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Het Grootste Bedrijf van Utrecht
… een boek over de kracht van de zelfstandig professional

Het jaar van de samenwerking.

Utrecht telt 17.000 zzp’ers. Krachtige en kleurrijke zzp’ers waarvan velen 

zeer succesvol zijn. En dat willen we laten zien! In dit boek vind je portret-

ten van 30 zzp’ers. Het boek laat zien wat een verscheidenheid aan zelf-

standige professionals de regio Utrecht biedt. Samen vormen we het 

Grootste Bedrijf van Utrecht!

 

Het idee voor dit boek ontstond omdat ik wilde laten zien wat zzp’ers zo 

bijzonder maakt. Zelfstandigheid, vrijheid en een enorme drive: dat ken-

merkt de zelfstandig professional. Zelf hoor ik ook tot deze groep. Toen ik 

dit concept bedacht wilde ik alleen een mooi boek maken. Met bijzondere 

mensen. Tijdens het proces werd het veel meer dan dat: het boek groeide 

uit tot een netwerk van unieke zzp’ers. Het boek is van ons allemaal: de 

geportretteerde zzp’ers financierden het boek zelf. Ook andere zzp’ers 

ondersteunen het boek. Je vindt hun gegevens op de pagina Grootste 

Bedrijf van Utrecht.

 

Mijn missie is geslaagd: voor je ligt een mooi boek. Met waardevolle 

portretten en boeiende verhalen. Nu is het aan jou om ermee aan de slag 

te gaan. Lees het boek, geef het door. En haal er namen uit en ideeën. 

Ervaar de kracht van de zzp’er!

Puck ‘t Hart
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’Geef mij maar een uitdaging!’
____________________________________

www.puckpuckpuck.com
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Puck ’t Hart – Puck grafisch ontwerp     

‘Ik maak grafische ontwerpen, vooral logo’s, huisstijlen en boeken. 

Mijn kracht zit in het scheppende. Daarbij houd ik van uitdagingen – 

het liefst kom ik al denkend en pratend samen met de klant tot het ideale 

eindproduct.’

‘Mijn eerste klanten ontving ik op mijn zolderkamer. Al tijdens het eindexamen van de 
kunstacademie had ik verscheidene opdrachten: ik zat in het bestuur van een poppo-
dium in Enschede en dat leverde me een groot netwerk op. Ik ben meteen mijn eigen 
onderneming gestart na het afstuderen aan de academie in 1995. Mijn vader had ook 
een eigen bedrijf, dus ik ben er wel een beetje mee opgegroeid. 
In de beginperiode ontwierp ik veel magazines. Heel inspirerend. Maar op het laatst 
moest ik mijn hele leven om die magazines heen plannen – ik kon bijna niet meer 
op vakantie. Ik heb ze toen in één keer allemaal opgezegd. Het was eng om te doen, 
maar het gaf me weer ruimte voor nieuwe dingen. Je leven wordt er leuker van als je 
dit soort stappen durft te zetten.

Ik werk vanuit een klein bedrijfsverzamelpand in Tuinwijk. Het is prettig werken hier, 
te midden van andere ondernemers. Je voelt de energie door het gebouw stromen.
De meeste van mijn klanten zitten in Utrecht.

Klanten kiezen voor mij omdat ze blij zijn met mijn creativiteit, snelheid en 
efficiëntie. Vaak komen mensen bij mij met een boodschap waar ik een goede 
vorm bij moet vinden. Die vorm kan een boek, krant of website zijn. 

De voordelen van het zelfstandig ondernemerschap vind ik het samenwerken met 
anderen, vooral met fotografen en tekstschrijvers. Ik vind het mooi om samen iets te 
scheppen. Ik ben een echte ondernemer: elk jaar doe ik wel een project dat ik zelf 
heb bedacht. Zo heb ik allerlei kookboekjes gemaakt van Utrechtse wijken. Het ZZP-
Utrecht boek is ook zo’n project.

Mijn allermooiste klus: Het boek ‘Meer dan dat’, met 10 portretten van mensen met 
schizofrenie, was heel bijzonder. En met pleegzorg Nederland heb ik een paar jaar een 
Gezinsagenda gemaakt, dat was ook leuk. Maar misschien was mijn mooiste opdracht 
wel het kookboek voor KPMG Meijburg, samen met een echte Food-fotograaf.

Mijn droom: Dat steeds meer mensen me zullen vinden op mijn kracht: vindingrijk-
heid en creativiteit. En het liefst zou ik alleen maar spannende, uitdagende projecten 
doen. Zodat ik over tien jaar allemaal prachtige boeken in de kast heb staan die ik 
heb ontworpen.’
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‘Je wordt zzp’er omdat je je fascinaties volgt’ 
_______________________________________________________

www.pietervanleeuwenfotografie.nl
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Pieter van Leeuwen – Fotograaf

‘Ik ben met hoofd en handen bezig met fotografie. Ik maak foto’s en denk, 

schrijf en praat over foto’s.’

‘Tijdens mijn studie in Wageningen maakten we een doka van één van de douches in 
het studentenhuis. In die doka was ik veel te vinden: ik studeerde humane voeding, 
maar was in mijn vrije tijd altijd met fotografie bezig. Na mijn studie was er geen 
werk in mijn vakgebied. Ik volgde een ondernemerscursus, ontwikkelde mezelf steeds 
meer in de fotografie en kreeg een droombaan bij een vaktijdschrift. Drie dagen per 
week schreef ik over foto’s en fotograferen. Daarnaast fotografeerde ik in opdracht. 
Vanaf 1995 heb ik mijn eigen onderneming. Ik fotografeer, adviseer en geef 
trainingen. Je wordt zzp’er omdat je je fascinaties volgt.

Natuurlijk werk ik veel op locatie. Maar mijn vaste werkplek is op zolder, achter de 
computer. Daar zit ik mijn foto’s te bewerken, schrijf ik artikelen over fotografie en 
bereid ik mijn trainingen voor. Mijn vriendin is ook zzp’er. We lunchen vaak samen, 
soms met onze dochter erbij. Ik vind het heerlijk om thuis te werken.

Klanten kiezen voor mij omdat ze van anderen mijn naam hebben doorgekregen. Aan 
acquisitie doe ik niet. Wat mij onderscheidt van andere fotografen? Dat is, denk ik, 
mijn nieuwsgierige blik. Ik experimenteer veel, ben steeds weer benieuwd hoe iets op 
een foto uitwerkt. Ik ga net zo lang door totdat zelfs afval mooi is op een foto. 
Ik ben wel eens 200 uur bezig geweest met één foto. Van cursisten hoor ik terug dat 
ik mensen echt enthousiast kan maken voor fotografie.

Het pluspunt van het ondernemerschap vind ik de erkenning die je krijgt voor 
iedere opdracht. En mensen geven die erkenning ook, anders blijven ze niet met je 
werken. Daarnaast houd ik van de flexibiliteit. Ik voel me heel vrij. Is mijn agenda 
een middag leeg, dan kan ik zo het bos in. 

Mijn allermooiste klus: Samen met twee anderen heb ik drie jaar geleden de leergang 
fotoreflectie ontwikkeld. Daar leer ik mensen die dezelfde nieuwsgierigheid hebben als 
ik foto’s te bespreken. 

Het is mijn droom om supergeraffineerde foto’s te maken. Ik heb de laatste jaren 
mijn visie op fotografie sterk verder kunnen ontwikkelen. Die visie is je plafond. Daar 
wil ik met mijn foto’s tegenaan zitten. Een fotograaf is zo goed als de beste foto’s die 
hij voor ogen heeft. Ik wil die foto’s wel eens maken.’
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’Het draait om de klant, 

niet om mij’
_____________________________

www.deschoneschrijfster.nl 
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Olga Leever – de schone schrijfster

'Ik schrijf teksten die lekker lezen en leer anderen helder, doelgroepgericht en 

aantrekkelijk schrijven.' 

'Ik heb nooit een baan gehad met veel vastigheid. Meestal had ik contracten voor 
kortere tijd, daarnaast werkte ik freelance. Een fysieke werkplek met een heus bureau 
met computer op het tafelblad – dat greep me naar de keel. Bij mijn laatste werk-
gever, een trainingsbureau, kon ik mijn baan opzeggen met de toezegging dat ze me 
zouden inhuren als ik ging freelancen. Toen durfde ik de stap naar het 
ondernemerschap wel aan. Sinds 2006 heb ik mijn eigen bedrijf. Inmiddels met 
een uitgebreide klantenkring. Werken voor bureaus doe ik niet meer.

Ik werk op kantoor. Uiteindelijk heb ik toch die vaste plek gecreëerd, met dat 
verfoeide bureau. Ik wilde een plek om m'n spullen kwijt te kunnen en werk en privé 
beter te scheiden. Daarom werk ik niet thuis, maar huur ik een kantoorruimte. Ik werk 
al jaren in bedrijfsverzamelgebouw De Goeman. Een heel prettig pand. Er is iemand 
die de telefoon aanneemt als ik er niet ben en er zijn andere ondernemers met wie ik 
af en toe lunch of koffiedrink. Ook doen we onderling zaken met elkaar. Een werkplek 
huren is een investering die zich ruimschoots terugverdient.

Klanten kiezen voor mij omdat: Wat ik vaak hoor, is: "Je hebt een lekkere schrijf-
stijl, het leest heel makkelijk weg. Alsof je het zo uit je mouw hebt geschud." Het 
tegendeel is waar natuurlijk – hoe makkelijker het leest, hoe meer tijd het je vaak 
kost. Maar het is een mooi compliment. Daarnaast vind ik de klantrelatie erg belang-
rijk. Snel op e-mails reageren, voortdurend afstemmen over een opdracht. Het draait 
om de klant, niet om mij.

Het meest plezierige van het ondernemerschap vind ik de afwisseling. Teksten 
schrijven, interviewen, netwerken, de contacten met mensen. Geen dag is hetzelfde. 
Ik kan werken op mijn manier en dat vind ik heerlijk. 

Mijn allermooiste klus: Voor een landelijk kinderdagverblijf heb ik alle websites 
herschreven. Het eindresultaat bestond uit 200 webteksten die door mijn bureau zijn 
gemaakt. Dat geeft een geweldige kick. Ook erg leuk was het maken van een boekje 
over topvrouwen in de bouw: 'Bouwen op hakken'. Dit was inhoudelijk een enorme uit-
daging en daarom erg leuk om te doen. 

Mijn droom: Ik werk al jaren intensief samen met anderen, maar dat is vaak niet 
zichtbaar. Het liefst zou ik dat, bijvoorbeeld via een website, beter laten zien. Maar 
het komt er steeds niet van om daar werk van te maken. Ik werk wel ín m'n bedrijf, 
maar eigenlijk te weinig áán m'n bedrijf. Het kan geen kwaad om je visie op je eigen 
onderneming af en toe eens goed onder de loep te nemen.’
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‘Altijd met een nieuwe klant 
om de tafel zitten’
______________________________________

www.drukwerkconsultancy.nl
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Jeroen Boereboom – Drukwerkconsultancy  
‘Ik heb een grafisch bureau dat drukwerk inkoopt.’

‘Jarenlang werkte ik bij allerlei drukkerijen, onder meer als bedrijfsleider en sales-
manager. Het laatste bedrijf waar ik werkte kwam in zwaar weer terecht. Ik overwoog 
het te kopen, maar dat kon alleen met een investeringsmaatschappij erbij. Dat wilde 
ik niet. Toen ben ik in 2008 voor mezelf begonnen. Het liep vrijwel vanaf het begin 
heel goed: oude klanten zochten me op, ik had al snel een paar grote opdrachten. Bij-
voorbeeld bij Aldi en IKEA. Inmiddels heb ik een eigen werkwijze ontwikkeld die heel 
succesvol is. Mijn boeken laat ik bijna altijd drukken in het buitenland. Veel 
kleinere opdrachten liften mee op het inkoopvoordeel dat ik daar heb. Snelle en soms 
ook zeer hoge oplage rotatie-opdrachten worden regelmatig in Nederland gedrukt.

Ik werk vanuit mijn kantoor aan de Kapelweg. Bij mij in het pand zitten meerdere 
zzp’ers – voornamelijk grafisch ontwerpers Met hen werk ik regelmatig samen. Een 
paar maanden per jaar woon ik in ons tweede huis in de Franse Bourgogne. Ook in 
Frankrijk gaat het werk gewoon door. Voor mijn werk heb ik alleen internet nodig en 
een bezorgservice. Ik heb geen opslagruimte; drukwerk gaat altijd rechtstreeks vanaf 
de drukker naar de klant. Ik heb eens 250.000 boeken laten drukken voor TNT. Als die 
eerst hier waren bezorgd had de hele straat volgestaan met pallets.

Klanten kiezen voor mij omdat ik goed drukwerk lever tegen een scherpe prijs. 
Ik heb een uitstekend netwerk van kwaliteitsdrukkerijen, soms zeer gespecialiseerde 
bedrijven in Oost-Europa. Ze werken snel en betaalbaar en kunnen op milieuvriendelijk 
papier drukken als mijn klant dat wil. Daarnaast kiezen klanten voor mij vanwege de 
relatie. Ik ga altijd met een nieuwe klant aan tafel zitten, ik maak tijd voor hem of 
haar, reageer snel op e-mails. Een goede communicatie is belangrijk.

Het grootste pluspunt van het ondernemerschap is de vrijheid. Je kunt je eigen 
gang gaan en er zit geen limiet aan je verdiensten. Ook het klantcontact vind ik erg 
leuk. 

Mijn allermooiste klus had ik vrij snel nadat ik voor mezelf begon. Ik deed toen een 
mooie opdracht voor IKEA. Grote oplage, persafstemming in het buitenland, een 
tevreden klant en geweldig voor mijn CV.

