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vooruitblik 2019
Zakelijk
Wat zijn jouW plannen 

voor 2019?

Less is more. In 2018 tikte 
de teller 201 talks aan. Tel 
daar 40 dagen voorberei-
ding en 37 reisdagen bij 
op. “Hebben jullie de Avicii 
documentaire gezien?” 
vroeg ik mijn management 
onlangs met een knipoog. 
In 2019 ga ik minder live 
on stage en meer content 
en columns maken. 
Wat is je grootste

uitdaging?

Tijd, effectiviteit en focus. 
Als spreker, trendwatcher, 
ondernemer en publicist 
komen er veel trends, 
technologieën en zakelijke 
kansen op mijn pad. Keu-
zes maken, focus houden 
en nee  zeggen wordt mijn 
grootste uitdaging voor 
2019. Ik moet werken aan 
mijn FOMO: “Fear of Mis-
sing Out”.
Wat ga je komend jaar 

anders aanpakken?

Mijn persoonlijke strategi-
sche plan 2025 heet “Phi-
lantropreneur”. Een term 
die ik geleend heb en die 
me erg aansprak: een filan-
tropische ondernemer. Het 
heeft te maken met mijn 
volgende transformatie. 
In de afgelopen 25 jaar 
werd ik uit het betaald voet-
bal en van de universiteit 
geschopt. Toch had ik het 
geluk om mezelf van een 
“misfit” te transformeren 
naar een radicale mar-
ketingvisionair, moderne se-
rie-ondernemer en een van 

terugblik 2018
Zakelijk
de grootste les van 2018 

Was voor mij… 

Less is more. 
Welk cijfer geef je 2018? 

Een dikke 8. 
Belangrijkste moment 

On stage bij de Novak 
Djokovic Foundation. 
verste zakenreis 

Beijing. 
mooiste deal

De exit van een start-up. 
mooiste stad 

Amsterdam.
opvallendste nieuWs 

Alibaba Singles Day 2018 
met 30,8 miljard in 24 uur.
Beste feest 

JFK’s Greatest Man Award 
2018. 
grootste irritatie 

Trump als rolmodel. 
grootste misser 

Door een podium gezakt, 
letterlijk. 
Beste nieuWe retailcon-

cept

Balr.
grootste verlies

Tv-show die niet doorging.
meest geBruikte app

ABOSS, met al m’n boe-
kingen 
Held 

Malala Yousafzai. 
Beste event 

Webit Congress, Sofia . 
Beste zakenBoek 

Future Shock, Alvin Toffler 
(uit 1970!).

grootste les uit 2018?

Nog meer maling hebben 
aan wat mensen wel of niet 
vinden, denken of zeggen. 
Zure reacties op social 
media vaker negeren en 
laten afglijden alsof ik een 
Tefal-antiaanbaklaagje heb.
Nog scherper zijn qua 
conferentiecriteria: niet 
meer in line-ups staan waar 
ik eigenlijk niet thuis hoor. 
Accepteren dat de scheids-
lijn tussen radicale visie 
een knettergekke perceptie 
is en dat iedereen wel wil 
innoveren, maar bijna nie-
mand wil veranderen. Dus 
van vloeken naar zuchten. 

de prominente sprekers in 
het internationale “business 
speaking”-circuit. 
Ik ben 48. Succes, onaf-
hankelijkheid en “spreek-
recht” geeft verantwoor-
delijkheid. In een volatiele 
wereld, met social media, 
privacy-issues, fakenieuws 
en vermoorde journalisten, 
wil ik een vertrouwde stem 
of baken zijn. Een profes-
sioneel troublemaker die 
durft te zeggen waar het op 
staat, die misstanden durft 
aan te kaarten en naar de 
wereld kijkt vanuit ethics. 
Ik heb een radicale visie op 
trends en technologie die 
impact hebben op bedrijf, 
economie en maatschap-
pij. Die visie wil ik inzetten 
om mensen te inspireren 
dat we met “technologie 
in de juiste handen” onze 
wereld schoner, beter en 
eerlijker kunnen maken. 
Met opleiding en gelijke 
kansen voor iedereen. Mijn 
centrale rol hierin? Educatie 
en self-improvement voor 
jonge ondernemers en 
hun bedrijf. People, planet, 
profit. In die volgorde. 

vooruitblik 2019
Persoonlijk
Wat ga je anders doen 

dan in 2018?

Een betere Work-Life-
Balance, stoppen met 
roken, meer sporten, vaker 
op vakantie en meer tijd 
doorbrengen op Ibiza. Maar 
vooral meer qualitytime 
met m’n gezin, koters en 
vrienden. 
Wat staat er in je agenda 

Waar je je op verHeugt?

Trips naar Ibiza, Burning 
Man 2019 en AfrikaBurn 
2019 in Zuid-Afrika. Met 
m’n zoon (17) kijken bij de 
LA Lakers (Kobe Bryant) en 
LA Galaxy (Zlatan). Golf- en 
footgolftournooien. 
Vaker mee met leuke 
events en trips van Friends 
of the Brands, Le Mans 
24h, Grand Prix Monaco. 
Waar ga je meer tijd 
en aandacht aan 
schenken? en Waaraan 
minder?
Ik ga meer reizen en 
bijzondere dingen zien en 
beleven. Collect moments, 
not things. Dingen doen die 
me echt happy maken en 
minder tijd besteden aan 
social media. Nee durven 
zeggen zonder uitleg. 
Gewoon: nee, bedankt. 

terugblik 2018
Persoonlijk
de grootste les van 2018 

Was voor mij…

Being in control enough to 
let go. 
Welk cijfer geef je 2018

9.
topserie netflix

Fauda. 
sportieve Hoogtepunt

Golfhandicap flink omlaag. 
indrukWekkend

Safari en natuur. 
Boek

21 Lessons for the 21st 
Century – Yuval Noah 
Harari. 
Beste aankoop

Litebook, zonlicht in de 
winter. 
leukste stedentrip

Berlijn. 
leukste festival

Ibiza Opening. 
tHeater

Te veel om op te noemen. 
Beste artiest

2Pac voor altijd. 
afscHeid

Van negatieve mensen en 
energievreters. 
dankBaar

Voor elke dag gezond. 
zorgWekkend

Vermoorde journalisten. 
Held

Max Verstappen. 
restaurant

Jul’s Ibiza. 
vergissing

Da’s een hoofdstuk vol. 
onmogelijk

Vroeg naar bed. 
meest gelacHen

Altijd met vrienden. 
grootste irritatie

Oneerlijke mensen.  
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Igor Beuker 

spreker,
serie-ondernemer, 

trendwatcher. 


