
Babes
in business

Jonge en succesvolle zakenvrouwen

Een kantoorbaan van negen tot vijf is niets 
voor deze meiden. Zij kozen voor een eigen 
zaak! Met passie en vooral heel veel plezier 

bouwen ze aan hun toekomst.



Een eigen zaak als twintiger, hoe dat zo?
Ik heb me nooit voorgenomen om voor mezelf te beginnen, het is eigenlijk 
gewoon zo gelopen. Mijn hele leven ben ik al met muziek bezig, ik speel 
vanaf mijn zevende piano en op m’n elfde trad ik al op samen met mijn 
zus. De muziek en het optreden voor een publiek heeft er dus altijd wel 
ingezeten. Dat ik filmen en presenteren zo leuk vond, ontdekte ik pas 
tijdens mijn stage bij Nu.nl, die ik volgde tijdens mijn opleiding inter-
national media & entertainment management. Daar mocht ik filmpjes 
produceren, van a tot z. Die filmpjes zette ik heel trots op Hyves en zo 
raakte mijn omgeving op de hoogte van wat ik deed. Plotseling kreeg ik 
telefoontjes van mensen die vroegen of ik iets voor ze wilde filmen en 
zo is dat alsmaar doorgegaan. Op het moment dat ik afstudeerde, had 
ik dus al een eigen bedrijfje, toen was ik 21 jaar. Ondertussen heb ik al 
veel interessante momenten mee mogen maken tijdens mijn werk. Zo 
werd ik door een reisorganisatie gevraagd om te filmen tijdens het EK 
voetbal in Oekraïne, heb ik concerten vastgelegd van Guus Meeuwis, 
Do en René Froger en mocht ik bekende Nederlanders interviewen in 
de Python in de Efteling. 

Hoe ziet jouw werkweek eruit?
Iedere week is voor mij anders, ik ben ook best wel allergisch voor struc-
tuur. De ene week ben ik een paar dagen aan het filmen en vervolgens 
heel veel aan het monteren en de andere week ben ik weer meer aan 
het presenteren. Ik doe in principe alles zelf, maar als ik het heel druk 
heb, huur ik wel studenten in die me helpen bij kleine klusjes. Afgelo-
pen zomer was het echt een gekkenhuis, terwijl de vorige zomer iets 
rustiger was. Maar nu had ik ineens zes opdrachten erbij in één week! 
Dan heb ik aan een agenda met een weekoverzicht niet voldoende, dan 
maak ik een planning zodat ik overzicht heb en wat rust in m’n hoofd. 

Wat voor reacties krijg je zoal als jonge ondernemer?
M’n ouders zeiden toen ik afstudeerde: zou je nu niet een deeltijd baantje 
erbij zoeken? Maar dat zag ik niet zitten. Zolang ik mijn huur maar 
kon betalen, vond ik het prima. Nu weten ze wel dat het heel goed gaat 
met mijn bedrijf en ze zijn trots op me. Reacties van anderen zijn over 
het algemeen heel positief. Vooral omdat mensen het leuk vinden dat 
je toffe dingen doet en druk bent met je eigen zaak op jonge leeftijd. 
Aan de andere kant merk ik soms wel dat ik mezelf moet bewijzen. 
Ze zien een relatief jong meisje met een camera en dan zie je ze den-
ken: gaat dit wel goed? Zo heb ik wel eens een productie gedraaid 
over LINDA.MEIDEN, waarbij ik vooraf veel vragen kreeg: of ik wel 
genoeg batterijen bij me had en of ik alles wel klaar had staan. Heel 
goed bedoeld, maar uiteindelijk merk je dat zo’n productie door RTL 
Boulevard wordt opgepikt en dat je binnen een dag 25.000 views haalt 
op het internet. Dan krijg je toch wel extra complimenten omdat ze 
dat niet verwacht hadden. 