Mijn droom: Ik heb al veel bereikt: in een paar jaar tijd ben ik van 7 naar 150 
klanten gegaan. Hoewel ik veel opdrachten heb, hoef ik niet per se te groeien met 
mijn bedrijf. Ik zie het als een sport om zoveel mogelijk mogelijkheden te benutten. 
Wel zou ik iemand erbij willen die het af en toe echt kan overnemen. Het zou heerlijk 
zijn om je zo nu en dan helemaal los te kunnen maken van het werk.’  
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‘Dat ik ook ging ondernemen 

stond voor mij vast’
______________________________________

www.comprend.nl  - www.kokenmetdezaak.nl
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Martin van Leeuwen – Comprend Communicatie 
& Koken met de Zaak in de Sigarenfabriek

‘Ik bevind me graag op het snijvlak van communicatie, marketing en de 

business. Ik kan als ondernemer snel meedenken met de doelstellingen van 

een organisatie en die vertalen naar de juiste richting en activiteiten. 

Voor snel en werkend resultaat. En dat doe ik met veel plezier!’

‘Ik kom uit een ondernemersgezin: mijn vader had een sigarenzaak in Zuilen. 
Dat ik ook ging ondernemen stond voor mij vast. In 1997 startte ik mijn eerste 
onderneming, naast een baan bij Defensie als communicatieadviseur. Vanaf 2005 ging 
ik fulltime ondernemen. Mijn culinaire passie bracht ik onder bij Koken met de Zaak, 
communicatieklussen doe ik via Comprend Communicatie. En nu komen die twee mooi 
samen. Bijvoorbeeld als ik hier op de Sigarenfabriek kookworkshops voor (manage-
ment)teams verzorg of als ze hier komen vergaderen. Op speelse wijze nemen we zo de 
communicatie in het bedrijf onder de loep.

Mijn werkplek is de directeurskamer in de Sigarenfabriek. Een sfeervolle ruimte, 
in Engelse stijl ingericht - met piano, bloemen en een open haard. In deze ruimte 
geef ik trainingen, maar ik gebruik hem ook als kantoor. Mijn vrouw en ik wonen 
hierboven. Het is heerlijk wonen en werken in Lombok. Vlak bij het water, maar wel 
de reuring van de stad dichtbij. 

Klanten kiezen voor mij omdat ik strategisch én pragmatisch ben: ik krijg mensen 
makkelijk mee. Wat ik afspreek, dat gebeurt. Werken met Martin geeft energie, krijg ik 
vaak te horen. 

Het mooist van het ondernemerschap vind ik de vrijheid. Ik heb geen baas die zegt 
wat ik doen moet, ik zet zelf de lijnen uit. Dat wil niet zeggen dat ik alles alleen doe. 
Integendeel: ik werk het liefst samen. Per opdracht formeer ik een “gelegenheids-
kabinet”. Nu bijvoorbeeld ben ik bezig met een bedrijfsfilm. Ik zoek dan mensen voor 
de uitvoering en houd zelf de regie.

Mijn allermooiste klus: Voor Sanquin Bloedvoorziening mocht ik een symposium over 
bloedveiligheid organiseren. Samen met Gijs Wanders van de Debatacademie zorgden 
we voor een Lagerhuisdebat dat ook online was te volgen. Deelnemers op locatie 
discussieerden over dit thema aan de hand van stellingen. De virtuele deel-
nemers reageerden op de stellingen. Ook twitteraars konden direct op de live-uit-
zending reageren. Zo betrokken we uiteindelijk een grote groep belanghebbenden: 
donors, medewerkers, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en stakeholders. 

Mijn droom: de complete sigarenfabriek. Naast dit pand is een buurthuis gevestigd. 
Zodra zij vertrekken wil ik daar samen met mijn vrouw een hotel beginnen.’ 



20     ZZP Utrecht 

‘Mijn werkwijze biedt snel 

en zichtbaar resultaat. 

De natuur helpt daarbij’
_______________________________

www.coachbureau.nl
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Hilde Backus – Het wandel Coach Bureau  

‘Als wandelcoach en psycholoog coach ik professionals die niet uit de verf ko-

men op hun werk. Ze ontdekken in vier wandelingen welke concrete functie of 

rol optimaal past bij hun talenten en wensen. De natuur helpt hen daarbij.’ 

‘Tot 2003 werkte ik bij een groot opleidingsbureau als communicatietrainer en coach. 
Dat coachen vond ik zo leuk, ik wilde daar meer mee doen. Ik deed gerust 7 
coachingsgesprekken achter elkaar en werd toch niet moe. Ik besloot voor mezelf te 
beginnen. Al snel werd ik door allerlei bureaus ingehuurd. In 2004 deed ik de oplei-
ding tot wandelcoach en ontwikkelde mijn eigen product: een programma dat bestaat 
uit vier wandelingen waarbij mensen zelf in actie komen. Ik was één van de eerste 
wandelcoaches in Nederland. Na enkele jaren had ik zoveel eigen klanten dat ik niet 
meer kon freelancen voor bureaus. En inmiddels is het zover dat ik zelf twee freelance 
wandelcoaches inhuur - anders kan ik de vraag niet aan.

Mijn werkplek is het landgoed Amelisweerd. Hier wandel ik een paar dagen per week 
door het bos met mijn klanten.

Professionals en managers kiezen voor mij omdat ik een helder en compact 
kwaliteitsproduct bied. Op mijn website staan veel ervaringsverhalen en testimonials 
van tevreden klanten. Alles is duidelijk omschreven, niet zweverig. Daar hebben 
mensen behoefte aan. Mijn werkwijze biedt snel en zichtbaar resultaat. En dat praat 
zich rond. Daarnaast is het wandelen in de natuur heel effectief.

Van het zelfstandig ondernemerschap spreekt de vrijheid me het meest aan. Ik kan 
mijn eigen keuzes maken. En daardoor doe ik het werk dat echt bij me past. Ik wil 
steeds weer vooruit; vernieuwen, verbeteren. Dit voorjaar kwam mijn boek uit. 
Nu ontwikkel ik een wandelcoachopleiding. Coachen in natuur is hot. 
Een nadeel van ondernemen is, dat het werk nooit ophoudt. Ik ben altijd aan het 
werk. Alles wat ik lees en meemaak link ik automatisch aan mijn bedrijf. Maar dit jaar 
ben ik begonnen met minderen. Ik besteed mijn boekhouding uit en ik heb een virtual 
assistant, een secretaresse die mij vanaf haar eigen werkplek veel werk uit handen 
neemt. Nu wandel ik eindelijk af en toe weer zelf. Heerlijk in m’n eentje.
Andere Utrechtse ondernemers ontmoet ik eigenlijk te weinig. Ik heb geen tijd voor 
borrels. Toch zou ik vaker op netwerkbijeenkomsten willen zijn.

Mijn allermooiste klus: Het ontwikkelen van mijn programma ‘Ontdek je Talent en 
wie je bent’ vond ik heel mooi om te doen. Dingen uitdenken, ze opschrijven en dan 
zien dan het werkt: dat geeft een goed gevoel.

Mijn droom is al uitgekomen. Maar ik ben steeds met nieuwe dingen bezig. Zoals met 
mijn droomkantoor; een torentje naast het koetshuis bij het Stay Okay-hotel. Het zou 
geweldig zijn om daar mijn bureau neer te kunnen zetten.’
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‘De Time Lapse-filmpjes ontroeren 

omdat ze laten zien wat leven is’
________________________________________

www.franshofmeester.nl
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Frans Hofmeester – Filmmaker en kunstenaar     

‘Ik maak bedrijfsfilms en instructiefilms. Je kent me waarschijnlijk van de 

filmpjes die ik maakte van mijn kinderen Lotte en Vince. Sinds hun geboorte 

film ik ze wekelijks. Het filmmateriaal monteer ik aan elkaar en zo heb ik de 

twaalf jaar van mijn dochter teruggebracht tot twee minuten en vijfenveertig 

seconden. De filmpjes ontroeren omdat ze laten zien wat leven is. Iets wat 

onzichtbaar is, is zichtbaar gemaakt.’

‘Na mijn studie, in de jaren ’90, huurde ik een oud schoollokaal als atelier en ging 
tekenen. Ik maakte vrij werk dat ik verkocht via een galeriehouder. Ik heb veel 
geëxposeerd met mijn autonome werk, er hingen tekeningen in onder meer het 
Centraal Museum en het Stedelijk in Amsterdam heeft een One Minute van mij 
vertoond. Ook fotografeerde ik. Maar als kunstenaar loop je het risico uit de tijd weg 
te drijven. Dat wilde ik niet, ik wilde me verder ontwikkelen. Ik ging steeds meer doen 
met fotografie en film. Zo kreeg ik een betaalde opdracht om alle seizoenen te filmen 
aan de Oudegracht. Ook ging ik aan de slag als Video Jockey. In clubs en op festivals 
als Lowlands maakte ik videokunst als beeldbehang. Ik won in 2005 de One Minute 
Award voor de film Labyrinth. Echt bekend ben ik echter pas sinds april 2012. Ik 
plaatste een hermontage van twee Time Lapse-filmpjes van mijn kinderen op YouTube 
en Vimeo. De filmpjes werden opgepikt door het journaal en het jeugdjournaal. Daarna 
waren ze te zien bij CNN, ABC en andere buitenlandse zenders. Nog dagelijks krijg ik 
reacties via de mail, ik ontving 4000 e-mails tot nu toe. Het is ongelooflijk.

Ik werk thuis, in de woonkamer. Hier staat mijn computer met twee schermen. Daar 
monteer ik mijn films. Ik werk graag alleen, maar als ik een film regisseer dan werk ik 
met een team. Die afwisseling tussen samenwerken en alleen werken vind ik prettig. 
Daarnaast ben ik erg gesteld op mijn vrijheid.

Klanten kiezen voor mij omdat ik de maker ben van de Time Lapse-filmpjes. 
Curatoren van over de hele wereld mailen me, de filmpjes worden wereldwijd op 
filmfestivals over de hele wereld vertoond. Ik moet mezelf nog regelmatig in mijn arm 
knijpen om te beseffen dat dit echt is gebeurd. 

Mijn allermooiste klus: Als VJ kreeg ik een opdracht in Moskou van een architecten-
bureau. Bij de start van een megalomaan bouwproject werd ik ingevlogen voor een 
feest in Moskou om visuals te maken. Ik had een eigen tolk en chauffeur, op het feest 
liepen Russische miljonairs – het was krankzinnig. Ik maakte projecties op het scherm 
tijdens de optredens van de artiesten, onder anderen Grace Jones. 

Mijn droom: Ik wil meer documentaires maken, een film misschien. Meer autonoom 
werk. Na het succes van de filmpjes van Lotte en Vince wil ik niet stil blijven staan,
je moet weer verder.’
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Gert-Jan Jansen – Gespreksleider.nl 

‘Ik ben dagvoorzitter en gespreksleider en ik leid bijeenkomsten en 

congressen.’ 

‘“Wat vind je nou écht leuk?”, vroeg mijn toenmalige vriendin me in 1992. Ik had een 
mooie buitendienstfunctie bij Grundig. Toch was ik niet gelukkig. Plaatjes draaien – 
dáár had ik lol in. En dus besloot ik als freelance DJ te gaan werken. Ik had berekend 
dat ik minimaal 750 gulden per maand moest verdienen om rond te komen. Daarnaast 
had ik een parttime baan. Een evenementenbureau waarvoor ik regelmatig draaide, 
ontdekte me als gespreksleider. De eigenaar, Stephan Bredewold, vroeg of ik een 
talkshow wilde leiden voor Bruil wegenbouw uit Ede. Ik vond het geweldig! Op mijn 
dertigste stopte ik acuut met plaatjes draaien – na 83.000 keer Paradise by the Dash-
board Light had ik het wel gezien. En nu ben ik al 14 jaar dagvoorzitter/gesprekslei-
der en leid ik zo’n 80 bijeenkomsten per jaar. Als je me opzoekt via Google zie je mijn 
naam opduiken in allerlei programma’s en verslagen van bedrijfsbijeenkomsten. 

Ik werk het liefst hier in de woonkamer. Ik heb de tafel aan de straatkant staan, 
iedereen kan zo naar binnen kijken. Dat contact met de buitenwereld inspireert me. 
Daarnaast heb ik nog een werkkamer.

Klanten kiezen voor mij omdat ik 20 jaar ervaring heb in het leiden en voorbereiden
van meer dan 700 bijeenkomsten. Met deze kennis help ik opdrachtgevers meer
rendement uit hun bijeenkomsten te halen. Hoe vaak ben jij al naar een bijeenkomst
geweest waarvan je achteraf zegt: “Ik heb eigenlijk niks nieuws gehoord” of 
“Interessante bijeenkomst, maar wat nu?”. Daar wil ik graag verandering in brengen. 
Ik richt me daarom op ‘sessie-rendement’ en ‘lean’ congresseren.

Het mooist van het zelfstandig ondernemerschap vind ik de vrijheid om te bepalen 
wat ik doe. Als ik morgen besluit om met bloemkolen op de markt te gaan staan, dan 
kan dat. Ik hoef niemand verantwoording af te leggen. Zo kies ik bewust voor lokaal 
ondernemen. Laatst werd ik gebeld door een SEO-bedrijf. Ik was erg enthousiast en 
wilde een afspraak maken. Totdat bleek dat het ging om een onderneming uit Brabant. 
“Ik doe alleen zaken met bedrijven uit Utrecht,” meldde ik het bedrijf. De jongen aan 
de andere kant van de lijn was even stil. Toen zei hij: “Hier valt geen speld tussen 
te krijgen.” Ja, ik ben heel stellig in dit soort dingen. Ik geloof sterk in de regionale 
economie.

Mijn allermooiste klus: Ik leid 5 keer per jaar de regiobijeenkomsten van KvK Midden 
Nederland. De KvK omschrijft heel precies wat ze wil bereiken en wat ze wil tijdens 
deze bijeenkomsten. Maar ik krijg de volledige vrijheid om op mijn manier het gestel-
de doel te bereiken. Ik houd van dat soort opdrachten.

