseren. Een stem gaat geven. Het maatschappelijk debat
gaat aanwakkeren over de veel te dominante rol die geld in onze leven heeft
gekregen. En daarmee de aanjager wordt voor de acceptatie van ons instrument.
What
Wij ontwikkelen een nieuw internationaal instrument dat de niet-financiële
waarden van organisaties en bedrijven zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar maakt.
Waarop betekenisvolle ondernemers hun beleid kunnen baseren, op kunnen
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koersen, waarmee zij kunnen bepalen hoeveel geld ze moeten investeren om
optimaal maatschappelijk rendement te genereren en ondertussen ook financieel
duurzaam te ondernemen.
En passant zal dit instrument ook worden gebruikt door de massa om allerlei
maatschappelijk onwenselijke ontwikkelingen aan de kaak te stellen er een
alternatief voor aan te dragen. Want wanneer je kunt meten hoe betekenisvol
ondernemers bezig zijn, kun je - andersom - ook aantonen, hoe weinig, of zelfs
helemaal niet betekenisvol instituties, organisaties en bedrijven bezig zijn. En
daar hebben wij onze beweging voor.

Onze ziel*
*Definitie van een ziel
De organisatie verbeeld als mens van vlees en bloed. Met alle leuke en minder leuke
kanten die mensen eigen zijn. Met afkomst en opleiding. Leeftijd en ervaring.
Karakter en levensinstelling. Drijfveren en ambities. En natuurlijk met sekse. Met
sekse wordt bedoeld de animus en anima in de terminologie van o.a. Carl Jung.
Mannelijke en vrouwelijke eigenschappen dus. Mannelijke eigenschappen zijn o.a.
agressie, daadkracht, durf, lef, wil, moed, avontuur, territoriumdrift en ego. En
vrouwelijk zijn o.a. warmte, inlevingsvermogen, mededogen, verzorging, betrokkenheid, opoffering, altruïsme, compassie en dienstbaarheid. Als de mannelijke
eigenschappen de vrouwelijke overtreffen wordt de ziel automatisch mannelijk. En
andersom.
De ziel bepaalt de tone-of-voice en de look-and-feel van de organisatie.
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Onze ziel
Scale of Significance is nog maar een puber, maar wat voor een. Vroegwijs,
uiterst intelligent en met een verbazingwekkend charisma, nu al, zo jong als zij is.
Zij kijkt met verbijstering naar die klimaatontkenners overal ter wereld. Naar een
president notabene van het machtigste land op aarde, die zomaar uit het Parijse
klimaatakkoord te stappen, alsof het een niemendalletje is. Naar grote olie- en
gasmaatschappijen die net doen alsof er niets aan de hand is, alsof het business as
usual is. Politici die de opwarming van de aarde misbruiken voor hun machtsspelletjes. En een grote groep gewone mensen die de de problemen waarmee we
kampen reduceren tot een verzinsel van links en hier op de sociale media allerlei
nepnieuws over plaatsen en zo verwarring zaaien.
Waarom gedragen al die volwassenen zich zo raar? Hebben ze er soms belang bij
om de zaken anders voor te stellen dan ze zijn? Maar welk belang dan? Wat is er
belangrijker dan onze toekomst? Want deze groep bestaat tenslotte niet alleen uit
je oude, kinderloze mensen, waarvan je nog kunt voorstellen dat ze nonchalant
met de toekomst omgaan, zich kunnen permitteren te leven naar het motto van de
Franse zonnekoning: ‘Na mij de zondvloed’. Want met je kinderen heeft elke
ouder toch altijd het beste voor? Je gaat toch niet willens en wetens je kinderen
hun toekomst ontnemen?
Als Scale er wat langer over nadenkt, zich probeert in te leven in deze bazen van
multinationasl, begrijpt zij hub gedachtegang misschien toch wel een beetje. Die
moeten natuurlijk een flinke financiële aderlating doen, hun lucratieve verdienmodel aanpassen, en dus krijgen zij boze aandeelhouders over zich heen. En
daarom gaan ze dus gewoon door met wat zij altijd hebben gedaan. Cynisch, kortzichtig, maar ook gevangen in hun eigen bubbel. Hetzelfde geldt misschien ook
wel voor die politici. En al die gewone mensen zijn natuurlijk gewoon meelopers,
zielepoten, domme mensen die niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is.
Wat zou je kunnen doen om al die volwassenen die het helaas voor het zeggen
hebben wakker te schudden? De oogkleppen af te nemen? Het tot hun botte
hersens te laten doordringen dat ze beter nu boze aandeelhouders of kiezers
kunnen hebben, dan later door de resterende wereldbevolking schuldig te worden
bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid? Omdat ze de dood en
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ontheemding van honderden miljoenen mensen op hun geweten hebben?
Als ze zo denkt kan Scale soms bang worden om zelf ouder te worden. Zou ze dan ook
zo gaan denken? Verlies je als volwassene je geweten? Je vermogen om helder na te
denken? De zin van de onzin te onderscheiden? Te zeggen waar het op staat?
Tegelijk heeft ze zelf een hele andere ervaring. Komt zij uit een warm nest van
maatschappelijk bewogen mensen. Een intellectueel gezin. Ouders die zich altijd
verantwoordelijk hebben gevoeld voor de hele wereld. Wat er nu gebeurt drukt
vreselijk op hun geweten, maar slaat hen tegelijkertijd lam, maakt dat ze apathisch
zijn geworden. Van hen moet ze het dus ook niet hebben. En dus als niemand anders
het voortouw pakt, waarom zij dan niet?
Ze moet denken aan het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer, waar haar
vader haar vroeger voor het slapen gaan uit voorlas. Dat jongetje dat deed waar al die
volwassenen gewoon te schijterig voor waren. Die vertelde waar het op stond, wat er
aan de hand was, dat de keizer gewoon in zijn blote kont liep.
Zou zij, net als dat jongetje moeten opstaan om de wereld de waarheid te zeggen?
Waarom ook niet? Iemand moet het tenslotte doen. En als volwassenen het niet
kunnen, niet durven, er te schijterig voor zijn, dan moet zij, Scale, het maar doen.
En zo geschiedde het, net als in het sprookje. Scale stopte met haar studie. Dat was
trouwens niet eens zo moeilijk, met al die stomme docenten met hun ouderwetse
onzin en kennis uit het jaar nul. Scale stond op. Vertelde de waarheid aan iedereen
die het maar horen wilde. En kijk: steeds meer mensen kwamen naar haar luisteren.
Vroegen of zij haar konden helpen. Mee mochten doen met haar beweging. En dat
mochten zij. Toen kwamen er wetenschappers, politici, regeringsleiders en zelfs, zij
het schoorvoetend, een enkele ceo van een grote multinational naar haar toe.
Zo vanuit het niets, ontstond razendsnel de Scale of Significance. Als initiatief van
onderaf. Dat klein begon maar razendsnel groter werd. De meeste sprookjes lopen
goed af. Eindigen met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’, en ondanks dat dit
verhaal geen sprookje is, eindigen wij ook zo. Geloof me maar.
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Niveau van communicatie / relatie met de doelgroepen*
*Mogelijkheden: top-down / down-up / gelijkwaardig
Down up