Hoe combineer je een eigen zaak met je sociale leven?
Contact onderhouden met iedereen is lastig, het 
zijn vooral heel goede vrienden die ik regelmatig 
spreek. Ze begrijpen dat ik veel werk en ze weten 
hoe ik ben. Sommige hebben ook een eigen zaak, 
dus dan begrijpen ze dat zeker. Mijn vriend en ik 
maken tijd voor elkaar, want we zijn allebei veel 
aan het werk. Laatst nog maakte ik een filmpje voor 
LINDA. Magazine, ik kwam om elf uur ’s avonds 
thuis en het moest de volgende ochtend om ne-
gen uur online staan. Dan werk ik de hele nacht 
door tot het licht wordt, want deadline is deadline.  
Toen mijn vriend opstond, ging ik naar bed. Dat 
hoort erbij, want de klant is koning en de opdrach-
ten zijn mijn verantwoordelijkheid. Maar het fijne 
is dat ik mijn werk heel leuk vind. Ik heb van mijn 
hobby mijn beroep gemaakt. 

Wat is je valkuil als ondernemer en hoe ga je daarmee om?
Het komt wel eens voor dat ik weken maak van 
meer dan tachtig uur en dan heb ik in het weekend 
ook nog twee optredens met onze band Qwark!. 
Dan geeft mijn lijf op een gegeven moment wel 
een signaal: dan word ik chagrijnig en kan ik veel 
minder hebben. Ook al krijg ik van mijn werk veel 
energie: op zo’n moment weet ik dat ik op moet 
passen, dat ik even rust moet nemen en adem moet 
halen. Dat is dan ook mijn valkuil. Ik werk vanuit 
huis, dus ik kan altijd wel werken. Als ik rustig even 
op de bank zit en ik weet dat er veel werk ligt, vind 
ik het moeilijk om even niks te doen. Die balans 
houden is best moeilijk. Om echt tot rust te komen, 
ga ik regelmatig op vakantie. Dan lees ik onderweg 
nog wel mijn mail, maar dan kom ik wel helemaal 
tot rust. Ik kom dan helemaal ontspannen thuis, 
want dan heb ik lekker alles op een rustig tempo 
ondernomen, maar vervolgens gaat die knop weer 
om en ga ik weer aan het werk op een snelheid van 
120 kilometer per uur. 

Voel jij je een echte zakenvrouw?
Zo zou ik dat niet willen noemen, dan denk ik al 
snel aan mantelpakjes en stijf gedoe. Ik doe gewoon 
wat ik leuk vind en ik ben daar fanatiek mee bezig. 
Misschien heb ik wel de drive van een zakenvrouw, 
maar eigenlijk doe ik gewoon continu leuke dingen! p

 Naam: Isabelle (25) 
 Bedrijf: Mediabedrijf Isa Music & Media 
 Haar ondernemerstip:  
 Doe iets wat je leuk vindt, dan werk je met 
 passie! Dat draag je uit waardoor mensen je 
 zeker niet vergeten.
 Meer weten:  
 www.isamusicmedia.nl 

de hele nacht door
Soms werk ik
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Software voor handgeschreven tekst, hoe kom je erop?
Voor mijn opleiding communicatie heb ik onderzoek gedaan naar wens-
kaartenservices. Een duidelijke conclusie was dat mensen een persoonlijk 
handschrift missen op wenskaarten. Ik heb daarom aangegeven dat het 
mij belangrijk leek om iets met handgeschreven software te gaan doen 
en op die manier is Print Personal ontstaan. In Nederland zat namelijk 
maar één bedrijf dat zich daarmee bezighield en dat bedrijf was net 
failliet. Print Personal heeft dat bedrijf toen overgenomen. Het is nooit 
mijn ultieme wens geweest om een eigen zaak te beginnen, ik heb er 
ook nooit echt over nagedacht. Maar achteraf bedacht ik wel dat ik altijd 
bezig ben geweest met handelen en verkopen. Dus stiekem heeft het er 
toch altijd wel een beetje ingezeten. 

