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Frank Krake (46) is 10 jaar lid geweest van JCI  Oldenzaal en 4 jaar van JCI Hengelo. Bij beide 
Kamers hanteerde hij de voorzittershamer en bij het afzwaaien is hij benoemd tot senator.
Na een turbulent ondernemersleven besloot Frank een boek te schrijven over zijn avonturen en 
escapades; De rampondernemer. 

De Rampondernemer



69

NC2014: een spectaculaire ontdekkingsreis  |  De Rampondernemer

Frank, what’s in a name? Waarom De Rampondernemer en 
waarom überhaupt een boek? 
Tja, om eerlijk te zijn schiet een naam of titel mij soms spontaan 
door mijn hoofd en laat me dan ook niet meer los. Dat was nu ook 
zo. Ik heb de afgelopen jaren meer rampen meegemaakt én over-
leeft, dan wie dan ook. Dat begon in 2000 als jonge directeur van 
een tuinmeubelfabriek met de vuurwerkramp in Enschede, toen 
volgde 9/11, aansluitend SARS en alsof dat nog niet voldoende 
was, ging onze toeleverancier in China ook nog eens failliet en 
onze fabriek als gevolg daarvan ook.

Dat is toch niet normaal meer zoveel pech?
Dat vond ik dus ook. Vandaar ook het boek De Rampondernemer. 
Na elke ramp had ik het gevoel wel een boek te kunnen schrijven.

Maar zijn er ook dingen goed gegaan?
Zeker, en dat is best een lang verhaal, want alvorens ik kon gaan 
zitten schrijven is er nog veel meer gebeurd. Toen Unimeta, de 
tuinmeubelfabrikant waar ik mede-eigenaar van was, uiteindelijk 
in 2005 failliet ging, was ik werkzoekende zonder uitkering. Ik zat 
thuis en realiseerde me dat ik een gefailleerde entrepreneur was. 
Een loser, in de volksmond een mislukte ondernemer.
Maar ik heb mijn rug gerecht, heb geld geleend van familie en 
vrienden, een tweede hypotheek op onze woning genomen en ben 
een nieuw bedrijf gestart genaamd Bukatchi. Dat betekent ‘graag 
gedaan’ in het Chinees. En na de nodige aanvangsperikelen is dat 
crescendo gegaan. Twee jaar geleden heb ik het bedrijf verkocht 
aan een participatiemaatschappij genaamd Antea. En toen ik mijn 
opvolger had ingewerkt, ben ik er voor gaan zitten. Schrijven!

Je zegt het op een manier die doet vermoeden dat je er 
plezier in had?
Dat had ik ook. Iedere dag was weer een uitdaging. Al die 
gedachten rangschikken en verwoorden tot een leesbare tekst. Ik 
had de ambitie een spannende avonturenroman te tikken. Een 
soort Pietje Bell boek, maar dan met een zakelijke inslag. En dat is 
gelukt hoor!

Hoezo?
Nou, bijna iedereen die begint met lezen kan niet meer stoppen. 
Men zuigt alle informatie op en men heeft niet door dat men 
tussen de regels door enorm veel opsteekt van de lessen van 
iemand waar heel veel is misgegaan. Van de fouten en zaken 
die misgingen leer je natuurlijk het meest. Het leuke aan het 
boek is de mix van een serieus boek dat leest als een trein (aldus 
oud-staatssecretaris en top-wetenschapper Rick van der Ploeg) en 
dat tegelijkertijd is voorzien van een smeuïge saus van entertain-
ment en humor (aldus Jort Kelder).

Klinkt goed, al veel boeken verkocht?
De start was fantastisch, meer dan 2.000 in de eerste twee weken. 
Inmiddels staat de teller op een kleine 5.000 en volgens Pearson, 
de uitgever, is dat een hele goede basis voor het eerste half jaar. Nu 
verkoop ik vooral veel boeken tijdens en na mijn presentaties, dus 
het loopt nog vol door.

Presentaties? Je bent toch ondernemer?
Nou, nadat ik een eerste lezing had gegeven in 2013 ontving ik 
zoveel positieve reacties, dat ik de smaak echt te pakken kreeg. Ik 
verdien er nu mijn boterham mee. Blijkbaar weet ik mensen met 
mijn verhaal echt te raken. Dat onderbouw ik met audiovisuele 
effecten waardoor de mensen echt op het puntje van hun stoel 
zitten. Ik heb nu al meer dan 30 boekingen staan voor 2015 en 
treed op voor grote bedrijven, banken, businessclubs en ook hoge-
scholen en universiteiten.
Tijdens één van die lezingen kwam ik overigens de CEO van Layar 
tegen. We zijn aan de praat geraakt en nu is De Rampondernemer 
het eerste leesboek ter wereld waarin de layar-techniek wordt 
gebruikt.

Layar? Verklaar je nader.
Na het downloaden van de Layar-app scan je met je smartphone 
of tablet een foto die bij een tekstfragment in het boek hoort. 
Vervolgens krijg je filmpjes, animaties of slide-shows te zien. Zo 
wordt de inhoud van het boek drie-dimensionaal en wordt je als 
lezer nog verder in het boek gezogen.

Wat hoop je dat de mensen opsteken van je boek en pres-
entatie?
Een aantal zaken. Ten eerste; het is niet zo donker, of het wordt 
wel weer licht. Maar je moet zelf wel op zoek gaan naar dat licht-
puntje, zelfs als het pikkedonker is.
Ten tweede; zorg altijd voor een plan B, met alles wat je doet. 
Zaken lopen nooit zo als gepland. Wat zijn je alternatieven om 
toch op het gewenste eindpunt te komen?
Daarnaast hoop ik met mijn Twentse relativeringsvermogen en 
een gezonde dosis humor aan te tonen dat je jezelf niet te serieus 
dient te nemen.
Tenslotte staan achterin het boek tips bij (het voorkomen van) een 
faillissement, tips bij de verkoop van een bedrijf en een uittreksel 
in Jip- en Janneke taal van een wetenschappelijk artikel dat ik in 
de USA heb gepubliceerd over succesvol merkmanagement in het 
MKB.

De Rampondernemer (bijna 300 pagina’s) is het eerste leesboek ter wereld dat is verrijkt met Layar-
techniek. Layar is een app voor de smartphone en tablet. Deze app bevat verschillende lagen (layers),  
die het boek tot leven brengen door het Layar-symbool bij foto’s te scannen. Lezers van dit artikel kunnen 
door de cover van het boek, zoals die hiernaast is afgedrukt, met de mobiele telefoon of tablet te scannen 
een extra hoofdstuk van De rampondernemer lezen, alsmede een trailer van het boek bekijken en  
rechstreeks in de webshop het boek aanschaffen. 
Met hulp van Layar kunnen lezers van het boek onder meer de fragmenten uit de uitzending van Voetbal 
International zien, waarin René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee grappen maken voor 
Ti-Ta-Tuinmeubelen, de nieuwe shirtsponsor van De Graafschap. Ook kan met de app van Layar een 
filmpje over de productie bij Unimeta worden bekeken. Evenals de beelden van de vuurwerkramp, alsmede 
het filmpje van de toestellen die zich in de WTC-torens boren. In totaal gaat het om 17 bewegende items 
in het boek.


