”

Want juist omdat
we allemaal
anders zijn,

kunnen
we elkaar
aanvullen en
versterken.

Voorwoord

Ons land bestaat uit van klei, zand en veen, maar onze mentaliteit is
gebouwd op ondernemerschap. Wat zou Nederland zijn zonder onze al
die innovatieve, creatieve, hardwerkende mensen die een kans zien, hem
pakken en omzetten in succes? Zij houden onze economie draaiend, zorgen
voor banen en zijn de drijvende kracht achter de innovaties waar ons land
bekend om staat.
In mijn huidige baan als minister voor Medische Zorg en Sport zie ik ook hoe
goed Nederlandse bedrijven het doen. Onze topsector Life Science and Health
helpt ons met slimme vindingen om de zorg te verbeteren en tegelijkertijd
kosten te besparen. Samen met de mensen in de zorg werken wetenschappers,
beleidsmakers én ondernemers aan gezondheidszorg die persoonlijk is, en
waarin patiënten zelf hun beslissingen kunnen nemen, bijvoorbeeld door hun
eigen medisch dossier te beheren. Dat trekt internationaal de aandacht. Kansen
voor de zorg en kansen voor Nederland gaan hier hand in hand.
Ondernemerschap is bovendien voor veel mensen dé manier om hun dromen
waar te maken, een toekomst op te bouwen, anderen te ontmoeten en deel uit
te maken van deze samenleving. Heel belangrijk. Want juist omdat we allemaal
anders zijn, kunnen we elkaar aanvullen en versterken.
Daarom is het zo geweldig dat de Dutch Dream Foundation al 12 jaar ondernemers helpt om hun droom waar te maken. Door coaching, met advies en
begeleiding en door onderzoek te doen. En met succes! Dat blijkt uit cijfers:
inmiddels hebben 220 ondernemers meegedaan, met 67 procent omzetgroei
en 29 procent meer FTE. En – misschien niet zichtbaar in cijfers maar net
zo belangrijk – heel veel plezier, trots en geluk bij de ondernemers die hun
dromen vervuld zien.

”

The most
effective
way to do it
is to do it

Er is nog veel werk te doen. Onder jongeren die van huis uit níet alle kansen
hebben meegekregen om zich volledig te ontplooien is veel talent en ambitie

Bruno

Bruins

te vinden. Fantastisch dat de Dutch Dream Foundation zich nu op deze groep
gaat richten. Want als iedereen mee kan doen, dan is en blijft Nederland
het land van de onbegrensde mogelijkheden, het land van waar een wil is,
is een weg, het land waar we samen aan bouwen.
Ik wens de Dutch Dream Foundation en alle ondernemers en jongeren

Minister van Medische Zorg en Sport

die hun kansen durven te grijpen veel succes in de komende jaren!

Dutch Dream

ondernemers
20 interviews
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” Hoe gaaf

Via de Dutch Dream
Foundation kwam
ik bij ing binnen.

is het
als dan
ineens
een deur
voor jou
opengaat?

Naam:

	Abolfazl Karami

Leeftijd:

27 jaar

Bedrijf:

King of the Ribs

Deed mee in:
2014,
		Dutch Dream Award Winnaar
Coach: 		Ruud Mols
Voormalig Director Sales en Trade		

marketing Nederlandse Staatsloterij

Abolfazl Karami
Voorgeschiedenis
“Op negenjarige leeftijd kwam ik vanuit Iran naar Nederland, samen met mijn
vader, moeder en zus. Ik heb ook nog een zusje dat in Nederland is geboren.
Mijn vader had een restaurant waar je kon kiezen uit honderden gerechten.
Mijn vader had hart voor zijn bedrijf, maar was niet echt met een strategie bezig.
Hij wilde zijn gasten tevredenstellen.”
Abolfazl Karami is nu tien jaar ondernemer. Als zeventienjarige stond hij met
één been in school en met z’n andere been in de zaak van zijn vader. “Ik haalde
mijn vmbo-t diploma en ik wilde naar de havo, omdat ik een droom had: de
wereld zien. Ik vroeg me af: hoe kan ik het beste mijn droom verwezenlijken,
zonder dat ik daarvoor over de benodigde financiën beschik?” Zijn plan om
piloot te worden sneuvelde na een reality check tijdens een open dag van die
opleiding. Door de verslechterde gezondheid van zijn ouders nam Abolfazl de
zaak van zijn vader over. “Ik gaf mijn vader aan, dat ik de zaak graag voort wilde
zetten, maar niet op de manier zoals hij het deed.”
Abolfazl is vindingrijk en droomt groot en zo ontstond King of the Ribs.
“Van het geld van mijn studiefinanciering heb ik een mooi logo laten maken
en liet ik een folder drukken. Dat foldertje stuurde ik mee met de bestellingen
van ons restaurant. Onze omzet verdubbelde bijna. Het kostte me geen extra
moeite en de productiviteit van mijn medewerkers ging omhoog. Dat gaf
me een kick! Na een jaar wilde ik meer. Hoe gaaf zou het zijn als het King of
the Ribslogo naast al die grote merken zou staan, zoals Pathé, Mediamarkt
en KFC?” En… het is Abolfazl gelukt!
Wat was jouw droom toen je aan het Dutch Dream
Coachingsprogramma begon? Is jouw droom uitgekomen?
“King of the Ribs smaakte naar meer. Mijn droom was om nog meer zaken op
franchise basis te openen. Ik ben nog steeds bezig met het verwezenlijken van
mijn droom. Ik opende een tweede zaak in Almere en mijn logo staat nu op
gelijke hoogte met KFC en de bioscoop.”
Wat heeft de Dutch Dream Foundation voor jou betekend?
“Ik wilde graag een pand hebben in Nijmegen. ING was daar de investeerder.
Via de makelaar kwam ik er niet doorheen. De makelaar wilde niet met mij om
tafel zitten, omdat ik geen naamsbekendheid had. Ze gingen voor een bekende
naam. Nu is het zo, dat ING betrokken is bij de Dutch Dream Foundation en via
de Dutch Dream Foundation kwam ik bij ING binnen. Hoe gaaf is het als dan
ineens een deur voor jou opengaat?”