Wie hebben je geholpen bij de start van je bedrijf?
Mijn vader heeft me veel geholpen, hij werkt bij het bedrijf waar ik 
mijn afstudeerstage heb gedaan en heeft geholpen met de opzet van 
Print Personal. Verder heb ik meegedaan aan een wedstrijd, genaamd 
New Venture. Deze wedstrijd won ik waardoor ik recht had op een 
coach. Deze coach is ook de oprichter van Nu.nl en hij kan me dus 
heel goed helpen met mijn bedrijf. Zo gaat hij me nu helpen met het 
opzetten van de nieuwe software. Naast de hulp van een coach, won 
ik ook 25.000 euro, waardoor wij nu met meer mankracht aan Print 
Personal kunnen werken. 

Wat voor reacties krijg je zoal? 
Ik krijg maar weinig negatieve reacties, dat komt misschien omdat ik in 
het begin niet overal heb laten vallen dat ik een eigen bedrijf heb. Als ik bij 
een ander bedrijf binnenkwam, zei ik meestal dat ik accountmanager was. 
Dus geen eigenaar. Als mensen tegenwoordig horen dat ik een eigen zaak 
heb, dan reageren ze uiteindelijk ook positief. Dat komt denk ik omdat 
ik mijn bedrijf en het werk heel leuk vind. Ik heb een positief verhaal. 
 
Wat vind je minder leuk aan het ondernemerschap?
De financiën, die laat ik daarom ook door iemand anders doen. Ook 
software schrijven is iets wat mij minder aanspreekt, maar het resultaat 
waar het toe leidt geeft wel veel voldoening. Dat is het uiteindelijke product 
en dat maakt het schrijven van software dan ook een stuk interessanter. 

Je hebt personeel in dienst, hoe is het om leiding te geven?
Er zijn op dit moment drie fulltimers en vier parttimers bij Print Personal 
aan het werk. Ik ben zelf wel één van de jongste, maar ik heb wel veel 
kennis over software. Ik hang dan ook niet echt de baas uit, maar ze 
luisteren vanwege mijn kennis wel naar me. Ik ben als baas degene die 
ideeën geeft en anderen inspireert. Eén van mijn collega’s heeft meer 
een leidinggevende taak, ik ben meer de software-nerd. Uiteindelijk 
zijn we samen verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Wat verdien je met je eigen bedrijf?
Nou, ik geef zelf niet heel veel geld uit, maar 
ik verdien ook geen bakken met geld. Om een 
beeld te geven: ik woon in het centrum van 
Amsterdam en ik heb een eigen autootje. En 
daar ben ik nu heel tevreden mee. 
 
En op vakantie gaan, kan dat wel?
Ja hoor, ik ben net terug van drie weken va-
kantie Azië. Ik ben naar Thailand, Laos en 
Cambodja geweest. Onderweg check ik dan 
wel mijn e-mail en ik denk wel regelmatig aan 
mijn werk, maar dat hoort er bij. Dat vind ik 
ook niet erg, want mijn werk is voor mij een 
hobby, het voelt niet als werk. 

Waar zie jij jezelf over vijf jaar?
Het belangrijkste vind ik dat onze handwriter 
binnen vijf jaar een groot succes wordt, zodat 
veel mensen het product gaan gebruiken. We 
willen er ook voor zorgen dat je met je eigen 
handschrift kunt schrijven op de computer. 
En zo blijven we ontwikkelen. 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen 
voor een succesvol ondernemer?
Ik vind het heel belangrijk om goed te luiste-
ren naar tips van anderen. Zorg ervoor dat je 
slimme mensen om je heen verzamelt, op die 
manier word je zelf ook slimmer. Maar ook 
netwerkborrels en bijeenkomsten zijn goed 
voor je. Daar zitten andere ondernemers die 
allemaal eenzelfde doel hebben. Zij hebben zo 
veel positieve energie, daar krijg je zelf ook 
energie van. 
Verder heb ik ook gemerkt dat je moet doorzet-
ten en niet moet opgeven. Je moet soms echt 
een plaat voor je kop hebben, want er zijn ook 
mensen die tegen mij zeggen dat wat ik wil, 
niet mogelijk is. Maar ik sta erom bekend: als 
mensen nee tegen mij zeggen, dan ga ik pas 
écht aan het werk. Ik sta voor honderd procent 
achter mijn product en bovendien geloof ik 
ook een beetje in sprookjes en happy endings. 
Zolang je ergens in gelooft, worden sprookjes 
vanzelf werkelijkheid. p