Mijn droom: Gespreksleider zijn in een landelijk tv-programma. Een programma over 
zzp’ers bijvoorbeeld.’ 
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Cécile Schijven – CC Boekhouding en advies    

‘Ik ben boekhouder. Ik begeleid starters, adviseer ondernemers, verzorg 

administraties, maak jaarrekeningen en doe aangiftes inkomstenbelasting en 

omzetbelasting. Administraties ordenen vind ik heerlijk. Elke boekhouding is 

weer anders. Het vak is veel creatiever dan je denkt.’

‘Ik heb bij verschillende bedrijven op de financiële administratie gewerkt. Mijn werk 
vond ik erg leuk. Toch speelde ik al langere tijd met het idee voor mezelf te beginnen. 
Vooral omdat ik zag dat veel kleine ondernemers met hun boekhouding naar een 
accountant stapten – terwijl ze veel beter een boekhouder kunnen gebruiken. 
Ik besloot daarom, naast mijn baan bij een hoogwerkersbedrijf, een dag per week voor 
mezelf te beginnen. Mijn man, ook ondernemer, steunde me en gaf me het gevoel dat 
ik het kon. Ik bouwde mijn uren af bij mijn werkgever. Vanaf najaar 2012 ben ik volle-
dig zelfstandig ondernemer. Mijn klanten wil ik eerst zien voordat ik met ze in zee ga. 
Dus komen ze bij mij op bezoek, of fiets ik naar ze toe. De meeste klanten komen uit 
Utrecht. Ik leer de stad goed kennen door alle verschillende adressen die ik bezoek.

Thuis heb ik een fijne, lichte werkplek. Ik houd ervan om vroeg te beginnen – soms 
zit ik hier al om 6 uur ’s ochtends. Omdat het kantoor op een aparte verdieping ligt, 
stoor ik dan niemand. Daarnaast werk ik voor een paar klanten incompany.

Klanten kiezen voor mij omdat ik een scherp uurtarief kan hanteren doordat ik heel 
efficiënt werk. Ook kiezen mensen voor mij omdat ik echt een relatie opbouw met 
de klant. Het gaat toch om vertrouwelijke informatie. Boekhouden is geen hogere 
wiskunde; ik leg alles uit wat ik doe. Ik werk met een online boekhoudprogramma, 
Conscribo. Dit is een overzichtelijk programma dat ook voor mijn klanten bijzonder 
makkelijk is in het gebruik.

Het ondernemerschap bevestigt mij in mijn bestaan. Dat je je eigen netwerk 
opbouwt ervaar ik als positief. Vaak krijg ik mijn klanten via-via. 
Ik heb echt een vak. Dat gevoel had ik veel minder toen ik in loondienst was. Minder 
vind ik het als klanten niet betalen. Of als mensen frauderen. Zodra ik merk dat men-
sen geen BTW willen betalen of de belasting willen ontduiken, weiger ik ze als klant. 
Aan dat soort praktijken werk ik niet mee.

De allermooiste klus? Ik vind het altijd fijn om administratie in orde te maken. 
Ik houd ik ervan om een tastbaar product af te leveren. Bijvoorbeeld door met een 
inbindapparaat een mooi boekje te maken van een jaarrekening. Dat geeft de klant 
een goed gevoel – en mij dus ook.

Mijn droom is steeds professioneler worden en de groei van mijn kantoor voortzet-
ten. Ik hoef echter geen groot kantoor. Leidinggeven lijkt me niets. Het zou me alleen 
maar afhouden van het werk dat ik het leukst vind om te doen.’ 
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Jos Geluk – Ardis Park Music    

‘Ik help theatermakers die er behoefte aan hebben hun voorstelling te 

verrijken met muziek, geluiden en advies. Ik arrangeer, componeer en produ-

ceer cd’s en bladmuziek. Van componeren tot cd: ik regel het hele traject.’

‘Toen ik met een ontslagpremie kon opstappen bij het IT-bedrijf waar ik werkte, dacht 
ik: “Ik neem een jaar de tijd om te kijken of het bevalt om voor mezelf te beginnen.” 
En het gaat al negen jaar goed. In 2003 begon ik mijn onderneming, Ardis Park Music. 
De naam komt uit mijn favoriete roman Ada van Vladimir Nabokov – Ardis Park is een 
landgoed van de familie uit dat boek.
Ik was al mijn hele leven bezig met muziek. Ik speelde gitaar en keyboard, deed de 
opleiding tot geluidstechnicus en schreef muziek voor theatergroepen en scholen. Dat 
vond ik zo leuk dat ik er mijn werk van heb gemaakt. Via mijn site en mijn netwerk 
bouwde ik een klantenkring op die bestaat uit musicalgezelschappen, solisten en 
kleinkunstenaars. Vaak is de dirigent of de regisseur van een musical mijn opdracht-
gever. Hij wil dat een bestaand lied hoger of lager wordt gezet, dat er partijen voor 
verschillende muziekinstrumenten worden geschreven. Of dat ik van bijvoorbeeld een 
wals een tango maak. Daarnaast maak ik ook zelf composities.

Ik werk thuis, ik heb een digitale studio in de werkkamer. Het werkt daar prima, hoe-
wel ik altijd goed de ramen dicht moet houden tijdens opnames. Vooral vogelgeluiden 
zijn funest.

Klanten kiezen voor mij omdat ik aan een half woord van mijn opdrachtgever genoeg 
heb. Ik lever niet alleen, ik inspireer ook. Af en toe krijg ik heel vage opdrachten: 
“Maak maar iets voor bij een scène van 2 minuten, waarin de spelers vanuit een 
sprookjesbos overgaan naar New York.” In samenspraak met de klant weet ik altijd 
ergens iets van te maken. Slechts weinig arrangeurs kunnen dat. En dan werk ik ook 
net zo lang aan iets door tot de klant tevreden is. Niet voor niets heb ik een wacht-
lijst van een maand.

Allermooiste klus: Zelf een muziekstuk componeren vind ik het leukst. Zo arrangeer-
de ik eind 2011 een lied voor een toneelvoorstelling. Ik zorgde dat het Amersfoorts 
jeugdorkest, een zangeres en een klezmerband allemaal iets te doen hadden tijdens 
dat lied. Het ging muzikaal heel ver, en tegelijkertijd klopte het theatraal gezien. Al 
mijn kennis en ervaring kon ik hiervoor inzetten.

Mijn droom: Blijven doen wat ik nu doe – maar dan grootschaliger. Grote producties 
maken met veel mensen en veel creativiteit, dat zou ik nog wel willen. Daarvoor hoef 
ik geen mensen in dienst te nemen: ik werk nu ook al samen met muzikanten, achter-
grondzangers en technici uit mijn netwerk.’
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Evi Weiland – Advocaat en mediator  

'Ik ben advocaat en mediator. Ik doe familierecht en jeugdrecht. Als advo-

caat kan ik een echtscheiding na afronding van de mediation ook formeel 

afhandelen. Daarnaast ondersteun ik ouders en kinderen die bij Jeugdzorg 

terecht zijn gekomen en met uithuisplaatsing bedreigd worden.’

‘Ik werkte jarenlang in middelgrote advocatenkantoren, altijd in een maatschap. Dat 
was prettig, maar er was wel regelmatig gesteggel over praktische zaken. Over het 
delen van de kantoorkosten, het in dienst nemen van mensen. Dat gaf mij veel nega-
tieve energie. Bij het uiteenvallen van het laatste kantoor waar ik werkte besloot ik 
dan ook voor mezelf te beginnen. Dat was in 2010.

Een praktijk aan huis vind ik niet handig. Ik ontvang veel cliënten; ik wil mijn 
werk- en privésituatie gescheiden houden. Daarom besloot ik een eigen kantoor 
te zoeken nadat ik uit de maatschap was gestapt. Ik heb nu alweer twee jaar een 
kantoorruimte aan de Nieuwegracht. Het is een fijne kamer met een bureau en een 
zithoek. Het is prettig om in Utrecht te werken. Utrecht heeft alles wat een stad moet 
hebben en toch is het klein en overzichtelijk genoeg. Ik doe bijna alles per fiets: naar 
de rechtbank of naar cliënten, soms in psychiatrische klinieken net buiten de stad. 
Ik vind het heerlijk dat ik niet hoef te reizen voor m’n werk.

Cliënten komen vooral bij mij bij echtscheiding. Dat is een emotioneel proces. 
Neem je ze dit proces uit handen, dan blijven ze afhankelijk. Daarom probeer ik mijn 
cliënten zoveel mogelijk zelf te laten doen. Ik zoek het evenwicht tussen begeleiden 
en het geven van uitleg, waarbij men zelf grip op de situatie krijgt. Als dat lukt, zie je 
mensen weer opbloeien.

De zelfstandigheid is voor mij het grootste voordeel van het ondernemerschap. 
Ik heb geen personeel dat ik moet aansturen. Als je mensen in dienst hebt die niet 
functioneren, kost dat veel energie. Daarom doe ik alles zelf. Ik heb alleen een bureau 
ingeschakeld dat mijn telefoon aanneemt als ik er niet ben. Ook ben ik erg gesteld op 
mijn vrijheid. Zo kan ik af en toe ruimte maken voor mijn gezin of voor het Domstad 
Jeugdorkest, waarvan ik voorzitter ben. 

Allermooiste klus: In z’n algemeenheid kan ik zeggen dat ik mediation het mooist 
vind. Als ik mensen uit het dal zie klimmen, als ze de situatie weer onder controle 
krijgen, dan ben ik blij. En mijn cliënten ook: zo nu en dan stuurt een cliënt een 
kaartje om te bedanken voor de samenwerking. Dat doet me wel goed.

Mijn droom? Als ik aantoonbaar meer mensen richting mediation kan krijgen dan is 
mijn droom uitgekomen. Mensen in een echtscheidingssituatie vervallen soms in de 
wraakmodus of gedragen zich slachtofferig. Ik kan daar erg slecht tegen. Blijven 
mensen met elkaar in gesprek, dan komen ze er veel volwassener uit.’
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Pieter Klein – De Passieorganisator
P&O-advies en Passieloper

‘Ik houd me bezig met P&O-advies en met de Passieloper, die ik zelf 

ontwikkeld heb.’

‘Mensen die bij mij komen voor de Passieloper zijn op zoek naar loopbaancoaching, 
hebben functioneringsproblemen of komen voor werving en selectie. Ik nam zelf in 
mijn leven 3 belangrijke beslissingen. De eerste was bij mijn eerste baan: op mijn 
25e nam ik daar ontslag. Dat deed je toen echt niet - je nam pas ontslag als je een 
nieuwe baan had. De tweede was de start van mijn eigen bedrijf. En de derde was 
het stoppen met interimwerk en de start met de Passieloper. Drie grote lijnen in mijn 
leven die bepalend zijn geweest voor mijn koers.

Ik ben al 19 jaar zelfstandig ondernemer. In 2009 begon ik een nieuw bedrijf, de 
Passieorganisator. De aanleiding was dat ik veel mensen tegenkwam zonder lol in hun 
werk. Ik ben gaan uittesten hoe ik kon achterhalen wat iemands passie was. Weet je 
dat te vinden, dan is dat de sleutel tot verandering en vernieuwing. Ik ontwikkelde de 
Passieloper: een instrument dat met behulp van vragen iemands voorkeuren, drijfveren 
en motivatie achterhaalt. In 1,5 uur lopen we zeven stappen door die te maken heb-
ben met gedrag, werkomgeving, vaardigheden etcetera. Uiteindelijk leidt de Passielo-
per tot één enkele zin. Bijvoorbeeld “Ik wil inspireren” of “Ik wil zorgen”. Inmiddels 
hebben 280 mensen al gebruikgemaakt van de Passieloper. 

Ik werk vanuit mijn woning in een grote, lichte ruimte met uitzicht op het Griftpark 
en de Domtoren. Een heerlijke plek om de Passieloper te doen: uitzicht en ruimte. 

Mensen kiezen voor mij omdat ik me snel kan inleven in de ander en de organisatie.  
Ik stimuleer mensen positief. Vaak is er sprake van crisis in een organisatie, als ik er 
kom. We gaan dan samen op zoek naar de kracht van de mensen om de samenwerking 
tot stand te brengen.

Mijn allermooiste klus was bij een ICT-bedrijf waar een grote crisis was ontstaan.
De directeuren hadden geen vertrouwen meer in elkaar, het was een hopeloze situatie
waardoor het bedrijf bijna klapte. Op zo’n moment kijk ik wat er nodig is, of er nog
beweging in te krijgen is. Na een paar coachingsgesprekken en gezamenlijke bijeen-
komsten werkten de directieleden meer constructief samen, gericht op hun collectief 
doel. P&O-advies doe ik op een bijzondere, zeer persoonlijke manier, met 3 belangrijke 
pijlers: de doelen bepalen voor de richting, de structuur verhelderen, zodat iedereen 
weet waar hij verantwoordelijk voor is, en de communicatie effectief maken.

Mijn droom: meer organisaties werkelijk gepassioneerd te laten samenwerken. 
Medewerkers laten werken vanuit hun passie gericht op de doelstellingen van een 
organisatie.’
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Simone Molenaar – Opleidingsdiensten  

‘Ik help kennisintensieve bedrijven om hun kennis over te dragen op een voor 

hen geschikte manier.’ 

‘Door de financiële crisis kreeg het opleidingsbureau waar ik werkte het moeilijk. 
In juni 2009 werd ik ontslagen. Na wat omwegen ben ik samen met een oud-collega 
Opleidingsdiensten.nl begonnen. We helpen bedrijven met het opzetten van een 
opleidingsorganisatie - eventueel in combinatie met coaching. Dat kan vanaf de 
strategiebepaling, compleet met marktonderzoek, tot en met de begeleiding van het 
uitvoeren van opleidingen. We kunnen ook de cursusadministratie verzorgen. Oplei-
dingsdiensten is een netwerkorganisatie die bestaat uit zzp’ers. Tot nu toe werkten we 
vooral voor ICT-bedrijven. Ik vind het prettig om een bedrijf in Utrecht te hebben. 
Er is veel kennis hier, in het midden van het land. Ook zijn er veel mooie trainings-
locaties in de buurt. Wat voor uitstraling ik ook zoek, stedelijk of landelijk: het is 
allemaal onder handbereik.

