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Ontmoeting 
met een 
verkenner

Martijn Aslander

ratis boeken weggeven en opdrachtgevers 
achteraf laten beslissen hoeveel ze bereid zijn 
je te betalen. Niet bepaald een strategie die 
je direct aan commercieel ondernemerschap

doet denken. Toch brengt Martijn Aslander, verken-
ner in de netwerk- en informatiesamenleving, dit 
soort  onconventionele principes al enkele jaren in de 
praktijk. Met succes. Aslander behoort tot de meest-
gevraagde sprekers van Nederland. Hij reist stad en land 
af om organisaties te helpen hun weg te vinden in de 
kennis- en netwerkeconomie.

Daarbij wordt Aslander ook nog eens uitgenodigd aan 
te schuiven bij het ene na het andere inspirerende en 
vernieuwende initiatief. Als hij ze al niet zelf bedenkt, 
zoals in het geval van 7 Days of Inspiration.
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dan een maandelijkse donatie, die voor een 
groot deel opgaat aan eveneens maandelijkse 
vaste lasten. Die hele ratrace is mij geluk-
kig vreemd. Ik zorg ervoor dat over de hele 
linie meer binnenkomt dan dat er uit gaat. 
Heerlijk overzichtelijk. 

Soms heb ik over, soms kom ik tekort. Als ik 
teveel heb, doe ik het even rustig aan. Kom 
ik tekort, dan doe ik wat extra klussen. Aan-
gezien ik ook vaak in faciliteiten wordt uit-
betaald, maak ik ook veel minder kosten, wat 
de druk op mijn inkomsten een stuk lager 
maakt. Fabrikanten sturen me producten, in 
de hoop dat ik er wat moois over schrijf. Dat 
doe ik ook wel eens, maar dan wel alleen als 
ik het zelf echt gaaf vind. Er wordt weleens 
gedacht dat ik door Apple wordt betaald, 
maar nee: ik vind hun producten wel gaaf, 
maar het bedrijf zelf helemaal niet.”

Geld remt creativiteit
“Mijn ouders verklaarden me voor gek toen ik 
in 2002 vertelde dat ik mijn klanten achteraf 
liet bepalen hoeveel ze voor mijn diensten 
wilden betalen. Mijn vader is inmiddels 
overleden en als er een hemel bestaat, denk 
ik dat hij van daaruit kan zien dat ik het 

best aardig doe. Mijn moeder vindt het nu 
geweldig. Voor mezelf betekent waardebe-
paling achteraf dat ik gedwongen word bij 
elke opdracht na te denken over waar ik 
mee bezig ben. Steeds opnieuw de uitdaging 
iets beter of handiger te maken. Sommige 
mensen vinden mij daarin heel commercieel, 
anderen denken dat ik een idealist ben, een 
wereldverbeteraar. Zelf denk ik dat gezond 
verstand heel leuk combineert met de 
uitdagingen van deze tijd. Er is veel ruimte 
voor nieuwe mogelijkheden. Meer dan ooit 
tevoren. Technologie is rijkelijk aanwezig en 
kost amper iets. Voeg wat boerenverstand toe 
en je kunt gewoon hele gave dingen doen.

Veel geld is in dat proces niet eens handig. 
Voor creativiteit is geld zelfs een gevaar. 
Het kan je lui en onoplettend maken. Ik wil 
mezelf juist uitdagen aandachtig te zijn, 
lenig te zijn in mijn hoofd. Als overlevings-
mechanisme bijna. Dat aanpassingsvermogen 
geeft mij vrijheid en vertrouwen. En rust. Die 
rust wil ik nu beter benutten. Ik sport meer, 
ben iets vaker thuis, zeg vaker ‘nee’ tegen 
opdrachten. Doorgaan tot ik omval, wat 
vroeger bijna een automatisme was, dat ben 
ik mezelf aan het afleren.”

n 2008 speelden 50.000 Esten 
het klaar om in een dag meer 
dan 10.000 ton zwerfvuil op te 
 ruimen. Vrijwillig en onbetaald. Een 
 megaproject dat laat zien dat je, 
door mensen op de juiste manier te 

betrekken, een bijna oneindige hoeveel heid 
 energie kunt losmaken. Genoeg om bergen 
te  verzetten. 