Merkvizier
Voor het merkvizier worden de vier meest dominante waarden van de organisatie
gekozen. Hygiënische waarden, oftewel waarden die binnen de branche bijna voorwaardelijk zijn, zoals betrouwbaarheid voor een bank of creativiteit voor een
spelletjesontwikkelaar worden daarbij vermeden.
Twee van deze waarden zijn ‘zacht’ de andere twee ‘hard’. De waarden op elk van de
twee assen zijn zoveel mogelijk elkaars tegenpolen. In het midden van het vizier
komen ze samen, vormen daar de merkessentie. De verwoording van dat wat de
organisatie ten diepste kenmerkt. De merkessentie is meestal de basis voor een slogan
of pay-off.
Bij de associaties zien we het volledige spectrum van deze vier waarden. Uit deze
reeks is de meest pregnante versie gekozen. Bij de verpersoonlijking van de waarden
wordt dieper op de betekenis van het woord ingegaan. Stel een waarde is ‘humor’,
maar de humor van Paulien Cornelisse is natuurlijk een andere dan die van Youp
van ‘t Hek.
Op de laatste pagina van het vizier wordt de strategische route aangegeven. Welke
waarden zijn (nog) zwak vertegenwoordigd bij de organisatie? Waar moet de komende
tijd aan gewerkt worden? Welk type mensen moeten er wellicht nog extra bij
betrokken worden?
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Ons merkvizier
Dominante waarden en merkessentie

zuiver

zacht

altruïstisch

Scale of Significance

activistisch

Van grotere waarde dan geld

hard

berekenend
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Ons merkvizier
Associaties

onbevangen
onbedorven
recht uit het hart
zonder bijbedoelingen
open en eerlijk

zuiver

gezamenlijk
gratis
social venture
maatschappelijk
delen en geven
van en voor iedereen
een betere wereld
ons aller toekomst
compassie

altruïstisch

Scale of Significance
Van grotere waarde dan geld

berekenend
ambitieus
gedreven
wereldschaal
verdienmodel
consultancy
macht
mony-and-meaning
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activistisch
radicaal
rebels
bevlogen
eigenzinnig
tegendraads
revolutionair
beweging

Ons merkvizier
Verpersoonlijking waarden
Greta Tunberg

onbevangen

Moeder Theresa

altruistisch

Scale of Significance
Van grotere waarde dan geld

activistisch

Ds .Martin Luther King

berekenend

Bono
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Ons merkvizier
Strategische weg

onbevangen

altruistisch

Scale of Significance
Van grotere waarde dan geld

berekenend
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activistisch

