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Een bevlogen lezing over leiderschap, teamwork,
veerkracht, kameraadschap, loyaliteit en opereren
onder extreme omstandigheden.
Beleef het spannende, ontroerende, humoris sche,
indringende en indrukwekkende waargebeurde relaas
van de hoogst gedecoreerde Nederlandse militair.

www.marcokroon.nl

Marco Kroon is auteur van de
bestsellers: ‘Leiderschap onder vuur’
en ‘Danger Close’.

DE TOEHOORDERS ZITTEN OP HET PUNTJE VAN HUN STOEL….
Het is muiss5l in de zaal. Al bijna een uur. Mannen en vrouwen zi;en op het puntje van
hun stoel. Ze hebben zich helemaal ingeleefd in de hachelijke situa5e van de Nederlandse Special Forces in Afghanistan. Gepassioneerd verteld door Marco Kroon, des5jds leider van het peloton.
Bevlogen neemt hij de toehoorders mee terug naar de nacht van de extreem gevaarlijke
aanvalsmissie in Uruzgan. Weer belee8 hij de confronta5e met een onverwachte overmacht aan vijanden. Het lijkt een verloren zaak voor hem en zijn peloton. Hem rest alleen nog de meest risicovolle leiderschapsbeslissing: vuur aanvragen op de eigen loca5e
omdat men de vijand bijna kon aanraken.
Marco Kroon laat u zien dat leiderschap zonder teamwork, kameraadschap en loyaliteit
zinloos is. Niet alleen onder extreme omstandigheden, maar ook in minder levensbedreigende situa5es.
Het is gebleken dat leiders bij bedrijven, overheden en andere organisa5es kunnen proﬁteren van de ervaringen van een militair leider en teamwork. Natuurlijk zijn er duidelijke verschillen. Om met Marco te spreken. “Jullie hebben een vak, wij hebben bivak. Een
fout bij ons kan direct fataal zijn”. Maar er zijn ook verrassend veel overeenkomsten
met leiderschap en teamwork in bedrijven en bij overheden.
Niet voor niets is zijn eerste boek ’Leiderschap onder vuur’ inmiddels een bestseller en
wordt het gebruikt als lesmateriaal bij diverse onderwijsinstellingen.
Na de lezing is het al5jd s5l. De toehoorders moeten even bijkomen. Daarna volgt bijna
zonder uitzondering een langdurig en klaterend applaus.
Inderdaad een lezing die anders is dan andere en die men niet snel zal vergeten!

Marco Kroon is de eerste militair sinds
1955 die is toegelaten tot de Militaire
Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding die Nederland kent. Koningin
Beatrix sloeg hem in 2009 tot Ridder.
In 1989 begon hij zijn militaire loopbaan bij
het Korps Mariniers. Hij werd o.a. uitgezonden naar Irak en Cambodja. In 1994
stapte hij over naar de landmacht. Hij begon in 1995 als groepscommandant bij het
17de Pantserinfanteriebataljon. Met deze
eenheid vertrok hij in 1996 naar Bosnië.
In 1998 maakte hij de overstap naar het
Korps Commandotroepen. In 2000 vertrok
hij weer naar Bosnië. Na deze missie volgde hij de opleiding bij de KMA. Daarna
keerde hij terug als pelotonscommandant
bij het 17de Pantserinfanteriebataljon. In
2003 werd hij met deze eenheid uitgezonden naar Bosnië.
In 2004 keerde hij terug bij het Korps Commandotroepen en vervulde diverse leidinggevende func5es. Tussen 2005 en 2007
werd hij driemaal uitgezonden naar Afghanistan.
Van juli 2012 tot november 2013 was hij
compagniecommandant bij het 17e Pantserinfanteriebataljon in Oirschot.
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Van november 2013 tot november 2014
was hij wederom werkzaam bij het Korps
Commandotroepen en werd als eerste
uitgezonden naar Mali. Op 3 november
werd hij bevorderd tot majoor.
Tot 2017 was hij trainer bij het Land Training Centre van de Koninklijke Landmacht.
Sinds 2017 is hij werkzaam als stafoﬃcier
Rela5ebeheer veteranen, reservisten, bedrijfsleven & ceremoniële representa5e
Krijgsmacht bij de Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht.
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Uitgenodigd voor houden van herdenkings- Een TV interview bij RTL Late Night van
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