
Column voor event: ‘Energie van Diversiteit’  

Je kan me ook wel omschrijven als een Cultureel antropoloog met een business mindset. Een idealist 

met een gezonde dosis naïviteit die gelooft dat ieder mens in de kern goed is, hetzelfde is, hetzelfde 

wil en door dezelfde angsten wordt gedreven, ongeacht cultuur. Gelijk in beginsel, maar net iets 

anders in ons doen en denken. 

Ik heb Moxi.Biz opgericht vanuit het idee dat als je culturele diversiteit  meeneemt in je marketing , 

je dit nieuwe business kan opleveren. Vanuit deze mindset proberen we bedrijven in Nederland te 

inspireren om diversiteit als must have i.p.v. nice to have te zien, zodat ook zij het voorbeeld gaan 

volgen van de bedrijven die hier aanwezig zijn. Onze inzet: toegang tot ons cultureel divers netwerk. 

Inzichten in een groep potentiële consumenten goed voor een gezamenlijk besteedbaar inkomen van 

meer dan 17 miljard op jaarbasis. Een groep die in de G4 gemeenten al zo zoetjes aan de 

meerderheid vormen of die grens al hebben bereikt. En een markt die tegelijkertijd, vreemd genoeg, 

nog relatief onontgonnen is.  

Maar om eerlijk te zijn hoopt de idealist in mij dat onze diensten straks overbodig zullen zijn. Want 

het onderzoek dat wij doen is in de kern niets anders dan het opzoeken en praten met diegene die 

net zo dicht bij jou staat als bij ons. Je hoeft helemaal niet meer naar verre landen te reizen om die 

‘andere’ te bestuderen, zoals cultureel antropologen of ontdekkingsreizigers dat deden. Ze zijn nu 

gewoon in your own backyard, je eigen achtertuin. En toch weten bedrijven ze ‘niet te vinden’ of 

denken ze misschien dat zij economisch niet relevant zijn. Maar ja, 17 miljard Euro?!  

Cultural marketing oftewel het inzetten van culturele diversiteit in marketing hoeft niet moeilijk te 

zijn. Je kan hier bij wijze van spreke zelf morgen al mee aan de slag gaan. Hoe? Simpel. Betreed vanaf 

morgen de wereld eventjes als Cultureel Antropoloog. Maak eens contact met die ene buurman of 

buurvrouw en probeer je voor een moment even te begeven in  zijn/haar wereld. Spreek ze aan als je 

je kids opwacht bij het schoolplein of ze tegenkomt bij de sportclub, misschien zelfs op je werk. 

Nodig ze een keer uit voor een kop koffie. Stel jezelf voor, toon interesse en verdiep je in wat hen 

bezig houdt en waarom. Observeer en vooral: luister. Niet alleen een leuke en sociaal verantwoorde 

activiteit maar ook een met zakelijk nut: want, je kunt deze gesprekken gebruiken als inspiratie voor 

campagnes of het creëren van content voor een markt die goed is voor … juist ja, die 17 miljard. 

En waarom zeg ik dat hier? Omdat ik denk dat jullie juist als mediabedrijf het verschil kunnen maken. 

Omdat we juist nu leven in een wereld waarin het nieuws, het politieke debat en on- en offline media 

worden gedomineerd door beelden van die andere die, vanwege zijn/haar culturele achtergrond 

blijkbaar minder, problematischer of misschien nog het ergste – onzichtbaar is. Wat nodig is, zijn juist 

ook andere verhalen en beelden: die laten zien dat die andere in de kern goed is, hetzelfde is, 

hetzelfde wil en door dezelfde angsten wordt gedreven, ongeacht zijn/haar cultuur. Wat mij brengt 

bij het laatste punt. 

Aan de slag gaan met diversiteit vergt MOXI. In het Engels: Energiek, Fanatiek, maar ook Moedig en 

Vastberaden. Moxi.Biz staat daarom synoniem voor: moedig zijn in jouw manier van zaken doen. 

Omarmen van culturele diversiteit als bedrijf betekent in het NL van nu: Andere keuzes maken dan je 

omgeving en juist niet die geijkte paden bewandelen. Je onderscheiden, pionieren, lef hebben en je 

‘ballen laten zien’: MOXI zijn.  


