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Maak het verschil

Om goed te kunnen werken moet je het gevoel hebben dat het
iets uitmaakt wat je doet. Dat je een zinvolle bijdrage levert aan
de wereld. Dat je deel uitmaakt van iets belangrijks.

Dat wil niet zeggen dat jij de remedie tegen kanker zou moe-
ten ontdekken. Je hoeft alleen maar het gevoel te hebben dat jouw
inspanningen de moeite waard zijn. Je wilt dat je klanten zullen
zeggen: ‘Dit maakt mijn leven beter.’ Je wilt het gevoel hebben
dat als je ermee ophoudt de mensen jou zullen missen.

Dat gevoel moet ook urgent zijn. Je hebt niet de eeuwigheid,
je hebt alleen maar je eigen levensduur om iets tot stand te bren-
gen. Wil je dan zomaar een product erbij ontwikkelen, of wil je
echte veranderingen teweegbrengen? Je werk is je nalatenschap.
Ga niet zitten wachten tot een ander de veranderingen invoert die
jij zou willen zien. En denk niet dat er een heel team nodig is om
het verschil te maken.

Neem de website Craigslist, die de traditionele rubrieksad-
vertenties omver heeft geworpen. Met slechts een paar dozijn
werknemers genereert die onderneming tientallen miljoenen dol-
lars aan inkomsten, de site is een van de allerpopulairste inter-
netsites geworden en heeft de hele dagbladwereld op zijn kop
gezet.

The Drudge Report, de roddelsite van Matt Drudge, is één pa-
gina die wordt beheerd door één man. Toch heeft die site een im-
mense impact op de mediawereld – televisiemakers, radiopresen-
tatoren en krantenverslaggevers zien hem als de plek die ze als
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vanzelfsprekend bezoeken voor nieuwsverhalen.*
Als je toch iets wilt doen, doe dan iets wat echt verschil maakt.

Deze gewone jongens kwamen vanuit het niets en maakten kor-
te metten met eeuwenoude modellen. Jij kunt hetzelfde doen in
jouw bedrijfstak.

* Jim Rutenberg: ‘Clinton Finds Way to Play Along with Drudge’, The New York
Times, 22 oktober 2007.


