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Biografie Robert Witteveen          

Met een schat aan ervaring in innovatie en marketing, o.a. in de financiële dienstverlening, richt ik 

mij met name op het verduurzamen en innoveren van bedrijven. Deze verduurzamingsslag is cruciaal 

voor het voortbestaan van onze maatschappij. We hebben nu nog voldoende keuzes, maar erg lang 

zal het niet meer duren of de natuur, waar wij een onderdeel van uitmaken, neemt het heft in 

handen. Graag ga ik voorop in de tocht naar een betere wereld. Ik sta daarom o.a. achter de 

principes van "Built Back Better" van de Wellbeing Economy Alliance en de “betekeniseconomie”.  

 

Innovatie 

Innovatie is cruciaal voor de toekomst. Om dit met 

succes te bewerkstelligen zullen we (1) de chaos te 

moeten omarmen en (2) vertrouwen op het proces. 

Chaos is nodig om tot de beste ideeën te komen, daar 

waar een strak proces van belang is om alle stappen te 

zetten die nodig zijn om de beste oplossingen te 

ontwikkelen voor problemen en uitdagingen van de 

klant. Ik ontwikkel graag nieuwe producten, diensten 

en proposities. Tevens help ik bedrijven bij het 

inrichten van hun innovatiestrategie en -organisatie. 

Built Back Better 

De wereld van “meer, meer, meer” kunnen we de 

komende jaren ombuigen tot een wereld van “goed, 

beter, best”. De financiële middelen die we in het 

verleden hebben verdiend zullen we moeten gaan 

inzetten om onze economie te verduurzamen, het 

welzijn van onze maatschappij te verhogen met als 

uiteindelijk resultaat dat we de natuur herstellen.    

Built back better dus!   

Betekeniseconomie  

Ik geloof dat wij hier als mensheid niet alleen zijn om 

onze eigen portemonnee te vullen. We willen ook 

waarde toevoegen aan onze (leef)omgeving. Dit doe je 

mijn inziens door naast welvaart ook aandacht te 

hebben voor welzijn en welbevinden. Deze 3 factoren 

die gaan over verdienen, verbeteren en vervullen en 

vormen de bouwstenen van de “betekeniseconomie”.  

Ik ben fan van dit model en daarom help ik graag 

bedrijven en instanties bij thema’s als “betekenisvol 

ondernemen” en “betekenisvol adviseren”.  
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Tot slot 

Ik vind het niet alleen leuk om erover te prater maar zeer zeker ook door als een doener voorop te 

gaan. Lekker met de laarzen in de modder. Dit is waar men mijn op mag aanspreken. Ik ben een  

positief mens en kijk dan ook vol vertrouwen naar de toekomst. Ik heb er vertrouwen in dat de 

komende generaties ook maximaal kunnen genieten van onze mooie aarde.  

Robert in het kort: 

Inspirator  

Initiator  

Facilitator   

Innovator  

Verduurzamer   

Spreker  

Frisdenker  

Vernieuwer  

Verbinder 

Contact: 

Bellen:   +31 619 859 098 

Mailen:  robert.witteveen@fdag.nl  

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/robert01/ 
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