 Naam: Manon (24) 
 Bedrijf: Print Personal 
 Haar ondernemerstip:  
 Verzamel slimme mensen om je heen, 
 daar word je zelf ook slimmer van! 
 Meer weten:  
 www.printpersonal.com 

die doe ik niet zelf
De financiën, vreselijk,
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Een eigen restaurant, dat moet een hele klus zijn?
Ik ben altijd een ondernemend type geweest en wist al 
op jonge leeftijd dat ik graag een eigen zaak wilde. Het 
restaurant ben ik vier jaar geleden gestart, toen was ik 21 
jaar. Daarvoor had ik altijd al in de horeca gewerkt. Als 
vroeger vrienden van mijn ouders op bezoek kwamen, 
was ik thuis degene die het gezellig maakte met drankjes 
en hapjes. Vroeger gingen we ook vaak uit eten, dan vroeg 
ik me af wat ik anders zou doen, als ik zelf een restaurant 
zou hebben. Ons Loes is daarvan het resultaat, dit is het 
restaurant dat ik vroeger voor ogen had. Ik wil namelijk 
gezellig en gezond eten als ik uit eten ga. We gebruiken 
dan ook zoveel mogelijk biologische producten en maken 
alles vers. En de sfeer is echt wat ik voor ogen had, heerlijke 
Brabantse gezelligheid, echt Ons Loes!

Wat voor opleiding heb je gevolgd?
Na vmbo-kader ben ik naar een mbo-opleiding niveau 4 
gegaan, namelijk business & communication. Vervolgens 
heb ik de hbo-opleiding management, economie en recht 
gevolgd. Op het moment dat ik bezig was met het afronden 
van die studie, stelden mijn vader en mijn oom mij de vraag 
wat ik graag zou willen als ik een eigen bedrijf zou begin-
nen. Ze zijn beiden ondernemend aangelegd en wilden 
me dan ook graag ondersteunen. Ik wist meteen dat ik een 
restaurant wilde beginnen. En al gauw kwam het pand op 
mijn pad waar Ons Loes nu gevestigd is. Uiteindelijk ben 
ik afgestudeerd aan de opleiding internationaal business & 
commercieel management. Het is fijn om tijdens het onder-
nemen ook een opleiding te volgen, want de opdrachten die 
ik moest uitvoeren, kon ik gebruiken in mijn eigen bedrijf.

Moet je er veel voor laten?
Je hebt met een eigen restaurant niet veel vrijheid meer, 
dat dien je je wel goed te realiseren als je eraan begint. Je 
kunt niet even beslissen dat je een maandje door India 
gaat trekken of even een week vrij neemt. Als je een eigen 
zaak begint, moet je beseffen dat je de eerste vijf jaar echt 
iets op moet bouwen en dus moet investeren. Ik probeer 
het restaurant ook zo veel mogelijk als tweede huis te zien, 
want het is mijn gezicht dat aan deze zaak verbonden is en 
daarom wil ik ook zoveel mogelijk aanwezig zijn. Gasten 
komen eten en dan wil ik er graag zijn om deze mensen te 
verwelkomen, om een praatje met ze te maken en om het 
gezellig te maken. Maar dat is juist ook een positief onder-
deel van mijn werk, want dat vind ik heel leuk om te doen.

