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Founders Carbon Netwerk (fCN) staat inmiddels 
te boek als de meest prestigieuze zakenclub van 
Nederland. Onder de vijfhonderd leden bevindt 
zich de top van de Nederlandse zakenwereld. Op-
richters en CEO’s van toonaangevende bedrijven,  
maar ook hoogleraren, topadvocaten en medisch 
specialisten maken deel uit van ‘het meest  
exclusieve en kwalitatieve relatienetwerk’ van  
Nederland, zoals Merlin Melles haar succesvolle 
imperium omschrijft.

Netwerk
Het idee achter fCN is dat de leden elkaar altijd ge-
makkelijk kunnen bereiken en altijd een beroep op 
elkaar kunnen doen. In geval van nood, maar ook 
om vrijblijvend of zakelijk met elkaar van gedach-
ten te wisselen. „Uit het netwerk zijn de afgelopen 
jaren de prachtigste ontwikkelingen voortgeko-
men en dat gaat maar door.” fCN is tevens uitgever 
van de Carbon Pearlcard , een servicecard die voor 
een relatief klein bedrag per jaar ook beschikbaar 
is voor niet-leden. De Pearlcard – ondernemers 
kunnen hem eventueel als Private Label Loyalty 
Card (met eigen logo) aanbieden aan hun eigen 
gewaardeerde klanten en zakenrelaties   – kan 
op  elk gewenst moment worden ingezet  om ‘het 

grootste en meest exclusieve serviceapparaat van 
Nederland’ in werking te stellen. Het mooie is dat 
cardhouders profiteren van dezelfde exclusieve 
voordelen en services, waaronder aantrekkelijke 
kortingen, als  de vijfhonderd leden van fCN.

VIP-behandeling
De Pearlcard  opent deuren die voor anderen ge-
sloten blijven. Een evenement bijwonen dat helaas 
is uitverkocht? Voor houders van de Pearlcard  en 
hun relaties is altijd wel een plekje te vinden. Toe 
aan een VIP-ontvangst op de Grand Prix van Abu 
Dhabi? Eén telefoontje en de serviceadviseurs 
van de Pearlcard  boren het fCN-netwerk aan om 
het voor elkaar te krijgen. „De Pearlcard  Service  
ontzorgt en regelt alles. Of het nu gaat om een za-
kenreis, een vakantie of een kosteloos advies van 
een advocaat, accountant of notaris,”  licht Merlin 
Melles toe. „De Pearlcard Healthcare Service wijst 
je de snelste weg naar de beste zorg. We weten 
precies waar de wachtlijsten klein zijn of waar je 
onmiddellijk terecht kunt. Met dank aan de toe-
leveranciers van fCN zijn we de afgelopen jaren 
hard gegroeid. Daardoor kan met recht gesteld 
worden dat de Pearlcard dé klantenrelatietool van  
ondernemend Nederland is.”

Pearlcard : 
dé klanten-
relatietool van 
ondernemend 
Nederland
Het kwartje viel toen Merlin Melles zes jaar geleden in haar ultra-
lichte sportwagen van carbon op weg was naar een afspraak. In de 
naam van de exclusieve businessclub die ze op het punt stond op 
te richten, zou ‘carbon’ moeten terugkomen, bedacht ze. Een stuk 
origineler dan bijvoorbeeld goud of platina. En bovendien veel meer 
tot de verbeelding sprekend.