Wat in Estland kan, moet in Nederland ook 
kunnen en zo ontstond het idee voor 7 
Days of Inspiration: een collectieve upgrade 
van Nederland, van 28 februari tot en met 
6 maart 2011. Mede-initiatiefnemers Nils 
Roemen, Olga Plokhooij, Abdul Advany en 
Fanny Koerts hielpen het idee verspreiden. 
Inmiddels beschikken we over een netwerk 
van honderden enthousiaste mensen die in 
alle uithoeken van Nederland uiteenlopende 
projecten aan het voorbereiden zijn.”

De jonge jaren
“Ik houd ervan om nieuwe dingen uit te 
proberen. Dat zat er al vroeg in. Op de basis-
school organiseerde ik een sponsorloop voor 
Greenpeace. Een paar jaar later heb ik op 
mijn middelbare school een handtekenin-
genactie gestart voor het afschaffen van het 
walkmanverbod. Dat was zo’n stomme regel: 
de meeste leerlingen waren er niet blij mee, 
maar de leraren zelf ook niet. Tachtig procent 
was tegen, dus mocht de regel overboord. 
Een hele spectaculaire actie was het niet, 
maar ik heb er wel het besef aan overgehou-
den: als je als groep mensen iets wilt en daar 
je energie op richt, dan kun je veel meer 
gedaan krijgen dan je in eerste instantie zou 
denken.

In 2002 heb ik onder de projectnaam 
‘Gathering Stones’ met 14.000 enthousiaste-
lingen in 16 dagen een hunebed nagebouwd. 
Gewoon om te kijken of het kon. Ja dus. Heel 
veel dingen blijken te kunnen als je je zinnen 
erop zet. Vooral in een context van naïviteit, 
lef en extreme nieuwsgierigheid.”

Falen bestaat niet
“Ik werk al vanaf mijn 15e zo’n 60 tot 80 
uur per week. Ik heb verschillende bedrijven 
gehad, waaronder een buitensportcentrum. 
Daar zou een ander bedrijf in investeren, 
maar achteraf bleek dat ik gewoon aan 
het lijntje gehouden werd. En dat terwijl 
de kosten gewoon doorliepen. Resultaat: 
mijn bedrijf ging failliet, het kostte mij een 
paar ton en drie jaar schuldsanering. Geen 
pretje, maar achteraf wel een van de meest 
waardevolle ervaringen ooit. Want in die tijd 
realiseerde ik me wat geld werkelijk waard 
is. En dat je met creativiteit veel verder komt 
dan met geld. 

Sindsdien beschouw ik nog maar weinig 
ervaringen als falen. Het gaat mij er vooral 
om wat ik ergens van kan leren en hoe ik 
dat om kan zetten in waarde. Tijdens mijn 
eerste publieke spreekbeurt viel ik flauw. Was 
dat falen? De tweede was in ieder geval zo’n 
beetje de beste die ik ooit gedaan heb. Maar 
zonder die eerste was die tweede er nooit 
gekomen. M’n hele lezingencarrière niet, 
trouwens.”

It's risky to be safe
“Ik heb nog nooit een echte baan gehad. Ook 
geen studie afgerond. Ik heb wel rechten 
gestudeerd, maar na twee jaar had ik slechts 
vier studiepunten. Ik volgde wel colleges, 
maar tentamens maken? Dat deed ik niet. 
Daar had ik geen tijd voor, want ik was bezig 
met allerlei andere leuke dingen: buiten-
sport, het organiseren van feesten, bestuurs-
functies, vrijwilligerswerk... 

Ik geloof niet dat ik ooit een baan zou wil-
len. Dat is mij te onzeker. Afhankelijk zijn 
van een partij. Schijnzekerheid. ‘It’s risky 
to be safe...’ Als er dan iets mis gaat... Ik 
heb minstens 30 inkomensstromen. Als 
daar eentje van wegvalt, dan zijn er nog 29 
over en kan ik makkelijk een nieuwe 30ste 
aanboren. Vertrouwen dat je in je levens-
onderhoud kunt voorzien, is belangrijker 
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Sommigen vinden 
mij een idealist. 
Zelf denk ik dat 
gezond verstand 
leuk combineert 
met de uitdagingen 
van deze tijd."
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Zit te  denken 
m’n muur een 
kleurtje te geven. 
Iemand  suggesties? 
Combinatie met lila, 
grijs en zwart? 
#durftevragen