Hoe onderhoud je sociale contacten?
Vrienden kennen me al langer dan vandaag. Ik heb mijn werk altijd 
heel belangrijk gevonden en dat weten ze. Voordat ik het restaurant 
had, werkte ik al heel veel in de horeca. Ik kwam meestal later als we 
gingen stappen, want ik ging altijd eerst werken. Vaak had ik ook meer 
dan één baantje. En werken deed ik dus ook graag! Ik werk zes dagen 
per week van elf uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Op maandag ben 
ik vrij en doe ik de administratie, dus het is wel druk, ja. Maar mijn 
vader heeft wel eens gezegd: je bent gewoon een voetballer. Op deze 
jonge leeftijd moet je knallen en een zaak opbouwen, dan kun je later, 
als je ouder bent, wat rustiger aan doen.

Hoe is het om als twintiger leiding te geven? 
Dat vond ik in het begin wel heel moeilijk. Ik ben een harde werker en 
ik heb dan ook altijd alles zelf gedaan. Maar nu moest ik ineens gaan 
delegeren en werk uit handen geven! Ik wilde vooral vriendelijk zijn 
voor iedereen, maar dat heb ik af moeten leren. Ik moest me realiseren 
dat als er fouten worden gemaakt, ík dan de mist inga. Want het is mijn 
restaurant, ik ben Ons Loes en ik ben dus verantwoordelijk. Ook is 
het belangrijk om richting te geven en duidelijk te zijn in wat je wilt. 
Dat heb ik ondertussen wel geleerd en we hebben dan ook een echt 
Ons Loes-concept waarin ik aangeef hoe dingen moeten gebeuren. In 
totaal werken we gemiddeld met tien mensen. Het belangrijkste aan een 
eigen zaak is dat je echt samenwerkt met een team. Je kijkt waar je zelf 
niet zo goed in bent en zoekt mensen om je heen die jouw kwaliteiten 
aanvullen. Zo weet ik van mezelf dat ik best wel impulsief ben. Mijn 
chef-kok weet me daarin te sturen, hij leert me goed te plannen en er 
samen een professioneler bedrijf van te maken. Dat je van iedereen zijn 
beste kwaliteiten kan benutten, dat is de kracht van goed ondernemen.

En wat staat er in de toekomst nog te gebeuren?
Ik probeer in de toekomst het merk ’Loes’ uit te breiden. Dat betekent 
dat ik mezelf als hoofdmerk probeer te zien, ik ben de ondernemer. 
Daarnaast bestaat het merk Loes uit twee delen, namelijk Ons Loes en 
By Loes. Ons Loes is echt gericht op de horeca, By Loes is nog volop in 
ontwikkeling. Dat gaat meer in op styling en mode. Dit komt allemaal 
samen in mijn bedrijf, want we gaan nog uitbreiden met feesten en 
bruiloften, zo kunnen we een totaalconcept ontwikkelen. Ik vind het 
superleuk om bij te leren, want ik heb een heleboel interesses. Zo vind 
ik styling en mode heel leuk maar ook advisering aan andere bedrijven 
lijkt me in de toekomst erg interessant. Uiteindelijk zou ik natuurlijk 
ook graag een gezin willen met kinderen, maar dat wil ik wel altijd com-
bineren met mijn werk. Ik blijf dus zeker ondernemen en vernieuwen. 
En Ons Loes wil ik natuurlijk zo goed mogelijk laten draaien. Ik ben 
deze zaak begonnen om iets legendarisch op te zetten. Een zaak waar 
ze over honderd jaar nog over praten! P

 Naam: Loes (25)
 Bedrijf: Restaurant Ons Loes
 Haar ondernemerstip: 
 Kijk goed naar jezelf en durf te benoemen waar 
 je goed en minder goed in bent. Zoek dan de juiste  
 mensen om je heen die jouw karakter aanvullen. 
 Meer weten over: 
 www.onsloes.nl

moet je knallen!
Op jonge leeftijd
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