
  

Rolmodel Marco Barsoum 
Marco Barsoum is een geboren en getogen Amsterdammer in Zuidoost. Zijn ouders komen 

oorspronkelijk uit Egypte. Over zijn jeugd zegt hij: “Ik voelde me als kind wel een buitenbeentje. 

Daardoor had ik niet zoveel contact met anderen.” Om dit te overwinnen besloot Marco op een 

gegeven moment dat het zo niet verder kon en legde contact met zoveel mogelijk verschillende 

groepen. Op het Berlage Lyceum rondde Marco het tweetalig VWO af, waarna hij op de Universiteit van 

Amsterdam de opleiding BETA-GAMMA startte.  

Na het eerste jaar sloeg hij een andere weg in met een bachelor Bedrijfskunde als resultaat. Na een 

aantal jaren ervaring te hebben opgedaan bij verschillende organisaties begon hij een eigen bedrijf: 

Sparks Production. “Onze slogan is more chances for more people. Sparks Production werkt aan 

structurele innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken. Ik help graag mensen aan een betere 

welzijn, met een duurzame aanpak. Ik ben gekomen waar ik nu ben doordat ik veel geleerd heb van 

anderen en veel verschillende dingen heb geprobeerd. Hierdoor zie je waar je blij van wordt en wat je 

helemaal niks vindt.” Ook aan ambitie ontbreekt het niet bij Marco: “Mijn ambities liggen op 

internationaal niveau. Daardoor push ik mezelf om steeds het beste uit mezelf te halen.”  

Het meest trots is Marco op dat hij iets terug kan doen voor zijn ouders: “Ze hebben mij het grootste 

offer gebracht door naar Nederland te verhuizen. En ze hebben mij altijd gestimuleerd om te leren, te 

studeren en het beste van mijn leven te maken. Ik ben ook een dankbaar mens, dankzij hen.” Marco 

heeft twee carrièregeheimen. Ten eerste doet hij vaak dingen voor mensen zonder er iets voor terug te 

verwachten: “Ik geloof dat wie goed doet ook goed ontmoet.” Ten tweede stopt hij meer tijd in zijn 

doelen dan nodig is en investeert hij in de lange termijn door bijvoorbeeld evenementen te bezoeken 

waar hij het effect niet direct terugziet.  

Als laatste geeft Marco als tip mee: “Je kan meer dan je denkt. Dus heb vertrouwen in jezelf. Iedereen 

maakt fouten, maar dat betekent niet dat je het niet kan. Sterker nog als je het probeert en je doet het 

fout dan leer je voor de volgende keer hoe het wel moet. Dus fouten maken is echt niet erg en betekent 

zeker niet dat je het niet kan. Droom groot, en ga achter je dromen aan en laat niemand je zeggen dat 

je het niet kan.” 