Op zolder heb ik een grote werkkamer. Maar ik zit ook vaak aan de keukentafel te 
werken terwijl mijn dochter haar huiswerk maakt. En ik doe regelmatig interimklussen. 
Dan werk ik twee dagen per week bij de klant. Ik heb nu bijvoorbeeld een interim-
opdracht als programmamanager bij Nyenrode afgerond. Pas als je ergens rondloopt, 
voel je echt wat de bedrijfscultuur is.

Klanten kiezen voor mij omdat ik de kennis heb en diversiteit bied in onderdelen, 
maar ook in mensen. Er zijn niet veel bureaus die bedrijven kunnen helpen een eigen 
academie op te zetten. Ik kan dat wel. Daarnaast kunnen we voor een goede prijs 
werken, omdat we weinig overhead hebben. En dankzij mijn grote netwerk zorg ik 
altijd voor continuïteit.

Het mooiste van het zelfstandig ondernemerschap is de afwisseling. Dat houdt me 
scherp. Iets moet geen routine worden. Ook vind ik het prettig om mijn eigen tijd te 
kunnen indelen. Na een drukke periode heb ik het nu iets rustiger en kan ik spontaan 
met mijn dochter de stad in als ik dat wil.

Allermooiste klus: Als interimmer heb ik geholpen bij het opzetten van een jonge 
opleidingsorganisatie. Ik merkte dat mijn inspanningen succes hadden. Voor mij hét 
bewijs dat mijn concept klopt. Dat gaf een heel goed gevoel. Het gaf me de bevesti-
ging: “Zie je wel, ik ben hier heel goed in.”

Mijn droom is een mooi groot pand met ruimtes voor iedereen met wie ik samenwerk. 
Voor mij is zo’n pand het uiterlijke teken van een volwaardig bedrijf. Uiteindelijk wil 
ik de woonkamer ontgroeid zijn.’
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Niek van de Schoot – buro NVDS    

‘Samen met de klant een unieke inrichting creëren die past bij de organisatie 

of bij de persoon – daar houd ik me mee bezig. Als interieurarchitect voor de 

zakelijke en de particuliere markt maak ik van wensen passende ideeën in de 

ruimte. Gecombineerd met de juiste sfeer zorgt dit voor rust en balans, wat 

vooral op de werkvloer van groot belang is.’

‘Ik speelde al langer met de gedachte om voor mezelf te beginnen. In 2010 zette ik 
de stap. Ik had het geluk dat ik direct een grote opdracht kreeg voor het inrichten 
van een kantoorpand. Een opdracht waar ik al mijn expertise in kwijt kon. Ik had 
dus een vliegende start als zelfstandige. Sindsdien zijn er meerdere opdrachtgevers 
bijgekomen. Meestal gaat het om kantoorinrichting en dan veelal op basis van Het 
Nieuwe Werken. Af en toe doe ik iets voor de particuliere markt. Na een interview met 
de klant bedenk ik een inrichtingsconcept. Hierna volgt het ontwerptraject waarin we 
onderdelen als de indeling, kleuren en materialen, meubilair, verlichting enzovoort 
verder uitwerken.

Ik werk zelf ook volgens Het Nieuwe Werken. Thuis, samen met mijn vrouw, die 
grafisch vormgeefster is. Of op kantoor bij de klant. Soms gebruik ik een dynamische 
werkomgeving als Seats2meet of Spaces. Afhankelijk van de werkzaamheden van de 
dag kies ik mijn werkomgeving.

Klanten kiezen voor mij omdat ik als kleine onderneming een totaalpakket aan dien-
sten bied en tegelijkertijd de kosten laag kan houden. Ik heb door jarenlange ervaring 
veel kennis opgedaan. Hierdoor overzie ik snel of wensen realistisch zijn. Dit maakt 
dat ik goede offertes kan aanbieden. Heeft een opdracht op andere gebieden expertise 
nodig, dan schakel ik mijn netwerk in. Ik vind het prettig om mijn eigen team van 
mensen om me heen te formeren. Mensen waar ik op kan bouwen en vertrouwen. 

Mijn allermooiste klus: De Hartstichting wilde van een traditionele kantooromgeving 
naar een omgeving die geschikt is voor Het Nieuwe Werken. Ik ontwikkelde hiervoor 
een totaalconcept. Samen met de opdrachtgever zorgde ik ervoor dat het pand de 
nieuwe identiteit van de Hartstichting uitdraagt. In anderhalf jaar tijd realiseerden we 
een werkomgeving die geschikt is voor HNW. Zo zijn er nu verschillende workbenches, 
concentratieruimten, een huiskamer en brainstormruimte. De klant is heel enthou-
siast. Ik ben er trots op dat ik vanaf het begin tot en met de realisatie bij zo’n 
project betrokken mocht zijn.

Mijn droom is meer naamsbekendheid krijgen, waardoor ik nog meer leuke en 
uitdagende opdrachten aan kan nemen. Daarnaast droom ik van een eigen meubellijn 
- maar dat kost tijd. Op dit moment besteed ik die tijd liever aan mijn klanten.’
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Ina Huising – Interim Human Resource Professional

‘Ik ben HR-professional met een brede ervaring in vele branches. Ik help 

organisaties als ze tijdelijk extra deskundigheid of capaciteit nodig hebben 

op het gebied van personeelsmanagement. Belangrijke items op dit moment 

zijn vooral strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en 

generatiemanagement.’

‘In 1997 stopte ik als personeelsfunctionaris bij het Muziektheater in Amsterdam en 
werd zelfstandig ondernemer. Het was een organisch moment: ik rondde het één mooi 
af en begon met het ander. De tijd was gunstig; ik rolde van de ene opdracht in de 
andere. Personeelsmanagement is brancheoverstijgend: ik werk nu eens in de culturele 
sector, dan weer bij een bank, in de zorg of bij de landelijke en decentrale overheid. 
Soms doe ik ook een adviesklus voor een MKB-bedrijf of coach ik iemand die vast 
loopt in zijn of haar werk. Ik vind het heerlijk om in zulke verschillende omgevingen 
te werken. Je neemt steeds weer ervaringen mee uit andere culturen en daar hebben 
ook anderen voordeel van.

Als interimmer werk ik altijd op de locatie van de opdrachtgever. Adviesklussen 
voor kleinere organisaties doe ik vanuit huis. Nooit vanuit de woonkamer – ik heb een 
werkkamer. De laptop blijft daar staan. Soms doe ik demonstratief een bordje op mijn 
deur: gesloten. Als zzp’er ben je ook verantwoordelijk voor je eigen rustmomenten.
Klanten kiezen in de eerste plaats voor mij omdat ik Ina ben. Ik ben een generalist 
met een brede ervaring. Ik versta mijn vak. Mijn werkwijze is zakelijk, maar met een 
warm hart. Aandacht voor mensen vind ik belangrijk, maar moeilijke dingen ga ik niet 
uit de weg. 

Het mooiste van het zelfstandig ondernemerschap is dat ik zelf mijn tijd kan 
indelen. Ook het binnenhalen van opdrachten vind ik fijn: het geeft een kick dat dat 
elke keer weer lukt. Maar het allermooiste is toch het werk zelf. Ik houd van nieuwe 
dingen, blijf me graag ontwikkelen en doe niet graag een paar keer hetzelfde. 

Grote, zware opdrachten waarin veel werk te doen is en we in een team naar een 
doel toe werken: daar heb ik plezier in. Bijvoorbeeld tijdens de regionalisering van de 
Brandweer, Veiligheidsregio Utrecht in 2010. Ook mijn korte vrijwilligersopdracht in 
India was geweldig. Vanuit SharePeople werd ik uitgezonden om HR-instrumenten te 
ontwikkelen voor een weverij waar voornamelijk vrouwen werken. Een ervaring waar je 
heel nederig van wordt.

Mijn droom: Ik zou nog wel eens in de haven willen werken, in een omgeving van 
“niet lullen maar poetsen”. En verder wil ik graag gewoon lekker werken. Onze Majes-
teit de Koningin en een vrouw als Neelie Kroes zijn voor mij een voorbeeld. Zij laten 
zien dat werken genieten is.’
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‘Als ik me ergens aan committeer, 

dan ga ik er ook helemaal voor’
________________________________________

www.hippocom.nl 
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Joost Mangnus  – Hippocom Tekst & Advies

‘Ik ben breed inzetbaar als webredacteur en creatief schrijver. Als web-

redacteur schrijf ik onder meer voor ABN AMRO. Mijn creativiteit zet ik in 

voor het schrijven van columns voor onder andere Lombox.nl en voor het 

maken van puzzels voor een kindertijdschrift. Maar ook bij het schrijven van 

zakelijke teksten.’

‘Bij de Rabobank werkte ik als webredacteur, onder andere aan de Rabobank 
Wielersite. De bank wilde echter liever een externe redacteur voor deze site. 
“Dan doe ik dat toch?”, zei ik. Ik was al langer van plan voor mezelf te beginnen. 
De vrijheid trok. En zo begon mijn eigen onderneming op 1 januari 1998. Acht jaar 
lang hield ik de wielersite bij. Tijdens de Tour de France maakte ik lange dagen. 
Dat was erg leuk, maar ook intensief. En zeker nu ik een gezin heb vind ik het niet 
meer prettig om hele weekeinden door te werken. Inmiddels doe ik voornamelijk 
interimopdrachten. De naam Hippocom bedacht ik omdat ik al sinds mijn studenten-
tijd iets met nijlpaarden heb. Het zijn krachtige, onverstoorbare dieren. Daarnaast is 
de naam Hippocom uniek: je vindt er maar één via de zoekmachines.

Mijn werkplek is aan huis: in mijn woning heb ik een kantoor met een aparte 
opgang. Het is een ruime, koele werkkamer waar ik mijn klanten prima kan ontvan-
gen. Door het fotobehang van Venetië geeft mijn kantoorruimte me altijd een vrolijk 
gevoel. 

Klanten kiezen voor mij omdat ik flexibel ben en sociaal. Ik kan goed in een team 
werken en werk snel en hard. En als ik me ergens aan committeer, dan ga ik er ook 
helemaal voor.

Het mooiste van het zelfstandig ondernemerschap is de diversiteit. Ik werk voor 
webredacties, maar pak tegelijkertijd andere schrijfopdrachten op. Ook heb ik in eigen 
beheer vijf boeken uitgegeven. Daarnaast spreekt de incompanyconstructie me aan.

Mijn allermooiste klus was het schrijven voor de wielersite van de Rabobank. Ik 
bouwde de site zelf op en huurde mensen in om eraan mee te werken. We bedachten 
een quiz en een sms-service, dat was nieuw voor die tijd. Ook interviewde ik tijdens 
de tour dagelijks bekende wielrenners als Erik Dekker en mocht ik elk jaar naar Parijs 
voor de slotetappe. Het was hectisch, maar fantastisch om te doen.

Mijn droom: Ik ben een groot filmfan en heb een paar jaar geleden de scenario-
opleiding gedaan. Het lijkt me geweldig om eens een tv-serie te schrijven. Daar zou ik 
al mijn creativiteit in kwijt kunnen. Ook zou ik graag vaste columnist worden bij een 
dagblad.’
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Monique Giling – MGO-studio    

‘Ik ben grafisch vormgever en DTP’er. Mijn doel is mooie dingen maken en 

tegelijkertijd de klant blij maken met een ontwerp dat bij hem of haar past. 

Ik kan het traject van concept tot drukwerkbegeleiding verzorgen, maar ook 

een gedeelte daarvan.’

‘Na mijn studie grafische vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten werkte ik op de ontwerpafdeling van een technisch tekenbureau. Grafisch 
werk gebeurde in die tijd nog handmatig. In 1991 verdiepte ik me in de digitalise-
ring van grafisch ontwerpen en Desk Top Publishing. Hierdoor kreeg ik een enorme 
voorsprong op andere vormgevers. Omdat het minder goed ging bij het bureau waar 
ik werkte, begon ik voor mezelf in 1992. Vanaf het begin liep het als een speer. Ik 
werkte freelance voor allerlei bureaus. Elk bedrijf wilde in die tijd zijn logo, huisstijl 
en nieuwsbrief digitaliseren. Nieuwe ontwerpen maakte ik direct digitaal. Door een 
verhuizing en twee zwangerschappen zette ik mijn werk wat op een lager pitje. Ik 
vond het ook wel prettig om tijd voor mijn kinderen te hebben. Maar na mijn echt-
scheiding in 2000 ging ik weer aan de slag. Inmiddels werk ik alweer jaren fulltime.

Op mijn zolderkamer heb ik mijn kantoor. Mijn klanten ontvang ik gewoon in de 
huiskamer – ik houd van een persoonlijke benadering. Het werk is onderdeel van mijn 
leven, mijn zakenrelaties zijn welkom in mijn huis. 

Klanten kiezen voor mij omdat ik technisch sterk ben, snel en accuraat werk en 
creatief ben. Dat hoor ik van al mijn klanten terug. Daarbij heb ik een passie voor 
letters: ik heb nog les gehad van Gerrit Noordzij, de ‘letterontwerper’ van Nederland. 
Letters brengen een bepaald gevoel over. Daarom besteed ik hier in mijn ontwerpen 
veel aandacht aan.

Het zelf indelen van mijn tijd vind ik ideaal. Zeker toen de kinderen nog jonger 
waren. Anderzijds is dit lang niet altijd mogelijk; soms moet iets nou eenmaal op tijd 
klaar zijn. Wat ik verder prettig vind is dat ik bij allerlei bedrijven binnenkom en altijd 
met de baas aan tafel zit. Hierdoor krijg ik een direct gevoel bij een bedrijf. En dat 
komt het resultaat ten goede. 

