
PassieVitaliteit, startmotor voor ondernemingslust

 
‘Als iemand passie en vitaliteit uitstraalt, dan ben jij het wel’ hoor ik regelmatig. 

Gelukkig maar: dan maak ik in ieder geval ook zelf de titel van mijn nieuwste boek waar. 
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TToen ik in het bankwezen en onderwijs 

werkte, kwam ik geregeld mensen 

tegen die hun passie waren verloren. Ik 

vroeg me af hoe je bij deze mensen de 

ondernemingslust weer kan aanwakkeren. 

Begin 2010 gaf ik een ondernemersgame 

aan 200 leidinggevenden bij Achmea. Een 

directielid vroeg: ‘Lorraine, waarom heb 

je nog geen boek over intrapreneurship 

geschreven?’. De volgende dag begon ik 

enthousiast. En ging ik op zoek naar de 

ultieme manier om ondernemerschap 

in bedrijven te stimuleren. De vraag die 

ik aan tien CEO’s stelde was: ‘ Wat kun 

je als leidinggevende doen?’ en ‘Wat 

kunnen medewerkers zelf doen voor een 

ondernemend en passievitaal bedrijf?’. 

Doordat de professionals genereus 

hun inzichten deelden, ontstonden 

tien vuistregels die leiden tot meer 

PassieVitaliteit en ondernemingslust. 

Door toepassing van deze vuistregels 

boek je meer resultaat in je werk én 

in je privéleven. Als ondernemer. Als 

leidinggevende. En als medewerker. Zo 

lichtte Arko van Brakel, een inspirator die 

vastberaden is van Nederland het meest 

ondernemende land ter wereld te maken, 

lichtte zijn motto ‘work hard, play hard & 

rest hard’ toe. Hard werken lukt de meeste 

mensen nog wel, maar met passie werken 

en voldoende tijd maken voor sport en 

intensieve ontspanning is een heel ander 

verhaal. Rahma el Mouden, succesvol 

onderneemster en zwarte zakenvrouw 

van 1999, geeft in het boek aan dat we 

onszelf veel meer moeten laten zien. 

Het gaat om netwerken en dan vooral 

bij de top, want daar zit het werk! Hans 

Gelauff, voormalig CEO van Bruna, vindt 

mensen die in hun eigenlijke kracht staan 

een ongelooflijke aantrekkingskracht 

hebben. Hij ziet Gandhi en Mandela als 

grote voorbeelden,  maar ook onze eigen 

Ilse de Lange vindt hij het toonbeeld van 

iemand die zichtbaar helemaal zichzelf is. 

Als je dichterbij jezelf komt, dan kun je 

meer betekenen voor je bedrijf, doordat 

je je talent beter benut. CEO van Ormit, 

Hetty van Ee, vertelt in een levendig 

interview dat ze alleen positieve mensen 

aanneemt. Dat blijkt te werken, want 

onlangs werd ORMIT, de management 

development specialist, uitgeroepen tot 

beste bedrijf om voor te werken als je 

jezelf wilt ontwikkelen. Hoe kun je met 

meer passie en meer ondernemingslust je 

werk doen. Daar heb ik het over in mijn 

lezingen. En in mijn boek. Dit boek is 

actiegericht. Bedoeling: hoe kom je ertoe 

passievitaal te ondernemen of te werken. 

Ondernemingslust loont! Nieuwsgierig? 
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