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En dan valt aan mij de bijzondere eer ten deel om als voorzitter van de
Federatie Creatieve Industrie deze zeer bijzondere onderscheiding te mogen
uitreiken aan de persoon, die juist als verbindende schakel tussen het
gevestigde bedrijfsleven en de creatieve industrie van buitengewone
betekenis is geweest.
En het was tot op dit moment wel een geheim maar denk ik geen verrassing
dat deze omschrijving als een goed gesneden maatpak past op maar één
persoon en dat is mijn voorganger Han Bekke. Han is hier in persoon onder
valse voorwendselen aanwezig, namelijk om zogenaamd zijn afscheid als
voorzitter luister bij te zetten. Dat doen we in het echt en op een ander
moment maar dat stelt me wel in de gelegenheid om het woord rechtstreeks
tot jou te richten!
Han, jouw verdiensten gedurende jouw lange carrière in de mode- en
textielbranche, waarin je een groot aantal bestuursfuncties hebt bekleed zijn
het afgelopen jaar uitgebreid en alle toonaarden bezongen. Behalve directeur
en later bestuursvoorzitter van MODINT, de brancheorganisatie van de
mode- en textielbranche, was je onder meer bestuurslid van de International
Apparel Federation (IAF), de exportbevorderingsorganisatie DutchDFA, het
tki CLICKNL, de Fair Wear Foundation en de Fashion Council en lid van het
hoofdbestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, enzovoort, enzovoort.
En in 2017 nam je - tijdelijk was het plan - het voorzitterschap van onze
Federatie over van Harry Starren dat je tot de zomer van vorig jaar bleef
vervullen.
In die, dus onbedoeld lange periode van 4 jaar, maar ook daarvoor, heb je
sinds 2009 gewerkt aan het unieke weefsel waarin je mode, design,
architectuur, digital design, games, fotografie, popmuziek en film en tv de
schering zouden kunnen noemen, en DutchDFA, CLICKNL, onze Federatie,
het Platform Creatieve Economie, MODINT, VNO-NCW en The Next Fashion
de inslag. Met als rode draad je wijsheid, je vakmanschap en je gezag die in
belangrijke mate hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van onze sector tot
de volwassen en zelfbewuste topsector die zij nu is.

Je bent in 1996 onderscheiden met onder meer de Gouden MODINT Award, in
2007 met de Orde van Oranje-Nassau en in 2013 met de Grand Seigneur
Spéciale. En nu dus, in het tweede coronajaar 2022, met de ‘Schakel’.
Dat doet mij persoonlijk ook veel genoegen want in die periode van 1484
dagen die ik je als directeur van Dupho - en in die hoedanigheid tevens
bestuurslid van de Federatie Creatieve Industrie -in je rol van interim
voorzitter mee heb mogen maken heb … ik veel van je geleerd….
[persoonlijke noot]
Op het moment dat de boven ons gestelden dat weer toelaten zullen we elkaar
om ook je afscheid op gepaste wijze te kunnen vieren.
Han van harte gefeliciteerd!