Grote projecten vind ik leuk om te doen. Zoals een reisboekje voor kinderen dat ik 
heb vormgegeven, “Hoera, ik mag mee naar Parijs!”. Of de catalogus voor Montèl die 
ik heb opgemaakt. Dat geeft veel voldoening.

Mijn droom heb ik al waargemaakt. Hooguit zou ik nog eens een kantoorruimte met 
een aparte ingang willen hebben, naast het huis. Of samenwerken met mijn kinderen, 
dat lijkt me ook geweldig. Mijn dochter kan bijvoorbeeld heel goede teksten 
schrijven.’
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Ingmar Heytze – Dichter 

‘Ingmar Heytze is dichter, performer, columnist en programmeur van het Huis 

& de Nacht van de Poëzie. Hij schreef dertien dichtbundels, waaronder drie 

bundels met Utrechtse gedichten. Zijn laatste bundel 'Ademhalen onder de 

maan' verscheen in januari 2012.’ 

‘Mijn eerste gedicht schreef ik toen ik 15 was. Ik had nooit verwacht dat ik van dich-
ten mijn werk zou maken - poëzie is een tijdverdrijf voor weinig mensen. Eerst had 
ik er allerlei baantjes naast, maar inmiddels kan ik leven van het schrijven. Hoewel ik 
natuurlijk niet van 9 tot 5 dichter ben. Fulltime dichten houdt geen mens vol, daar is 
het te afmattend voor. Net zo min als je acht uur lang snoeiharde metal kunt spelen. 

Thuis heb ik een werkkamer, maar meestal werk ik in brasserie De Rechtbank. 
Hier zit ik het liefst. Natuurlijk spreken mensen me af en toe aan, ik ben in literaire 
kringen redelijk bekend. Toch lukt het me goed om ongestoord te werken in het café: 
ik heb een weinig uitnodigende uitstraling. Het grote voordeel van Utrecht is dat je 
hier meer opvalt als dichter. Je steekt sneller met je kop boven het maaiveld uit. In 
Amsterdam wemelt het van de dichters.

Klanten kiezen voor mij omdat ze een gedicht van Ingmar Heytze willen. Mijn 
Unique Selling Point ben ik zelf. Maar dit heeft ook zwakke kanten. Ik kan niet zomaar 
voor een vervanger zorgen. Aan hijgerige acquisitie en netwerken doe ik liever niet; 
aan personal branding heb ik nooit gedaan. Mensen komen naar mij toe. Ik realiseer 
me dat dat een luxe is.

Ik zie mezelf niet als ondernemer. Ik ben communicatief heel erg ongeschikt 
voor het ondernemerschap. Maar ik schrijf naast mijn dichtbundels wel gedichten in 
opdracht. Dat zou je ondernemend kunnen noemen. In tegenstelling tot veel andere 
dichters heb ik er geen morele bezwaren tegen om een zak geld te krijgen voor een 
gedicht. Sterker nog: in opdracht haal ik minstens het niveau van mijn autonome 
werk. Bovendien schrijf ik op deze manier poëzie die ik anders nooit geschreven had. 
Een gedicht over de Jaguar XJ bijvoorbeeld. Dat wil niet zeggen dat ik alle opdrach-
ten aanneem. Het is verfrissend als je kunt denken “laat maar zitten”. Zo voorkom je 
prutswerk. Door selectief te zijn blijf je kwaliteit leveren.
 
Mooiste klus: Van 1999 tot 2000 was ik huisfilosoof van het Centraal Museum. 
Daar heb ik geleerd hoe de culturele wereld werkt. Dat was heel waardevol. Daarnaast 
vond ik het fantastisch om Stadsdichter te zijn, al vond ik het na twee jaar nog 
fantastischer dat ik ermee op mocht houden.  

Mijn droom: Geld blijven verdienen met het schrijven van gedichten die ik goed vind 
- en daarin zo goed mogelijk worden. Ik zal blijven dichten tot mijn dood. 
Dichters gaan niet met pensioen.’
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Maaike Springorum – Text Corner   

‘‘Ik richt me op transcreation: mijn werk bevindt zich op het snijvlak tussen 

tekstschrijven en vertalen. Ik vertaal een tekst van het Engels naar het Neder-

lands, maar daarnaast maak ik een extra slag: ik adviseer de klant en pas de 

boodschap aan aan de Nederlandse markt.’

‘In september 2002 was ik wel klaar met mijn baan bij een groot, internationaal 
bedrijf. Ik besteedde klussen uit waar ik zelf lol in had. “Dit kan ik zelf ook, maar 
dan beter,” dacht ik. Voor mezelf beginnen was een kleine stap: ik hoefde weinig te 
investeren; een laptop was voldoende. Ik gaf mezelf twee jaar om te bekijken of het 
ondernemerschap iets voor me was. Al snel had ik voldoende werk, zelfs een koude 
acquisitie-actie leverde me een fijne opdrachtgever op. Dit gaf me vertrouwen. Na een 
half jaar wist ik dat ik goed gekozen had.

Eerst werkte ik vanuit huis. Maar daar kon ik geen klanten ontvangen. Werk en privé 
liepen steeds meer door elkaar heen. Daarom huur ik sinds 2009 een kantoorruimte in 
bedrijfsverzamelpand De Goeman. Dit bevalt me uitstekend. Het is veel gezelliger met 
andere ondernemers om me heen. Je creëert een sfeer van collegialiteit zonder dat je 
collega’s hebt. 

Klanten kiezen voor mij omdat ik goed functioneer in een internationale omgeving. 
Ik werk veel voor Amerikaanse en Britse bedrijven. 75% van mijn omzet komt uit het 
buitenland. Dat betekent dat ik steeds de vertaalslag moet maken naar een andere 
cultuur. Voortdurend meedenken met de klant dus, flexibel zijn en niet moeilijk doen 
als je een keer een weekend moet doorwerken.

De grootste plus vind ik de vrijheid. Ik ben baas over mijn eigen opdrachtenpor-
tefeuille. Daarnaast kan ik mijn eigen tijd indelen. Een nadeel vind ik het solistische 
bestaan van de zzp’er. Ik werk veel alleen en moet beslissingen zelf nemen. Ik los 
dat op door regelmatig met andere ondernemers te sparren. Ook maak ik deel uit van 
enkele ondernemersnetwerken.

Mooiste klus: Voor Apple ben ik Creative Director for the Dutch Market. Ik ben 
eindverantwoordelijk voor alles wat Apple in het Nederlands publiceert. Het is een 
erg leuke opdrachtgever. Regelmatig ga ik een paar weken naar Amerika – een pret-
tige bijkomstigheid. Ik vind het bijzonder dat ik als kleine ondernemer door zo’n groot 
bedrijf word ingehuurd. Ze waarderen mijn flexibiliteit. Toen Steve Jobs overleed, werd 
ik ’s nachts uit bed gebeld. De volgende ochtend moest er immers een persbericht 
uit. Als zzp’er ga je dan meteen aan de slag. Bij een groter bedrijf zou ’s nachts de 
telefoon niet zijn opgenomen.

Droom? Ik ben niet zo van de dromen. Ik heb leuke klanten en leuk werk: het hier en 
nu bevalt me uitstekend.’
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Jan den Besten – Webontwerp en geluidsontwerp

‘Ik bouw websites en maak muziek en geluidseffecten bij filmpjes. Ik ben een 

technicus met oog voor schoonheid - ik ben geen echte nerd. Veel zzp’ers en 

kleine bedrijven maken gebruik van het CMS dat ik zelf gebouwd heb; een 

gebruiksvriendelijk pakket met veel mogelijkheden voor creatieve ontwerpen.’

Ik studeerde computertechniek. Maar het bedrijfsleven met het jasje en het dasje 
sprak me niet aan. Ik had een parttime baan als hulpverlener bij de Drugsinfolijn. 
Daarnaast ging ik in mijn vrije tijd websites bouwen - het internet kwam net op. Ik 
stapte in een traject van de gemeente Utrecht over het starten van een onderneming. 
De conclusie van het traject was dat het ondernemerschap een goede keuze was; ik 
kon me prima vermaken met dingen die bij me passen. Vanaf 2005 werk ik daarom 
zelfstandig als webbouwer. Eerst nog naast mijn deeltijdbaan, sinds 2008 fulltime. En 
het gaat nog steeds goed met mijn bedrijf. Ik heb klanten door het hele land en haal 
een deel van mijn contacten uit Utrecht vandaan, bijvoorbeeld via de Doe Het Niet 
Zelf-Dagen. Daar leer ik ook andere ondernemers kennen met wie ik veelal samenwerk.

Alleen thuiszitten vond ik niks. Daarom huurde ik eerst een ruimte via Sophia’s 
Kunstprojecten. Nu zit ik alweer jaren in een kleinschalig bedrijfsverzamelpand aan de 
Lauwerecht. Het is gezellig: we lunchen vaak samen; het voelt alsof het collega’s zijn.

Klanten kiezen voor mij omdat ze tevreden zijn over wat ik maak, omdat ik commu-
nicatief en laagdrempelig ben. Grafisch ontwerpers kunnen zonder beperkingen van de 
techniek denken en ik ga met plezier de technische uitdaging aan. Vaak met gebruik 
van mijn CMS, waarop gebruikers op een eenvoudige manier zelf hun aanpassingen 
kunnen doen. Ik hoef nauwelijks te ondersteunen. En is dat toch nodig, dan help ik ze 
graag op weg.

Ik verzin leuke dingen om te doen en kan daarvan leven. Ook ben ik erg blij met 
de vrijheid die ik heb en de tijd die ik zelf kan indelen. Zo kon ik deze zomer twee 
maanden met mijn vriendin door Europa trekken. Ik ben bij een Broodfonds aange-
sloten, een soort arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit levert me tegelijkertijd een 
mooi netwerk op. Nee, ik zie nauwelijks nadelen aan het zelfstandig ondernemerschap.

Mooiste klus: De afwisseling vind ik belangrijk, en ook websites met een uitdaging in 
de techniek of een mooie inhoud. Zo maakte ik samen met vormgever Arnoud van den 
Heuvel een site voor beeldend kunstenaar Wietse Jellema, een online expositie van 
zijn enorme verzameling beelden en poppetjes. Daar word ik heel blij van.

Mijn droom: Mijn bedrijf is op organische wijze in beweging en in ontwikkeling en 
dat voelt goed. Ik hoop nog vele jaren zo voor mezelf door te gaan. Het ontwikkelt 
zich meer en meer, met een focus op samenwerking en het creatief inzetten van de 
techniek. Heerlijk!’
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Marian Mulder – Mulder Communicatie 

‘Ik ben een communicatieadviseur en -manager met coach- en trainers-

kwaliteiten. Tegelijkertijd ben ik een coach en trainer met extra 

communicatie-expertise.’ 

‘Ondernemer worden was nooit specifiek een droom van me. In 2003 is het er min of 
meer toevallig van gekomen. Ik werd benaderd door de jeugdkrant Kidsweek om een 
pr-opdracht voor ze te doen. Maar ik had een communicatiebaan bij Treintaxi, een 
onderdeel van NS. Ik kwam op het idee mijn eigen bedrijf te starten en besprak dit 
met mijn baas. Hij vond het prima als ik ging freelancen. Ik heb toen een half jaar als 
zzp’er aan twee opdrachten gewerkt. En daarna ben ik ondernemer gebleven. Ik doe 
nu al jaren met veel plezier werk waarin ik hoop veel voor anderen te kunnen beteke-
nen. Inmiddels is mijn bedrijf uitgegroeid tot een drieluik: communicatieadvies- en 
management, trainen en coachen. Die drie dingen vullen elkaar goed aan.

Sinds 2004 heb ik kantoorruimte in bedrijfsverzamelpand Hooghiemstra. Mijn 
werkruimte is prettig licht en ik kijk uit op het plein voor het pand. Ik kan hier mijn 
communicatiewerk voorbereiden en ook goed coachen. Beneden is een ruimte waar ik 
trainingen geef. Ik ga vaak even naar het park hierachter, dan eet ik met klanten of 
cursisten in het restaurant in het Griftpark. Werken in een bedrijfsverzamelpand is ook 
praktisch. Je loopt even bij elkaar binnen, doet zaken met elkaar. Vormgevers, juris-
ten, webbouwers, een wijnbedrijf: er zit hier van alles. Dat maakt het heel levendig. 
Daarbij speelt de centrale ligging van Utrecht ook een rol. Je bent altijd overal dicht-
bij en hebt veel mogelijkheden om de juiste mensen in te schakelen.

Klanten kiezen voor mij omdat ik allround ben en twintig jaar ervaring heb als 
communicatiedeskundige. Het belangrijkste is echter dat het moet klikken. Mensen 
kiezen voor een bepaald type - ik ben bijvoorbeeld resultaatgericht en no-nonsense.

Ik houd van de onafhankelijkheid en het avontuur. Vaak ben ik ergens een tijdje 
als interimmer - en als alles goed geregeld is, vertrek ik weer. Ik doe niet alleen 
mezelf, maar hopelijk ook mijn klant een lol met mijn frisse en onafhankelijke blik. 
Wat ik verder fijn vind, is dat ik me als zelfstandig ondernemer voortdurend ontwikkel. 
Zo blijf ik scherp. 

Vorig jaar zomer was er een maatschappelijk debat over megastallen onder leiding 
van Hans Alders. Ik zat één van de zes burgerpanels voor. Het was heel afwisselend: 
zo stond ik in de stallen, met de poten in de klei; dan weer sprak ik met pers, 
stakeholders of activisten. Ik houd van die reuring. In zo’n opdracht komen al 
mijn kwaliteiten samen.

Mijn droom: Misschien ga ik nog eens coachen via Skype vanuit een huisje in 
Toscane. Maar eigenlijk is dat wat ik nu doe precies wat ik wil. Ik heb er hard aan 
gewerkt om te komen waar ik nu ben.’