@Char_SeeBe

illustratie: Maartje Schuurmans

Kwantummechanica 2.0
“Ik schijn weleens de indruk te wekken heel 
chaotisch te zijn of zelfs slecht te luisteren. 
Nu ben ik inderdaad vaak druk bezig en word 
ik vaak kort aangeschoten of opgebeld als 
ik met iemand in gesprek ben. Maar voor 
het grootste deel van de tijd ben ik hyper-
gestructureerd en efficiënt. Van sommige 
gesprekken verdwijnt de helft in de grote 
vergaarbak omdat ik er op dat moment niets 
mee kan. En soms voorzie ik aan het begin 
van het gesprek al hoe het gaat eindigen 
en dan wil ik dat iemand snel to the point 
komt. Tegelijkertijd ken ik weinig mensen 
die evenveel geduld kunnen opbrengen als 
ik. Wat dat betreft komt het mooi uit dat we 
in de nabije toekomst gaan afstappen van 
het  lineaire. Dat iets of het een is, of het 
ander. Veel dingen zijn allebei. Kwantumme-

chanisch. Ik zou willen dat ik er al een beter 
woord voor had. Minder zwart-wit in ieder 
geval. Zodat commercieel en idealistisch 
ook samen kunnen vallen. Idealistisch op 
basis van een gezonde markt, commercieel 
verweven met maatschappelijk verantwoor-
delijkheid. 

Als veelvuldig vreemde-eend-in-de-bijt komt 
die transitie mij niet slecht uit. Grenzen 
tussen disciplines vervagen en dan is het 
heel fijn om geen specialist te zijn. Bedrijven 
willen vaak hun problemen oplossen door 
zich blind te staren op andere bedrijven in 
hun eigen sector. Terwijl de oplossing in een 
andere sector voor het oprapen ligt. In zulke 
gevallen is het natuurlijk heel handig om van 
de ontwikkelingen in verschillende bedrijfs-
takken op de hoogte te zijn.”

De softe meerwaarde
“Je hebt tegenwoordig een iPhone-appli-
catie die het fluiten van vogels herkent. 
Dat is toch geweldig? Er zijn zoveel mooie 
toepassingen dat het wonderbaarlijk is dat 
de Nederlandse samenleving nog steeds 
georganiseerd is volgens de wetmatigheden 
uit de tijd van de industriële revolutie. Het is 
onbegrijpelijk hoeveel bestaande technologie 
en rijkdom we als werkende massa onge-
bruikt laten. We werken keihard om targets 
en deadlines te halen. Alsof we met z’n allen 
in één grote fabriek werken, maar dat is al 
bijna 100 jaar niet meer zo. Dit is de kennis-
economie. De netwerkeconomie zelfs.
Efficiëntie biedt geen onderscheidend ver-
mogen meer, het is een basisvoorwaarde. Het 
verschil maak je door op nieuwe manieren 
aan de slag te gaan. Te experimenteren. Je-
zelf opnieuw uit te vinden. Te begrijpen hoe 
je waarde kunt genereren of kunt toevoegen.
Hoe transparanter informatie is, hoe meer 
beslissingen gaan afhangen van softe fac-
toren als sympathie. Of van timing. Kun jij 
iets leveren, precies op het moment dat daar 
behoefte aan is? Dan heeft dat meerwaarde. 
Kun jij iets toevoegen aan een project, 

waardoor het hele project exponentieel 
meer waard wordt? Dat is interessanter dan 
je afvragen hoe je meer salaris krijgt door 
jarenlang hetzelfde werk te doen.”

7di is niet te stoppen!
“Sociale overwaarde is het fundament onder 
7 Days of Inspiration. In Estland konden ze 
in één dag kosteloos tonnen zwerfvuil 
opruimen. Als een ministerie een dergelijke 
actie op de begroting plaatst, kost dat al 
gauw een paar miljoen euro. Dan wil iedere 
tussenschakel er ook aan verdienen. Terwijl 
mensen een natuurlijke wens hebben om bij 
te dragen, zonder daar per se voor betaald te 
hoeven worden. Kijk naar Wikipedia. 
Ouderwetse encyclopedieën hadden 
batterijen aan goedbetaalde redactiemede-
werkers en wetenschappers op de payroll 
staan. Wikipedia laat zien dat je hetzelfde 
werk voor niets kunt laten doen.

