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ONDERNEMER GEEFT
ZELF HET GOEDE 
VOORBEELD

©
 E

L
S

E
 K

R
A

M
E

R



SPEAKERS ACADEMY® MAGAZINE 2016  173

T
ijdens mijn internationale 

corporate carrière bij Rand-

stad, ontdek ik in 2000 een 

geheim wat ik met de wereld 

moet delen: Neem met min-

der dan een droombaan geen genoegen, 

want via je werk kun je een geweldig leven 

creëren!

Die boodschap is de vonk voor het ont-

staan van TalentFirst, waar 25 stevige fran-

chisenemers aan verbonden zijn. Bevlogen 

trainers en coaches die ons geheim via talen-

tenprogramma’s delen met zoveel mogelijk 

professionals, bij de Aholds, INGs en Heine-

kens van deze wereld. 

Als voorman schrijf ik columns en boe-

ken, inmiddels negen titels waarvan we er 

meer dan 100.000 verkochten. Ik hield hon-

derden lezingen en seminars, van de lokale 

bibliotheek, via het bedrijfsevenement tot 

volle theaterzalen. 

‘Embrace life through work’ is de bood-

schap waarmee we zowel oline als online 

een mooi publiek bereiken.

Maar naast het schrijven en vertellen over 

droombanen en de directe link naar een 

droomleven, zoek ik steeds naar inspiratie in 

mijn eigen leven. De theorie in de praktijk 

brengen en laten zien dat het echt kan, een 

geweldig leven creëren door de juiste keuzes 

in je werk. Immers, als het mij zelf niet lukt, 

hoe geloofwaardig is dan mijn boodschap op 

het podium of in de corporate talentenpro-

gramma’s?

Dus daag ik mezelf uit om elk jaar mini-

maal één ding te doen waar ik echt trots op 

was en waar ik impact en een verschil mee 

maakte voor anderen. En dat lukt bijna 

elk jaar, waarbij mijn privé-leven volledig 

samenvalt met mijn werk. 

De boeken schrijf ik steevast op exoti-

sche plekken. Op een Maleisisch eiland met 

mijn vrouw samen het boek ‘Een onweer-

staanbaar CV’. Met vriend Mark in Zwitser-

land het boek ‘Het merk IK ®’, inmiddels al in 

de 19e druk!. In Costa Rica mijn inspiratie 

koietafelroman 'Marijn Is Klaar Met Wer-

ken’, waarin ik 40 geïnterviewde inspirators 

opvoer als mijn romanpersonages. 

Het boek is ook de oorsprong van het 

DroomBaanHotel, wat ik middels crowd-

funding van een miljoen, realiseerde in 

het Amsterdamse grachtenpand van onze 

woning. Een bijzondere retraiteplek voor 

onze intensieve begeleidingstrajecten.

Op zoek naar innovatieve manieren om 

mensen te bereiken, hebben we online pro-

gramma’s, waar 5000 deelnemers tegelijk een 

online DroomBaanReis meemaakten. Met 

als apotheose de theatershow ‘hank God 

It’s Monday’, waar ik bijzondere rolmodel-

len op het podium presenteer, in combinatie 

met dans, zang, poëzie en muziek. Magische 

avonden in diverse theaters, met een uitver-

kocht Carré vol 1300 geïnspireerde gasten 

als absoluut hoogtepunt.

Dat het creëren van een droombaan een 

nooit eindigend proces is, is de rode draad in 

de afgelopen 15 jaar. En misschien is het wel 

de essentie. Door continu open te staan voor 

nieuwe mogelijkheden, te luisteren naar je 

intuïtie en in actie te komen, creëer je blij-

vend de magie die het leven bijzonder maakt. 

In 2015 vertrokken we met mijn gezin 

voor een half jaar naar Kaapstad, op zoek 

naar nieuwe avonturen. Dat daar een nieuwe 

business uitrolde – we verspreiden schone 

kooktoestellen in de townships – waardoor 

de Kaap nu gedeeltelijk mijn woonplaats is, 

wist ik van tevoren ook niet. En waar dat de 

komende jaren toe leidt is ook nog gissen.  

Maar dat werk en leven een groot geweldig 

avontuur is, staat wel vast! 
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