52     ZZP Utrecht 

‘De combinatie van westerse en 

Chinese technieken geeft vertrouwen’
______________________________________________

www.oostenwest.net



ZZP Utrecht     53

Raquel van der Klei – Acupunctuur Hoograven 

‘Ik behandel mensen met fysieke en mentale klachten. Dat doe ik door 

gebruik te maken van acupunctuur en fysiotherapie. Ook ben ik Chinees 

herbalist. Het mooist vind ik het als ik die drie onderdelen tijdens de behan-

deling kan combineren. De Chinese en de westerse geneeskunde gaan wat mij 

betreft samen.’ 

‘Van origine ben ik fysiotherapeut. Ik miste echter de holistische benadering. Daarbij 
kijk je niet alleen naar de ziekte, maar ook naar de psychische en emotionele gesteld-
heid van een patiënt. Daarom begon ik in 2000 een opleiding tot acupuncturist. In 
2006 begon ik voor mezelf, in een praktijk aan de Homeruslaan. Een paar jaar later 
kwam er hier in de praktijk een plek vrij. Nu combineer ik het beste van twee werel-
den: ik ben fysiotherapeut, maar pas ook Chinese geneeswijzen toe.

Mijn werkplek is hier in de praktijk. Ik behandel mensen in een neutrale ruimte 
zodat ze zich op hun gemak voelen. Het is prettig om in een andere wijk te werken 
dan waar ik woon. Zo kom ik mijn klanten niet tegen in de supermarkt en kan ik mijn 
werk- en privésituatie goed scheiden. Het is fijn om in Utrecht te werken. Ik ben aan 
de stad gehecht: het is pittoresk, maar ook stads. Er wonen allerlei soorten mensen en 
al die verschillende mensen zie ik hier in mijn praktijk. Ik houd daarvan.

Klanten kiezen voor mij omdat de combinatie van westerse en Chinese technieken 
vertrouwen geeft. Ik pak het lichaam op drie verschillende niveaus aan, maar niet op 
een zweverige manier. Daarnaast kijk ik altijd goed naar de klant en sluit aan bij zijn 
of haar beleving. Vaak betekent dat, dat ik een vertaalslag maak vanuit de oosterse 
naar de westerse denkwijze.

Ik houd van de uitdaging. Je komt steeds weer jezelf tegen, je groeit ervan. Ik ben 
een ondernemend type: in mijn studententijd zette ik al advertenties waarin ik mijn 
diensten aanbood; in de jaren ’90 had ik een fysiotherapiepraktijk op La Palma. Vorig 
jaar won ik een prijs op de Ondernemersboulevard hier in Hoograven. De prijs was een 
opleiding aan de Ondernemersacademie. Een geweldige opleiding. 
Soms vind ik het wel zwaar dat je niets kunt afschuiven. Gelukkig helpt mijn man me 
met het schrijven van teksten. En ook mijn plannen en ideeën bespreek ik met hem.

Voor mij is het ‘t allermooist als ik mensen zie opknappen. Zie ik dat mensen het 
hele proces van genezing aangaan en dat de combinatie van acupunctuur, fysiothera-
pie, kruiden en dieetadvies aanslaat – dan ben ik gelukkig.

Mijn droom: Een grote boerderij buiten Utrecht, waar ik met gelijkgestemde geesten 
een holistisch en preventief centrum op kan zetten. Een centrum dat niet is gericht 
op het bestrijden van symptomen van een ziekte, maar zich bezighoudt met rust en 
ontspanning, met zorg voor je diepere ik. We zijn vergeten in de diepte te leven.’
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____________________________

annelies@dtpexpress.nl
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Annelies van Roosmalen – DTP Express   

‘Ik maak alles wat drukwerk omvat – uitsluitend voor print, dus niet voor 

het web. Ik ben grafisch vormgever en doe DTP-werk. Mijn klanten zijn vooral 

ontwerpers en drukkerijen, maar ook organisaties als het UMC.’

‘Eind 2004 werd ik ontslagen bij het reclamebureau waar ik werkte. Ik wilde weer 
een vaste baan, maar dat bleek lastig. Zelfstandig werken trok me niet. De financiële 
onzekerheid hield me tegen. Toch begon ik in 2006 voor mezelf, als graficus. Ik belde 
iedereen die ik kende. Netwerken is heel belangrijk: de meeste opdrachten krijg ik via-
via. Al snel kreeg ik mijn eerste klussen. En inmiddels zou ik niet anders meer willen.

Ik heb een kantoor aan huis, in een ruimte die grenst aan de tuin. Daar staat mijn 
Mac en ik kan er scannen en printen. Met mooi weer zet ik de tuindeuren open en 
hoor ik de vogeltjes fluiten terwijl ik werk. Mijn klanten zitten niet alleen in Utrecht, 
maar door het hele land. Bijna alles gaat tegenwoordig via internet. Toch vind ik het 
wel belangrijk om contact te hebben met andere Utrechtse ondernemers. Daarom zit ik 
in de Utrechtse Ontwerpersgroep. We eten twee keer per jaar, praten bij over het vak 
en bekijken elkaars werk.

Klanten kiezen voor mij omdat ik snel werk. Een opdracht die ik ’s ochtends binnen 
krijg, is ’s avonds weer terug bij de klant. Ook heb ik veel ervaring. Al sinds 1987 werk 
ik met de Mac, ik ben technisch goed onderlegd. Daarnaast vind ik het prettig om mee 
te denken met de klant. Soms levert een klant iets aan waarvan ik direct zie: hier is 
een drukker niet blij mee. Ik meld dat dan meteen. En dat waarderen mensen.

Dat ik geen reistijd heb en dat ik vrij ben om mijn tijd in te delen zoals ik dat wil, 
dat vind ik de pluspunten van het zelfstandig ondernemerschap. Het ene moment 
werk ik in het weekeind of ’s avonds door, het andere moment neem ik een middag 
vrij. Bijvoorbeeld om naar mijn volkstuin te gaan. Ook doe ik vrijwilligerswerk in een 
kookgroep in Overvecht. Dat kan allemaal omdat ik zelfstandig ondernemer ben. 

Grote klussen waarbij ik veel beeld moet bewerken vind ik het mooist. Bijvoor-
beeld bij het maken van magazines en boeken. Ik puzzel dan net zo lang tot ik iets 
mooi uitgevuld krijg.

Ik ben tevreden. Ik werk wanneer ik wil en heb geen mensen in dienst. Dat wil ik ook 
niet – personeel hebben betekent dat je je vrijheid kwijt bent. Nee hoor, als ik het 
druk heb, dan werk ik gewoon wat langer door. Voor mij hoeft er niets te veranderen. 
Het is goed zoals het is.’
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‘Ik noem mezelf geen kunstenaar. Dat mogen anderen doen’ 
_________________________________________________________________________

www.keeswennekendonk.nl
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Kees Wennekendonk – Kunstenaar      

‘Ik houd me graag bezig met muziek en taal. Anderzijds ben ik tekenaar en 

ontwerper. Doordat ik me met verschillende dingen bezighoud, werk ik 

projectmatig. Ik noem mezelf geen kunstenaar. Dat mogen anderen doen. 

Als iemand zegt dat hij kunst maakt, dan heb je te maken met een amateur.’

‘Karakterologisch ben ik een zelfstandige. Op mijn 15e zat ik al piano te spelen in het 
Regthuys in Breukelen, waar ik wat geld voor kreeg. Omdat ik van alles naast elkaar 
doe, past het niet bij mij om voor een werkgever te werken. Na het conservatorium in 
Groningen ben ik het theaterwezen ingerold en daar kreeg ik mijn eerste freelance-
overeenkomst. Formeel begon toen het zelfstandig ondernemerschap. Eigenlijk kun je 
als kunstenaar niet anders - door de aard van het werk ben je zelfstandige.

Ik werk in verschillende disciplines. Daarom heb ik niet één werkplek. Mijn werkdag 
begint met een kop koffie in brasserie De Rechtbank. Tekenen, musiceren en brillen 
maken doe ik vanuit huis. Ook organiseer ik Pindaconcerten vanuit mijn werfkelder: 
kunstensalons op het gebied van muziek, poëzie, kunst en wetenschap. En in theaters 
of muziekzalen heb ik solo-optredens of houd ik WordScape-bijeenkomsten waarbij 
dichters optreden in live geïmproviseerde soundscapes. Door de combinatie van mu-
ziek en poëzie ontstaat er iets nieuws – het is soms bijna een religieuze ervaring. 

Klanten kiezen voor mij omdat ik blijf onderzoeken tot ik dicht genoeg bij de kern 
ben uitgekomen. In welke discipline dan ook. Ik maak weinig autonoom werk – ik 
maak vaak iets voor iemand anders. Een bril wordt altijd een persoonlijk ontwerp. Een 
tekening ook. Voor mij is de individuele waarde van iemand van belang. 

Het mooiste van het zelfstandig ondernemerschap is dat ik niet hoef te vergade-
ren. Ik maak geen loze uren: ik werk 50 tot 80 uur per week. Het is prettig dat ik zelf 
mijn tijd kan indelen. ’s Ochtends kan ik het best portretteren, ’s avonds maak ik de 
beste muziek.

Mijn allermooiste klus: De portrettenserie die ik maakte voor het maandblad Zin: 
tekeningen met daarbij een interview van bekende en minder bekende Nederlanders. 
Mijn portrettekeningen voor Zin en het Utrechts Nieuwsblad zijn dit voorjaar met 
behulp van crowdfunding als cultureel erfgoed opgenomen in het bestand van het 
Utrechts Archief. Ook ben ik trots op de tekening die ik maakte van Willem Barnard 
voor zijn 90e verjaardag. Het portret hangt in het stadhuis aan de “Wall of Fame.”

Mijn droom is me verder te ontwikkelen als tekenaar, muzikant, en organisator. Ook 
wil ik een theaterprogramma maken waarin meerdere disciplines hun functie hebben.’
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‘Mensen vanuit nieuwsgierigheid en 

kwetsbaarheid naar zichzelf laten kijken’
__________________________________________________

www.ActWild.nl 
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Minke Voorhorst – ActWild 

Wat is jouw unieke kracht en hoe kun je die optimaal inzetten? 

Persoonlijke begeleiding van mensen die het verschil willen maken.

‘In 1997 ben ik voor mezelf begonnen. Sindsdien is mijn bedrijf met mij meegegroeid. 
De rode draad is: mensen vanuit nieuwsgierigheid en kwetsbaarheid naar zichzelf 
laten kijken, waardoor ze hun potentie gaan inzetten. Dat deed ik in mijn praktijk 
voor massagetherapie & bewegingstechniek, als fysiek theater- en bewegingsdocent 
op het Utrechts Centrum voor de Kunsten en de jeugdtheaterschool in Utrecht. Maar 
ook met trainingen theater en lichaamswerk voor acteurs in Nairobi en als regisseur 
en artistiek leider bij mijn eigen theatergroep WildVreemd. 
Omdat het begeleiden van jonge theatermakers en stagiaires me goed beviel, startte 
ik Act, Acting Coaching & Training. Inmiddels is mijn bedrijfsnaam veranderd in 
ActWild. ‘Wild’ staat voor een natuurlijke staat: levendig, ongetemd en puur. Terug 
naar de essentie. Ik begeleid mensen die een volgende stap in hun persoonlijke 
ontwikkeling willen zetten bij het vinden van hun eigen weg. Wat voedt jouw lichaam 
en hoe voed je jouw ziel? In individuele trajecten en intensives (trainingen) breng ik 
mensen in beweging en laat ze stilstaan bij wat hen beweegt. Verandering zit ‘m in 
het zetten en blijven zetten van haalbare stapjes. En, zoals psychiater en schrijfster 
Anne Terruwe het verwoordt, door “te mogen zijn zoals je bent, om te worden wie je 
bent maar nog niet kunt zijn”.

Lex Hupe, cliënt van Minke: ‘Minke laat mij mijn kwaliteiten en vermogens 
ontdekken. Dit doet ze door me te laten ervaren hoe ik in mijn lichaam zit en door 
me te spiegelen. Ze haalt me uit mijn comfortzone en begeleidt me steeds naar een 
volgende stap. Dankzij haar was ik bijvoorbeeld dit voorjaar keynote speaker tijdens 
een onderwijs-ICT-congres.’

De absolute plus van het zelfstandig ondernemerschap is dat ik mijn eigen weg
kan gaan. Je wórdt ook inspirerend als je zelf echt je passie leeft. 

Mijn mooiste klus: In 2005 regisseerde ik de openingsvoorstelling van een landelijk
theaterfestival in Utrecht. Ik was ook artistiek leider van dit grote amateurtheater-
project (WildZuur). Ruim anderhalf jaar lang mocht ik mensen uit allerlei kunstzinnige
disciplines begeleiden in hun artistieke ontwikkelingen en het groepsproces.
Op dit moment is mijn passie relatiecoaching: voor paren ben ik een katalysator voor
contact vanuit zelfbewustzijn en eigenheid. Partners op het werkvlak help ik zodanig
op elkaar af te stemmen dat er een uniek en krachtig samenwerkingsverband ontstaat.

In de toekomst wil ik detoxreizen en life & soul retraites organiseren op een mooie, 
schone plek, aan fantastische stranden.’
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‘Vanuit de drukte in de stad 

loop je zo de stilte in’
_________________________________

www.ruimte-voor-aandacht.nu
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Esther Hasselman – Ruimte voor Aandacht 

‘Ik ben mindfulnesstrainer en natuurcoach. Daarnaast verhuur ik een 

prachtige ruimte voor aandachtgerichte activiteiten, centraal gelegen 

op een rustige plek.’ 

‘Ik had een prima baan: als consultant in een klantcontactfunctie reed ik het hele 
land door. Toch besloot ik het roer om te gooien. Ik wilde meer met aandacht leven 
en anderen hierin ondersteunen. Naast mijn werk ging ik een coachopleiding doen die 
deels op boeddhisme was gestoeld. Ook volgde ik verschillende trainingen in Neder-
land en in het buitenland op het gebied van mindfulness. In 2011 nam ik de stap om 
voor mezelf te beginnen als coach en mindfulnesstrainer. Eerst gaf ik cursussen in 
allerlei gehuurde zaaltjes. Ik had echter liever een ruimte voor mezelf. In januari 2012 
zag ik dat deze nieuwe ruimte te huur kwam. Ik wist meteen: “Die is van mij.”