“Al hadden we 7di een maand 
tevoren afgeblazen, dan nog was 
het een succes”

Ook 7 Days of Inspiration maakt gebruik van 
sociale overwaarde. Zelf levert het project 
tegelijkertijd evengoed sociale overwaarde 
op. Stel je voor dat we een maand tevoren 
het hele project hadden afblazen, dan nog 
is 7 Days of Inspiration een succes. Of als er 
geen enkel project doorging. De grap is dat 
niemand het kan tegenhouden. Het initiatief 
is decentraal. Niemand heeft mij ervoor 
nodig. Of welke persoon dan ook. 7 Days of 
Inspiration heeft zoveel opgebracht: kijk 
naar de diverse projecten. Maar ook naar al 
die nieuwe contacten tussen mensen. 7 Days 
of Inspiration heeft zoveel energie losge-
maakt, zoveel sociale waarde aangesproken; 
dat is pure winst! En het mooie is, dat we er 
met z’n allen beter van zijn geworden.”

interview
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Heb je zelf een goed idee 
om Nederland ‘gaver’ te maken: 
vertel erover, schrijf erover, maak 
het zichtbaar. Waar? Up to you!

upgrade.nl
Het kan allemaal nog een stuk leuker in Nederland. Maar hoe? 

Daarover zijn de meningen verdeeld. Een greep uit de bonte wensen...

“Nederland mag eerlijker. 
Ik heb het idee dat arme 
mensen in Nederland door 
de huidige bezuinigingen 
worden geplunderd, terwijl 
mensen die toch al rijk 
zijn, worden ontzien.” 
- Marga (56)

“De waarde van cultuur wordt 
zwaar onderschat omdat het 
meestal niet à la minute tast-
baar rendement oplevert. Maar 
cultuur levert wel heel veel 
energie en die hebben we in 
Nederland hard nodig.” 
- Marne (23)

“Veel Nederlanders zijn alleen 
maar bezig met wat anderen van 
hen denken. Als we dat nou los-
laten en gaan doen wat we echt 
willen, dan wordt het een stuk 

gezelliger.” - Marije (25)

“Meer aandacht voor elkaar. Op Cuba heb-
ben mensen niks en zijn ze toch gelukkig. 

Hier hebben mensen alles en worden ze 
boos als er in de winkel een keer iets niet 

op voorraad is.” - Ingeborg (57)

“Iedereen met een 
eigen website zou 
daar de widget van 
Thepositiveweb.com 
op moeten zetten 
ter inspiratie.”
- Ilonka (44)

“We moeten beter leren 
plannen, want in Neder-
land worden we steeds 
gehaaster. Kunnen we de 
dagen niet gewoon lan-
ger maken?” - Suze (22)

“Het openbaar 
vervoer kan beter 
en vooral de infor-
matievoorziening 

op het moment dat 
er iets misgaat.” 

- Yuvraj (22)

“Een achtbaan middenin de stad, in elke 
provincie één, zodat je het plezier boven 
het verkeer uit hoort. Stap erin voordat je 
gaat werken, dan ben je meteen wakker en 
bere creatief, want je bent goed door elkaar 
geschud. Doe je het na je werk, dan ben je in 
1x al je stress kwijt voordat je de trein instapt. 
Nederland is al serieus genoeg, we hebben 
meer lol nodig.” - Wendelien (26)

“De Balkenende-norm mag 
in het bedrijfsleven ook 
wel gaan gelden, vooral 
voor Dhr. Balkenende zelf.” 
- Henk (58)

tekst: Bruno van Elshout “De ontspannenheid en betrokken-
heid die mensen beleven wanneer 
ze op reis gaan, die zou ik willen 
kopiëren naar het dagelijkse leven 
hier in Nederland. Die extra aan-
dacht en compassie kunnen we goed 
gebruiken.” - Richard (37)

“Ik wil dat er een groot 
sportevenement in Nederland 
komt. Dan komen er meer 
toeristen, dat levert geld op 
en is goed voor de werkgele-
genheid.” - Azzedin (26)

“Ik wil meer aandacht voor de publieke 
ruimte. Nederland kan er zoveel mooier 
uit zien, maar in de tussentijd wordt 
veel ruimte onnadenkend volgebouwd 
met brave, middelmatige gebouwen.” 
- Lianne (25)


