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hoge hakken
en de klant heeft een onafhanketijk ktankbord.

Voor aannemers verzorg ik de kopers- en

huurdersbegeleiding van meer- en minderwerk

bij nieuwbouwprojecten."

Samenloop

Naast Rian zit Margreet Schitder @2). Zij is aL

tien jaar lang eigenaresse van Ganesja fits att,

producent en leverancier van modieuze

bedrijfskteding. De start van haar eigen bedrijf
was een gunstige samenloop van

omstandigheden. Margreet: "Nadat ik de HTS,

richting confectie, had afgerond, heb ik bij
veel verschillende bedrijven gewerkt, maar

nooit in de kteding. 0mdat daar toch mijn hart

naar uitging, heb ik uiteindel.ijk net zo lang

gezocht tot ik weer een baan kon krijgen bij
een confectiebedrijf. De wens om voor mezetf

te beginnen was er altijd a[, maar ik wilde

geen ktedingwinket. Ja, een keten, dat zou ik

[euk vinden."

Uiteindetijk werd het bedrijfskteding.

0f bedrijfsmode, zoa[s Margreet het zetf liever

omschrijft. "Een bedrijf dat ik kende hield

ermee op en ik kon het ktantenbestand

overnemen. Zo is het batletje gaan ro[[en."

Ganesja maakt en Levert kleding voor

kapsalons, beautycentra, sauna's, hotets,

restaurants en ga zo maar door. Steeds meer

ondernemers zijn zich bewust van de ro[ die

kleding speett bij de uitstra[ing van het

bednJf. Margreet: "De indruk die iemand maakt

is voor een groot deel afhanketijk van de

manier waarop iemand zich presenteert.

Iedereen die op zoek is naar modieuze,

betaatbare bedrijfskl"eding van perfecte

kwatiteit kan bij ons teÍecht."

Paptepel

Voor advocate Hilda Kwakman (37) begon haar

loopbaan op haar zeventiende. "Werken,

sparen, trouwen en kinderen krijgen", dat was

mij aLs Votendamse met de paplepe[ ingegoten.
"Maar nadat ik Schoevers had gedaan en een

baan ats secretaresse bij een

advocatenkantoor kreeg, wjlde ik meer."

En zo begon Hitda op haar vierentwintigste

aan een studie rechten aan de Univers'iteit van

Amsterdam. Voor de avondopleiding stond

achtjaar, maar Hitda was zo enthousiast,

dat ze haar studie in vierjaar afrondde.

0p haar negenentwintigste startte ze ats

advocaat bij een kantoor in Amsterdam.

"Advocaat ben je 24 uur per dag", vertelt
Hitda. "Je maakt dan ook vaak zeer [ange

dagen. Die [ange werkdagen begonnen me

tegen te staan toen ik moeder werd." Na de

komst van haar zoon in 2006, richtte Hil.da

haar eigen kantoor op in Edam: Amica

Advocatuur. Een eenmanspraktijk. "Nu kan ik
de dingen precies doen zoa[s ik ze wit", grapt

de advocate. "En omdat ik veel werk ook thuis
doe, kan ik mijn werk beter met mijn gezin

combineren."

Verademing

Van de vier vrouwen aan tafel heeft Cecil.e

Lammes (51) de meeste ervaring als

zelfstandige. Cecite heeft a[ dertien jaar haar

eigen tekstbureau. Ze maakt teksten voor

websites, fotders, brochures en nieuwsbrieven,

houdt zich bezig met de redactionete

organisatie van magazines en doet

eindredactie. Ook bij haar was de geboorte van

haar dochter reden om de overstap te maken

van werknemer naar ondernemer. "Bij mij
waren het meer de praktische overwegingen

om voor meze[f te beginnen. Als tekstschrijver
kon ik vanujt huis werken, een verademing ten

opzichte van de uren reistijd die ik dageLijks

had. Daarbij witde ik attijd aI dotgraag eigen

baas zijn. A[s je een gezin hebt is die

ftexibiliteit een verademing."

a

Rian Aeitkema:
"Ik adviseer bij de

bouw of verbouwing
van een huis en

coördineer het traject
tijdens de bouw"

Gemiep

Rian, Hilda en Margreet beamen dit-. ALho

ze meteen de vooroordeten die er bestaar

werkende moeders wilten wegnemen. Gee

zij zetf noemen 'gemiep', maar hard werke

soms wel zestig uur in de week en op de r

onmogelijke tijden. "Voordeel van de bou

dat het vaak para[[el, loopt aan de schooLt

en vakanties", zegt Rian. " Maar daartege

staat dat ik 's avonds vaak nog rapporten

doorneem of bouwvergaderingen bijwoon,

Voor Hitda getdt hetzetfde. "Ik kan tot die

de nacht doorgaan ats ik met een belangr
zaak bezig ben."

Margreet: " Ats ik veel weg ben voor mijn

werk, kan ik me soms schutdig voeten

tegenover mijn kinderen. Iets waar manne

volgens mij veel minder last van hebben,

ook aI werken ze evenveel."

Cecite: "In Nederland heerst nog steeds hr

beeld datje als vrouw voor de kinderen m

zorgen. Als je futttime werkt, vragen mens

meteen hoe je dat combineert met de

kinderen. Aan mannen zu[[en ze zo'n vraag

nooit stetlen. 0f omgekeerd. Mannen krijg
van atte kanten complimenten ats ze partt

werken, voor een vrouw is het

vanzelfsprekend."

Kortom, als vrouwelijke onderneemster is I

niet attijd gemakkelijk om je staande te
houden jn een maatschappij waarbij mann

nog altijd in de meerderheid zijn. Margreel

"Ik heb express de titel ingenieur om mijn

visitekaartje staan, omdat ik serieus genor

wil worden in mijn werk." Een tip? "Houd ,

en privé gescheiden. Datjij om vier uur th

wil.t zijn om je kind op te vangen uit schot

gaat niemand iets aan. Je hebt simpelweg

afspraak. Mannen zouden dat ook zeggen.'

De dames kunnen trots zijn op zichzeLf. En

zijn ze ook. Trots op wat zij doen en op !!ë

bereikt hebben. "0f het nu goed of stecht

gaat, je hebt het aLtijd aan jezetf te danke

Voor meer informatie:

www.riantcon nections, nI

www.ganesja. n L

www.amica-advocatuur.n L

en www.tammes.nI

h