Het regelwerk en de administratie doe ik thuis, achter de laptop. Techniek past 
niet bij de sfeer in de Ruimte voor Aandacht. Mijn trainingen geef ik in deze ruimte. 
Je moet eerst een smal steegje door om hier te komen. Dat geeft een intiem gevoel 
– vanuit de drukte in de stad loop je zo de stilte in. De Ruimte voor Aandacht is heel 
licht door de grote glaspartijen. Ik heb het helemaal in mijn stijl ingericht. Alle men-
sen die hier komen zijn enthousiast. 
Soms ga ik ook naar buiten met mijn klanten. Natuur is overal - ik heb niet veel vier-
kante meters nodig. Meestal loop ik in Amelisweerd, maar ik heb ook loopmeditaties 
aangeboden in Park Transwijk en Park de Gagel.

Klanten kiezen voor mij omdat de combinatie natuurcoach en mindfulness mensen 
aanspreekt. En ik hoor van klanten dat zij het prettig vinden dat ik het zakenleven 
ken: ook ik maakte lange dagen in een drukke business. Daarnaast waarderen klanten 
het dat er op mijn website veel informatie te vinden is.

De flexibiliteit en de vrijheid om zelf te bepalen wat ik doe vind ik het mooist. Ik 
geloof steeds minder in “meten is weten” – ik ga af op mijn gevoel en volg mijn hart. 

Mijn mooiste klus: Als mensen iets bereiken via een coachtraject of mindfulnesstrai-
ning, dan maakt me dat gelukkig. “De natuur is een extra coach erbij,” hoorde ik eens 
van een klant. Ook ben ik er trots op dat Ad de Regt, bij wie ik ooit de mindfulness-
training heb gevolgd, met mij samen wil werken. Dat ervaar ik als een grote pluim.

Ik ben een community aan het opzetten in de Ruimte voor Aandacht, met allerlei 
disciplines die elkaar aanvullen en versterken. Een rebalancingmasseuse bijvoorbeeld, 
en een meditatiegroep. Ik word daar heel blij van. Het lijkt alsof mijn leven tot nu 
toe een aanloop is geweest naar dit moment.’ 
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‘Heerlijk dat ik mijn creativiteit 

kwijt kan in mijn werk’
____________________________________

www.egelantier-videoproductions.biz
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Mark Rozeboom – Egelantier Videoproductions     

‘Ik maak bedrijfsfilms, video-cv’s en instructiefilms. Ook maak ik films voor 

particulieren. Bijvoorbeeld van feesten, maar ook films na overlijden: met 

materiaal dat nabestaanden mij aanleveren maak ik een filmportret van de 

overledene.’

‘In 2010 startte ik mijn eigen onderneming. Van origine ben ik beroepskeuzeadviseur, 
trainer en mediator. Ik kan daarin mijn creativiteit echter minder kwijt. Bezig zijn met 
beeld en geluid – dat is waar mijn hart ligt. In mijn vrije tijd heb ik veel abdijen en 
kastelen gefilmd in Engeland. Mooie sfeerbeelden zonder snelle shots, met mijn eigen 
stem als voice-over. Vrienden vroegen me steeds vaker om te komen filmen op feesten 
en partijen. Zo kwam ik op het idee om een videoproductiebedrijf te beginnen.

Mijn materiaal verzamel ik op locatie. Thuis, in mijn werkkamer, monteer ik mijn 
films. Een computer, een goede camera en een tv – dat is alles wat ik nodig heb. 
Utrecht is een prettige stad voor ondernemers. Het is een stad die uitnodigt tot cre-
ativiteit. Vorig jaar begon ik met het maken van een programmareeks over de stad en 
al haar facetten. Die serie rond ik dit jaar af en dan komen de films op de markt.
 
Klanten kiezen voor mij omdat mijn films zich onderscheiden door de goede beeld-
kadrering en de voice-overs die ik zelf inspreek. Ik bouw de spanning op en leid de 
kijker met mijn stem naar een beeld toe – als het even kan met humor. Geluid vind ik 
heel belangrijk. Ik luister in beeld, zie beelden bij muziek en hoor muziek bij beelden. 
Doordat ik het geluid bij de film zelf verzorg, bied ik mijn klanten een totaalproduct.

Ik vind het heerlijk dat ik mijn creativiteit kwijt kan in mijn werk. Tot op zekere 
hoogte natuurlijk: de wens van de klant is uiteindelijk leidend. Wel vind ik het belang-
rijk om mijn klanten te adviseren. Het kan altijd mooier en beter. 

Voor de videoclub waar ik lid van ben, maakte ik een vakantiefilm van 12 minuten. 
Daar kreeg ik  veel enthousiaste reacties op; ik won er ook een prijs mee. Daarnaast 
filmde ik op een surpriseparty en leverde een film compleet met muziek en voice-
overs. Dat zijn de klussen waar ik het meest van geniet.

Mijn droom is een netwerk van mensen uit de branche om me heen die mij kunnen 
aanvullen. Ik maak bijvoorbeeld geen journalistieke reportages of huwelijksreportages, 
maar verwijs mijn klanten graag door naar een collega die dat wel kan. En ik ben na-
tuurlijk graag bereid voor anderen voice-overs in te spreken. Met deze werkwijze kan 
ik een eenmanszaak blijven en de klant toch een breed aanbod bieden.’
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‘Mijn poëzie helpt mensen om even 

uit de gewone, dagelijkse dingen te 

stappen’
__________________________________________

www.papierenvliegtuig.eu
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Marion Steur – Papieren Vliegtuig 

‘Ik schilder gedichten en vertaal Duitse en Engelse teksten. Daarbij vraag ik 

me altijd af: wat gebeurt er – en wat wordt ermee bedoeld? Ik begeef me 

graag in de wereld daartussen door in woord en kleur te schetsen wat er om 

me heen gebeurt. Met het Papieren Vliegtuig maak ik taalkunst: taal kan 

betoveren, maar ook dingen achterhouden. De interessantste dingen 

gebeuren tussen de regels.’

‘”Waar ben ik echt naar op zoek?”, dacht ik de laatste jaren dat ik bij de Provincie 
Utrecht werkte. Ik had allerlei functies gehad, werkte al een paar jaar als beleids-
medewerker. Maar echt gelukkig werd ik niet van mijn werk. Ik ging op zoek en 
ontdekte dat ik het als kind geweldig vond om Griekse zinnen te vertalen. Zo’n 
puzzel oplossen, dat spreekt me aan. Ik deed een vertaalopleiding Duits en startte in 
2007 het Papieren Vliegtuig: mijn bedrijf vliegt namelijk op twee vleugels. Naast mijn 
vertaalwerkzaamheden schilder en schrijf ik gedichten. Soms in samenwerking met 
anderen. Zo verwoord ik de gedachten van De Wandelaar, een 4 meter hoge figuur van 
beeldend kunstenaar Bart Ensing. De Wandelaar is altijd onderweg en is te vinden in 
de buurt van exposities. Sinds een paar jaar geef ik ook workshops taalkunst op 
scholen en voor bedrijven. Het zijn workshops over woorden en beelden die een 
stroom van creativiteit op gang brengen.

Een eigen kantoor of werkkamer heb ik niet. Vertalen doe ik achter mijn bureau, 
schrijven en schilderen kan overal. 

Klanten kiezen voor mij omdat ik niet bang ben voor lastige teksten. De vertaal-
bureaus weten me goed te vinden. Over mijn taalkunst hoor ik vaak dat het mensen 
helpt om even uit de gewone, dagelijkse dingen te stappen. Er zit ruimte in mijn 
gedichten, ik wil dingen niet klemschrijven. Poëzie kan dingen laten landen.

Het grootste voordeel van het ondernemerschap vind ik de vrijheid. Ook de 
helderheid spreekt me aan. De lijnen zijn altijd kort. De eigen verantwoordelijkheid 
vind ik prettig, hoewel dat tegelijkertijd een nadeel is: lukt iets niet, dan is het ook je 
eigen schuld.

Mijn allermooiste klus: Als ik ingewikkelde tekst die zeer gesloten is toch open 
kan breken, dan geeft me dat een goed gevoel. Daarnaast heb ik een paar gedichten 
geschreven waar ik veel positieve reacties op krijg. Bijvoorbeeld het gedicht Onder-
stroom.

Mijn droom: De vleugels van het Papieren Vliegtuig meer in evenwicht te krijgen. Nu 
leef ik vooral van het vertalen en dat wil ik zeker niet missen. Ik zou echter wel wat 
meer betaalde creatieve opdrachten willen doen.’
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‘Mensen bekijken me positief-kritisch. 

Dit houdt me scherp’
_____________________________________________

www.selmavandenbraak.nl
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Selma van den Braak – Project- en 
managementsupport

‘Faciliteren en verbinden: dat is mijn rol in organisaties. Ik doe project- en 

mangementsupport. Door mijn aanwezigheid kan het management- of 

projectteam zich voor 100% op zijn kerntaak richten.’

‘Een vaste baan hebben was nooit mijn ambitie. Jarenlang deed ik werk op basis van 
tijdelijke contracten. Totdat ik in 2007 werd benaderd voor een functie die ik alleen 
op freelancebasis kon uitvoeren. Ik vond het wel een stap om te gaan freelancen, 
maar ik ben heel tevreden over het besluit om voor mezelf te beginnen. Sindsdien heb 
ik altijd volop werk gehad.
 
Ik werk als interimmer steeds een paar maanden tot een jaar bij een bedrijf. Vaak 
gaat het om een tijdelijke organisatie-in-een-organisatie: er wordt voor een beperkte 
duur een team geformeerd. Ik doe dan de projectondersteuning: rapportages voorbe-
reiden, de projectadministratie, de organisatie van bijeenkomsten of vergaderingen,  
het coördineren van informatiestromen enzovoort. Ik doe dit altijd op de locatie van 
het bedrijf waardoor ik ben ingehuurd. Daar is mijn werkplek.  

Klanten kiezen voor mij omdat ik allround ben en veel ervaring heb opgedaan bij 
verschillende branches. Daarnaast doe ik mijn best een leuke tijdelijke collega te zijn: 
ik maak het gezellig, organiseer een barbecue of borrel op z’n tijd. Dat maakt het 
werken voor iedereen aangenaam.

Het mooiste van het zelfstandig ondernemerschap is de veelzijdigheid. Ik kijk in 
allerlei organisaties rond: bij de overheid, verzekeringsmaatschappijen, consultancy. 
De tijdelijkheid van mijn functie maakt dat ik me vanaf dag 1 moet bewijzen. Mensen 
bekijken me positief-kritisch. Dit houdt me scherp.

Mijn allermooiste klus: Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen aan een klus op de 
IT-afdeling van een verzekeringsmaatschappij. Dit was pittig omdat ik geen ervaring 
had in de informatietechnologie. Toch vind ik het belangrijk om inhoudelijk op de 
hoogte te zijn. Ik wil wel weten wat ik opschrijf als ik een vergadering notuleer. Op 
deze afdeling lukte het me snel me de materie eigen te maken. En daar ben ik best 
trots op.

Mijn droom: Ik zou wel eens een tijdje de personal assistent van een toponderne-
mer willen zijn. Je leert er veel van om in de buurt van een gerenommeerd persoon 
te werken. Een andere droom is het moederschap en mijn werk op een goede manier 
combineren, straks als ons kind geboren is. Dat lijkt me best een uitdaging.’
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‘Igluu is een inspirerende werkplek waar 

ik veel anderen ontmoet’
_______________________________________________

www.workbookcompany.com
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Martine van der Steeg-Donders – Workbook Company    

‘Met Workbook Company maak ik dat wat analytisch is praktisch. Ik maak 

trainingen van alles wat bestaat en ontwikkel syllabi en werkboeken. Mijn 

werkboeken bevatten inzichtvragen, kennisvragen en reflectievragen zodat 

de inhoud van een boek beter beklijft.’

‘Naast mijn baan bij Orange zette ik in 2005 een eigen bedrijf op: Weer Op Koers voor 
loopbaanbegeleiding. Ik werkte in de avonduren als ondernemer. Na de geboorte van 
mijn eerste kind besloot ik in 2007 fulltime te gaan ondernemen. Vanaf de eerste dag 
zat mijn agenda vol met coach- en trainingsafspraken. Steeds vaker ontwikkelde ik 
ook trainingsmateriaal. Ik merkte dat dit me goed af ging – vooral door mijn achter-
grond als psycholoog en mijn bedrijfskundige ervaring. Het ging zo goed, dat ik een 
nieuw bedrijf begon: Workbook Company. Ik heb een methode ontwikkeld om een 
werkboek te maken bij een theoretisch boek. Inmiddels heb ik 6 werkboeken gemaakt. 
Eén daarvan wordt in Amerika op een universiteit gebruikt en wordt dus de komende 
jaren keer op keer herdrukt.

Ik heb een flexibele werkplek bij Igluu, een werk- en ontmoetingscentrum voor on-
dernemers. Voor mij is dit ideaal: tien minuten fietsen vanaf huis, midden in de stad. 
Het is inspirerend om hier anderen te ontmoeten: we werken veel samen binnen Igluu, 
geven elkaar advies. Thuis op mijn zolderkamer krijg ik die wijsheid niet.

Klanten kiezen voor mij omdat ik procesmatig sterk ben en snel begrijp waar een 
probleem ligt. Hierdoor lukt het me om een training of werkmethode te maken bij 
ieder issue waar iemand mee kampt. Dat ik geen specialist ben, is mijn voordeel: ik 
‘hang’ als het ware boven het boek en heb snel de kernpunten te pakken.

