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VRIJHEID OM INITIATIEVEN
TE ONTPLOOIEN
Voor sommige mensen is het ondernemerschap een
droom, bij anderen wordt het met de paplepel
ingegoten doordat hun familie uit zelfstandig
ondernemers bestaat. Bij mij was beide niet het
geval, en toch ben ik een ondernemer met passie.
Na een studie communicatiewetenschap
volgde ik mijn droom: werken achter de
schermen in de filmwereld. Ik verzorgde
de publiciteit van grote Amerikaanse en
Nederlandse films, zoals James Bond’s
License to Kill, Indiana Jones, Back to
the Future en Flodder in Amerika. Dat
was natuurlijk geweldig, want ik kwam in
contact met sterren als Brad Pitt, Sydney
Pollack, Timothy Dalton, Dick Maas, Alex
van Warmerdam en vele anderen.
Kracht
Toch had ik het na vijf intensieve jaren wel
gezien. Ik ging op zoek naar iets nieuws,
en rolde via een uitzendbureau in een
tijdelijke functie bij automatiseringsbedrijf
Getronics. Daar hoorde ik bij toeval dat
er een communicatiefunctie vrij was
in een van de divisies. Ik solliciteerde
en kon meteen aan de slag. In de
dertien jaren die volgden heb ik met
veel plezier communicatieplannen
geschreven én uitgevoerd; veel fusies en
veranderprocessen begeleid, de groei van
Getronics van een Benelux-speler tot
een wereldconcern meegemaakt en de
komst van internet ervaren. Het was een
fascinerende tijd waarin ik alle vrijheid
kreeg om initiatieven te ontplooien en
persoonlijk te groeien. En daar ligt ook
mijn kracht. Als ik vrijuit kan (mee)denken, dan ben ik het creatiefst en het
liefst werk ik zo’n idee vervolgens van
begin tot eind uit.
Visitekaartje
Toen de zoveelste fusie eraan kwam,
merkte ik dat ik de energie verloor
om mij hier weer voor de volle 100%
voor in te zetten. Ik besloot op zoek te
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gaan naar wat anders. Tijdens meerdere
sollicitatiegesprekken kreeg ik tot mijn
verrassing te horen ‘Waarom begin jij
eigenlijk niet voor jezelf?’ De economie
was gunstig. Dus ik dacht, ach waarom
ook niet, ik ga het een jaar proberen. Dat
jaar vloog om. Eerst de administratieve
zaken regelen (KvK, Belastingdienst) en
bedenken wat je bedrijfsnaam wordt en
hoe je huisstijl eruit komt te zien. Ik ging
naar diverse netwerkbijeenkomsten (De
Stro, EVON, Ondernemershuys). Zo deed
ik een aantal leuke, maar ook nuttige
contacten op.

Ik krijg nu meer
waardering dan ik ooit
in loondienst heb gehad
LinkedIn
En het werk? Dat kwam ook
verbazingwekkend snel binnen. Ik had
verwacht heel veel aan acquisitie te
moeten doen. Echter, zodra mijn netwerk
er lucht van kreeg dat ik voor mezelf
begonnen was, werd ik steeds vaker
gebeld. Dankzij mijn uitgebreide profiel
op LinkedIn wisten ook oude contacten
me te vinden. Zo heb ik zelfs een
megaproject bij de gemeente Amsterdam
binnengehaald, en dat is inmiddels een
vaste klant geworden. Daarnaast help ik
met veel plezier (startende) organisaties
met het verbeteren van hun zichtbaarheid
en het professionaliseren van hun
uitstraling met behulp van een inhoudelijk
goede website, (digitale) nieuwsbrieven,
en andere traditionele, maar vooral ook
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nieuwe media. Deze laatste leveren een
bedrijf steeds meer op.
Spijt?
En nu drie jaar verder, heb ik ooit spijt
gehad? Nee, integendeel, ik had het veel
eerder moeten doen. Ik zag altijd op
tegen de administratieve rompslomp. Dat
heb ik dus ook vanaf het begin uitbesteed.
Ik geniet nog steeds van de vrijheid en
het ontmoeten van inspirerende mensen,
maar ik moet wel mijn grenzen bewaken.
Ik werk immers om te leven en niet
andersom. En waar ik het meest trots
op ben? Dat ik al zo snel complimenten
kreeg. Ik krijg nu meer waardering dan
ik ooit in loondienst heb gehad en dat is
toch onbetaalbaar!

Adviezen
• Zorg eerst voor een goed netwerk
voor je ondernemer wordt, maar
ook als je al ondernemer bent. Leg
daar je prioriteit. Ik heb tot nu toe
al mijn opdrachten gekregen via
mijn netwerk.

Favoriet in ‘t Gooi
Uitgaan
Het Spant (Bussum) en Cinema de Graaf
(Huizen)
Winkels
Paul Noyen in Bussum en kaaswinkel De Graaf in
Kerkelanden
Restaurant
De Sloep in Kortenhoef
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