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naar de beste plekken. En dat lukt nu al 
heel goed, vandaag ben ik bijvoorbeeld in 
dit leuke hotel in Amsterdam.’ 

Je wordt door bedrijven als Unilever en eBay 
om advies gevraagd. Wat vragen zij jou?
‘Voor grote bedrijven is het soms moeilijk 
creatief te blijven. De theorie “kennis is 
macht”gaat volgens mij niet meer op, omdat 
kennis door internet gemeengoed is gewor
den. “Creativiteit is macht” geldt volgens mij 
nu. Dus om klanten iets nieuws te geven en 
te zorgen dat ze niet naar een ander merk 
gaan, moet je snel blijven innoveren. Ik kom 
dus bij een bedrijf binnen, help teams eraan 
herinneren hoe briljant hun brein is en leer 

machiavellistische doelstellingen, natuurlijk, 
maar onderliggend was het doel om de jonge
ren in het zonlicht te zetten. Maar dat is niet 
gelukt, er kwamen rechtszaken en veel kri
tiek. Ik heb er heel veel van geleerd, vooral 
over de vernietigende kracht van liegen.’ 

Is het een voorbeeld van ‘opwaarts falen’, 
iets wat je predikt? 
‘Ja. De show is nooit uitgezonden, maar ik 
denk dat het ooit wel gaat gebeuren. Het is 
namelijk geweldig materiaal. Het zou fan
tastisch zijn om nu terug te gaan naar die tie
ners om te zien wat er van hun dromen is ge
worden. Tegelijk kan het een onderzoek zijn 
naar hoe manipulatief tv is, hoe leugens je 
veranderen als mens, er zitten zoveel lagen 
in. Voor mij was het opwaarts falen omdat ik 
het liegen, negen weken lang, verschrikke
lijk vond, maar toch doorzette omdat ik een 
mooi programma in mijn hoofd had. Ik heb 
mijn wilskracht getraind in die periode en 
wist daarna wat daar het resultaat van kon 
zijn. Dat was een leuk bijeffect waar ik een 
hoge prijs voor heb betaald.’ 

Internet en sociale media zijn uitgevonden 
voor iemand als jij, lijkt me. Ervaar jij dat ook 
zo?
‘Ik ben eigenlijk niet zo verschrikkelijk be
dreven in sociale media, ik zou meer moeten 
doen. Maar het idee dat je met 3 miljard 
mensen verbonden kunt zijn door middel 
van een click, is verbazend en machtig. eBay 
zorgt ervoor dat mensen een eigen winkel 
kunnen hebben. Amazon laat mensen hun 
eigen boek publiceren. Dat is er gewoon al
lemaal. Geen van de vorige generaties had 
die mogelijkheden.’ 

Ben je bezig met een volgend boek? 
‘Ja het heeft als werktitel “Failing upwards”, 
maar misschien noem ik het wel “The most 
pleasure you’ll even get from 4 inches”,  die is 
iets ondeugender. Het boek gaat over wat ik 
als volwassene heb geleerd in de commer
ciële wereld. Zoals iedere man probeer ik als 
een kind te blijven. In het boek staan dingen 
waarvan ik zou willen dat iemand ze me had 
verteld toen ik jong was. Jonge mensen den
ken dat volwassenen alle antwoorden weten. 
Maar er is geen geheim, jij en ik doen ge
woon ons best om er wat van te maken in 
het leven. We leren en ons brein past zich 
aan. Ook miljonairs hebben geen geheim, ze 
geven dingen gewoon een kans. Ik geef dus 
gewoon wat tips zodat mensen dingen gaan 
proberen en hoe ze het risico minimaliseren. 
For fuck sake, start something!’ 
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ze de technieken die ik ken. Ik probeer daar
bij niet alleen inspirerend te zijn, maar ook 
instrumenteel.’

Jouw ideeën zijn vaak controversieel, zoals 
ook het programma over tieners waarin jij je 
voordeed als 16-jarige. Hoe was dat? 
‘Het is een traumatische ervaring geweest. Ik 
ben een gevoelige jongen en heb daarmee 
heel veel mensen pijn gedaan. Dat was niet 
de intentie. Ik wilde een programma maken 
over jonge mensen, over hoe we die tekort 
doen en over hoe goede leraren die jongeren 
kunnen laten bloeien. Daar kwam bij dat ik 
beroemd wilde worden en een eigen pro
gramma wilde maken. Ik had dus mijn eigen 
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