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Sander La Rivière (40) is creatief directeur bij 
digital agency Burst in Rotterdam.
‘De nieuwe Mad Men? Ik begrijp het wel, maar 
ik identificeer mezelf er niet mee. Ik ben niet 
zo’n persoon. Ik ben ik. Ik ga uit van mijn eigen 
kracht. Als ik mijn rol klein hou, dan doe ik het in 
mijn beleving heel goed. Reclame en marketing 
gebeurt niet bij één persoon, maar vanuit een 
team van mensen die allemaal iets bijdragen. Dat 
moet je kracht en energie geven.’
‘In reclame moet voor mij vooral emotie zitten. 
Het werk dat je maakt moet iemand raken en 
een boodschap overbrengen. Ik merk dat mijn 
werk liefst neigt naar gevoel van thuiskomen 
en tegelijkertijd roept het iets op, zet mensen in 
beweging, inspireert. Ik geniet heel erg van het 
creatieproces waarin mensen alles uit zichzelf 
halen, dan heb ik mijn doel bereikt.’
‘Het vinden van de juiste snaar is allesbepalend 
en dat doe je vooral samen. In de serie Mad Men 
is het bureau sterk leidend. Ik zie juist graag dat 
we samen creëren. Creatie is altijd een dialoog. 
We maken samen iets en het creatieve concept 
wordt door de hele organisatie omarmd en 
uitgedragen.’
‘#BLM is altijd een basisvoorwaarde in reclame. 
Ik ga uit van mezelf, ik laat mijn geluk niet 
afhangen van anderen. Dat betekent ook dat 
je goed moet zijn voor de mensen om je heen, 
ongeacht hun kleur, religie of wat dan ook. Ik 
ben altijd alert op wat mensen raakt. #BLM 
maakt hopelijk iedereen heel erg bewust van de 
situatie. Het is een sterk staaltje van opiniëren. 
Super treurig dat dit moet, maar hopelijk maakt 
het de wereld een beetje beter en fijner.’   (SH)
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Hamed Fahimi (40) is geboren in Iran en vluchtte 
op zijn 14e met zijn ouders en broertje naar 
Nederland. Hij is managing director van Home of 
the Brave.
‘Ik onderneem al vanaf mijn 7e. Het begon met het 
verkopen van snoep op straat pal naast de lege 
supermarkt in mijn wijk. Mijn motto is: je krijgt niet 
wat je wilt in het leven, maar wat je verwacht. Ik 
verwacht dan ook veel: van mijzelf maar ook van 
mijn team.’
‘Wij werken graag voor merken en organisaties 
die lef hebben en buiten de lijntjes kleuren, dat 
doen wij dan ook voor ze. Vandaar Home of the 
Brave.’
‘Ik vind dat we sowieso meer moeten 
samenwerken en minder discussiëren. Ik vind het 
onze verantwoording om een zo divers mogelijke 
beeld te creëren en iedereen daarin op te nemen. 
All fucking lives matter. Waar je geboren bent en 
je huidskleur is niks anders dan puur toeval. Daar 
heb je niets voor hoeven te doen. Ik hoop dat dit in 
2030 niet meer zo’n issue is.’
‘Put people and planet first, products second. 
Naast slim datagebruik heb je creativiteit nodig 
om nog betere, gepersonaliseerde custom 
experiences te creëren.’
‘Gekwalificeerd worden als New Mad Man is 
fucking vet, tenminste als je bedoelt handsome, 
zelfverzekerd en well dressed, want volgens  
mij willen jullie mij niet zo noemen omdat ik  
een bureau aan Madison Avenue NY heb ,
maar vooral omdat ik als marketeer een beetje 
krankzinnig moet zijn om mijn werk goed te kunnen 
doen. Anyway thanks for the title. I love it.’  (PvWK)
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