Het mooiste van het zelfstandig ondernemerschap is de vrijheid. Ik heb niets te 
maken met vertragende factoren die je in een groot bedrijf vaak tegenkomt. Daarnaast 
is dit uitstekend te combineren met mijn gezin: tussen 9 uur en half 6 kan ik goed 
geld verdienen, daarna heb ik tijd voor mijn kinderen.

Mijn allermooiste klus: Via NCOI heb ik een jaar lang 8 vrouwen bij Zwitserleven 
getraind en gecoacht. Ik verzorgde een train-de-trainertraject voor hen. Het waren 
slimme en briljante vrouwen. Ze daagden mij uit. Er ontstond een bijzondere dyna-
miek. Van zo’n traject groei ik zelf en dat komt het resultaat ten goede.

Mijn droom: Met een paar anderen zou ik een nieuw bedrijf willen beginnen waarin 
de focus ligt op innovatieve vormen van leren. Ik denk hierbij aan een combinatie van 
e-learning met contacturen, leren in je eigen tijd, individuele leerprogramma’s. In de 
wereld van het opleiden valt nog zóveel te verbeteren.’
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Puck ‘t Hart - Puck grafisch ontwerp
www.puckpuckpuck.com 
puck@puckpuckpuck.com
Willem van Noortplein 15
3514 GK Utrecht
030 - 232 85 38 

Pieter van Leeuwen - Fotografie
www.pietervanleeuwenfotografie.nl
Pieter.vanleeuwen@zonnet.nl
Lange Nieuwstraat 58
3512 PK Utrecht
030 - 252 11 48 / 06 26 07 82 77 

Olga Leever - de schone schrijfster
www.deschoneschrijfster.nl
olga@deschoneschrijfster.nl
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht 
030 - 755 15 36 / 06 24 21 18 09 

Jeroen Boereboom - Drukwerkconsultancy
www.drukwerkconsultancy.nl
jeroen@drukwerkconsultancy.nl
Kapelweg 1
3566 MK Utrecht, 
030 - 273 11 24 / 06 15 28 91 94 

Martin van Leeuwen 
Comprend Communicatie & 
Koken met de Zaak in de Sigarenfabriek
www.comprend.nl / www.kokenmetdezaak.nl
Abel Tasmanstraat 90, 3531 GW Utrecht 
030 - 888 85 51 / 06 24 13 08 03

Hilde Backus 
Het wandel Coach Bureau
www.coachbureau.nl
hilde@coachbureau.nl
Javastraat 72, 3531 PN Utrecht
06 17 06 67 50 
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Frans Hofmeester
Filmmaker en kunstenaar
www.franshofmeester.nl
info@franshofmeester.nl
Alkhof 5, 3582 AX Utrecht
06 26 49 28 85

Gert-Jan Jansen
Gespreksleider
www.gespreksleider.nl
gjj@gjj.nl
Van Diemenstraat 21, 3531 GG Utrecht
06 55 13 61 99

Cecile Schijven
CC Boekhouding en Advies
www.ccboekhouding.nl
info@ccboekhouding.nl
Adriaan Menninckkwartier 3, 3554 CS Utrecht
030 - 751 5551 / 06 21 28 66 27

Jos Geluk 
Ardis Park Music
www.Ardispark.nl
jos@ardispark.nl
Tankenberg 14, 3524 LA Utrecht 
06 53 41 46 70

Evi Weiland
Advocatuur Weiland
www.advocatuurweiland.nl
e.weiland@advocatuurweiland.nl
Nieuwegracht 24a, 3512 LR Utrecht 
030 - 229 40 55 

Pieter Klein  
De Passieorganisator 
www.depassieorganisator.nl
Van Swindenstraat 33, 3514 XN Utrecht, 
030 - 276 30 80 / 06 49 82 82 73 
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Simone Molenaar
Opleidingsdiensten 
www.opleidingsdiensten.nl
simone.molenaar@opleidingsdiensten.nl
Oudwijkerdwarsstraat 123, 3581 LC Utrecht 
06 55 87 40 68

Niek van de Schoot 
Buro NVDS
www.buronvds.nl
niek@buronvds.nl
Verlengde Molenweg 7, 3604 DA Maarssen
06 14 64 19 29

Ina Huising 
HRM Interim & Advies
www.inahuising.nl 
ina@inahuising.nl
Homeruslaan 9-II, 3581 MA Utrecht 
06 50 24 04 82 

Joost Mangnus 
Hippocom Tekst & Advies
www.hippocom.nl
joost@hippocom.nl
Bankastraat 2, 3531 HH Utrecht 
06 51 45 23 97

Monique Giling
MGO-Studio
www.mgo-studio.nl
info@mgo-studio.nl
Kweektuinlaan 77, 3452 SR Utrecht 
030 - 268 58 56 / 06-55705316

Ingmar Heytze
www.ingmarheytze.nl
info@ingmarheytze.nl
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Maaike Springorum - Text Corner
www.textcorner.com
maaike@textcorner.com
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
06 51 17 22 24 

Jan den Besten  
Webbouwer en geluidsontwerp 
www.jandenbesten.net 
info@jandenbesten.net
Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht
06 16 64 26 45

Marian Mulder - Mulder Communicatie 
www.Muldercommunicatie.nl
marian.mulder@planet.nl
Hooghiemstraplein 105, 3514 XN Utrecht 
06 10 48 87 74 

Raquel van der Klei  - Acupunctuur Hoograven
www.oostenwest.net
info@oostenwest.net
Verlengde hoogravenseweg 298, 3523 KJ Utrecht
06 20 62 13 37
 

Annelies Van Roosmalen
DTP Express 
annelies@dtpexpress.nl
Gambiadreef 38, 3564 ES Utrecht
030 - 262 16 44 / 06 21 28 28 35 

Kees Wennekendonk
www.keeswennekendonk.nl
mail@wennekendonk.nl
Oudegracht 226W, 3511 NT Utrecht
030 - 230 02 22
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Minke Voorhorst  - ActWild 
www.actwild.nl
minke@actwild.nl
van Musschertbroekstraat 72, 3514 XL Utrecht 
030 - 271 13 49
06 24 60 90 56 

Esther Hasselman - Ruimte voor Aandacht
www.ruimte-voor-aandacht.nu
contact@ruimte-voor-aandacht.nu
Singelsteeg 2, 3511 HB Utrecht 
06 14 45 93 73 

Mark Rozeboom - Egelantier Videoproductions
www.egelantier-videoproductions.biz
egelantier@ziggo.nl
Lofoten 113, 3524 EP Utrecht 
06  21 23 65 70 

Marion Steur  - Papieren Vliegtuig
www.papierenvliegtuig.eu
info@papierenvliegtuig.eu
Beukstraat 4, 3581 XG Utrecht
06 27 31 02 75 

Selma van den Braak
Project- en Managementsupport 
www.selmavandenbraak.nl
selmavandenbraak@gmail.com
Markstraat 5, 3582 KJ Utrecht 
06 24 73 73 66

Martine van der Steeg-Donders
Workbookcompany
workbookcompany.com
info@workbookcompany.com
Jansdam 2a, 3512 HB Utrecht 
06 28 02 01 13
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Ontmoeten en inspireren
Een podium voor on- en offline ontmoeten en kennisdelen, met het doel 
elkaar te versterken. Sharing is caring. Wanneer jij je kennis deelt en open 
staat voor de ontmoeting, faciliteert Seats2meet.com je graag met een workspace, 
wifi, koffie & thee en een heerlijke lunch. Je wordt onderdeel van een groeiende, 
levendige community van Zelfstandig Professionals. 

Wil je een besloten bijeenkomst houden?
De 20 inspirerende meetingspaces zijn perfect afgestemd op het doel van elke 
bijeenkomst. Daarbij heb je toegang tot verschillende online tools om je meeting 
socialer te maken en volledig te managen. Via de appspace komt alles wat online en 
offline gebeurt samen in een 3rd space, waar de aanwezige kennis inzichtelijk 
gemaakt is en het ontmoeten kan beginnen!

Seats2meet.com Utrecht
www.seats2meet.com
Moreelsepark 65
(Hoog Caterijne, kantoren Hoog Overborch)
030-239 3838
contact@s2mutrechtcs.com
twitter: #s2m030 en @s2m

Seats2meet.com
______________
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Katja Budde Coaching & Training   www.katjabudde.nl

Hamerschrift - Redactie en tekstverzorging    www.hamerschrift.nl

Sarolea & Organisatie Ontwikkeling     www.carolinesarolea.nl

Kae Sign - Organisatiebureau Passie in uitvoering     www.kaesign.nl

Jos van Wijgerden - O&I Adviseur     www.jvwbv.nl

Ashley Cowles - Translation & Copywriting     www.ashleycowles.nl

Communicatie bij verandering - Christien de Kanter   www.christiendekanter.nl

Kind&Jij - Consult en training      www.kindenjij.nl

Ido Dijkstra - Freelance Journalist/tekstschrijver    www.idodijkstra.webs.com

Visser Design Expo Styling - Decors en belettering   www.visserdesign.nl

Asha Vasconcellos - EFT en Certified Life & Personal Coach www.zijnwiejebent.nl

Gerald ontwerpt - Grafisch + interactief www.geraldontwerpt.nl

IK Organiseer Personal Organizing, voor terugvindbaar opruimen www.ikorganiseer.nl

Ontwerpbureau de2dames - tentoonstellingen&grafisch vormgeven  www.de2dames.nl

Jo Design & Communication      www.jo-online.nl

Dj Miss Twist        www.djmisstwist.com

EVC Adviesbureau       www.evcadviesbureau.com 

Boei 9 Coaching (óók natuur-/wandelcoaching!)    www.boei9.nl

Kant & Klaar Catering       www.kantenklaar.nu

Tawa Tawa  Maatschappelijk Projectmanagement    www.tawatawa.nl

Het Grootste Bedrijf van Utrecht:
Utrecht telt ruim 17.000 zzp’ers. Samen vormen zij Het Grootste Bedrijf van Utrecht. 
Deze zzp’ers leverden ook een financiële bijdrage aan dit boek. Wij danken hen harte-
lijk voor hun ondersteuning.
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Ovalen Tafel -  Adviseur Duurzaam** Ondernemen  www.ovalentafel.nl

ActualBikeWear        www.actualbikewear.nl

KBFA Fiscaal Advies & Administratie     www.kbfa.nl

Esther de Graaff - Freelance projectmanager, schrijver www.estherdegraaff.nl

Jacqueline Franssens - Veranderen van organisatie cultuur   www.cultureatwork.nl

Haicu webdesign       www.haicu.nl

Pro Organizing        www.pro-organizing.nl

Webletters - Specialist in tekst en beeld     www.webletters.nl

Uitvaartfotografie Anna Groot    www.fotosvaneenuitvaart.nl

Lunamare - Opvoedingsondersteuning op maat     www.opvoedparty.nl/www.lunamare.nu

Jacqueline Duerinck Communicatie, interim- en projectmanagement www.jduerinck.nl 

Buro Verschillig    www.buroverschillig.nl

De Hofdames Tuinontwerp      www.dehofdames.nl

WEAN Uitgever Daarom Utrecht!      www.daarom-utrecht.nl 

Ruth Sival-Groenveld AA      www.orgaccountants.nl

HK Websites        www.hakaprins.nl

Anke Wammes communicatie      www.ankewammes.nl

Cora Bastiaansen       www.bastiaansen.biz

JAS Consultancy www.jasconsultancy.com

Liseth Meijer Teksten en Vertalingen www.lisethmeijer.nl
  
 



78     ZZP Utrecht 

Trainspot voor trainers
www.trainspot.nl
Kleine Singel 33, Utrecht
030 - 737 05 81
info@trainspot.nl
twitter: @trainspot_nl

De Werkplek
www.huisaandewerf.nl
Boorstraat 107, Utrecht , 030 - 231 58 44
werkplek@huisaandewerf.nl
www.facebook.com/dewerkplek
twitter: @dewerkplek

De Alchemist
www.de-alchemist.org
Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht
06 - 54 93 15 08
info@de-alchemist.org
twitter: @DeAlchemist1

Atoomclub
www.atoomclub.nl
Atoomweg 50, Utrecht
030 - 230 92 30
info@atoomclub.nl
twitter: @atoomclub

Maliebaan45
www.maliebaan45.nl
Maliebaan 45, Utrecht
030 - 239 40 49
info@maliebaan45.nl
twitter: @maliebaan45

Flexwerkplekken in Utrecht
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Igluu
www.igluu.nl
Jansdam 2A, Utrecht
085 - 773 7703
nienke@igluu.nl
twitter: @igluu

zpot
www.zpot.nl
www.leidscherijnwerkt.nl
Zandweg 116B, De Meern
info@leidscherijnwerkt.nl
twitter: @zpotDeMeern

Weerdsluis
www.weerdsluis.nl
Bemuurde Weerd OZ 37, 3514 AP Utrecht
030 - 293 43 99
info@weerdsluis.nl
twitter: @weerdsluis

Seats2meet.com Utrecht
www.seats2meet.com
Moreelsepark 65, Utrecht
030 - 239 38 38 / 0346 - 599 667 (reserveren)
contact@seats2meet.com 
twitter: @s2m030

In De Ruimte
www.inderuimte.org
Oudegracht 230 A - a/d werf, Utrecht
06 - 1177 8119
info@inderuimte.org
twitter: @InDeRuimte
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Rabobank Utrecht feliciteert ZZP Utrecht met dit boek. 

Meer ZZP tips vind je op www.ikgastarten.nl
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Gaat het slecht met de zzp’er? Helemaal niet! Utrecht heeft veel krachtige, ondernemende
en kleurrijke zzp’ers. Samen vormen zij het Grootste Bedrijf van Utrecht. In dit boek vind 
je dertig portretten van deze zelfstandige professionals, leuke flexwerkplekken in Utrecht 
en een heleboel handige websites van Utrechtse zzp’ers.
 
IDEE & ONTWERP: PUCK GRAFISCH ONTWERP
INTERVIEWS EN TEKST: DE SCHONE SCHRIJFSTER
FOTOGRAFIE: PIETER VAN LEEUWEN