Wat komt er bij jou als eerste op als je aan de
Dutch Dream Foundation denkt?
“Het netwerk. Je bereikt als ondernemer op een gegeven moment een punt dat
je een stap wilt zetten en dat lukt dan niet, omdat je een nobody bent. Het gaat
er soms niet meer om wie je bent, maar vooral wie je kent!”
Wat heb je in het coachingsjaar gedaan?
“Mijn mentor was Ruud Mols, destijds Director Sales and Trademarketing van de
Nederlandse Staatsloterij. Hij kwam van Koelewijn & Partners en had de nodige
achtergrondkennis op het gebied van franchising. Ik ben een ondernemer die
van alles wil proberen, heen en weer springt. Hij wreef het er bij mij in: focus,
focus, focus. Je moet weten waarom je ooit aan jouw onderneming begonnen
bent. Dat geeft je niet alleen succes, maar ook de veerkracht om als je een keer
valt, weer op te staan, omdat je weet wat jouw doel is.”
Wat heeft indruk op jou gemaakt?
“Wat veel indruk op me heeft gemaakt, is het gevoel erbij te horen: iemand te
zijn. Soms doe je heel veel goede dingen, maar krijg je geen complimenten. Bij
de Dutch Dream Foundation werd het gewaardeerd waar ik mee bezig was. De
mensen die mij complimenten gaven, hebben kennis en ervaring. Als zij zeggen
dat iets goed is, dan is het goed.”
Welke droom zou jij voor een ander waar willen maken?
“Mijn droom is om jonge ondernemers die echt heel graag willen een kans
te geven om hun dromen waar te maken. Ik kreeg ooit die kans. In de eerste
plaats, omdat mijn ouders naar Nederland gekomen zijn, waardoor ik hier een
heel ander leven op heb kunnen bouwen. Ten tweede, omdat de Dutch Dream
Foundation mij een kans heeft gegeven om mijn droom waar te maken. Daarom
wil ik graag iets terugdoen.
Ik zeg altijd tegen mijn managers: ‘De mensen die bij ons komen werken,
hebben nog een lege rugzak en die rugzak moeten wij proberen te vullen.
Als ze bij ons weggaan, hebben zij een gevulde rugzak.’ Ik heb jonge managers
in dienst die niet in hun kansen geloven. Ze denken dat ze die kans nooit zullen
krijgen. Als ze die kans wel krijgen, dan weten ze niet hoe ze ermee om moeten
gaan. Ik wil het volgende doorgeven: ‘Als je iets wilt bereiken, doe het dan ook
en ga ervoor!’”
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”

Dromen kunnen
in de loop van de
tijd veranderen.

nu vind ik het
belangrijk
om bij groei
een bijdrage
aan de
maatschappij
te leveren.

Naam:

Kaji But

Leeftijd:

42 jaar

Bedrijf: 	Sea Palace
Deed mee in:

2013

Coach: 		
		

Hassan Tagi
Oprichter & CEO ItaQ en ShowBird

Kaji But

Voorgeschiedenis
Kajis vader kwam in de jaren 70 naar Nederland. Net als alle andere Chinezen
begon hij samen met zijn vrouw een restaurant. Begin jaren 80 kreeg zijn vader
de kans om aan een groot project in Amsterdam deel te nemen: Sea Palace.
In het begin ging het heel slecht. Als het bedrijf op deze manier door zou gaan,
zou het einde van het jaar niet gehaald worden. “Mijn vader heeft de anderen
toen uitgekocht en is een andere koers gaan varen. Hij was de drijvende kracht,
hét gezicht van het bedrijf. Binnen de Chinese gemeenschap heeft mijn vader
een goede reputatie opgebouwd.”
In de Chinese cultuur zijn de zonen de opvolgers. Kaji zou de zaak dus vroeg
of laat overnemen. Op zich wilde hij dat wel doen, maar nog niet direct. Na zijn
studie werkte hij bij verschillende bedrijven in loondienst. Vooral in de weekenden werkte hij in het restaurant van zijn vader. “In die tijd botsten mijn vader en
ik regelmatig; we hadden een andere visie. Ik wilde bijvoorbeeld de menukaart
vernieuwen, dát zag mijn vader niet zitten.” Na het overlijden van zijn vader in
2007 nam Kaji Sea Palace over.
“Sea Palace is een authentiek Chinees restaurant in het centrum van
Amsterdam. Onze filosofie: wij willen een stukje China aanbieden in het centrum
van Amsterdam. Als je bij ons binnenkomt, dan moet je het gevoel hebben dat
je in China bent. Dit bereiken we door onze inrichting, maar ook door onze
gastvrijheid en natuurlijk het authentieke (Zuid-)Chinese eten.”
Wat was jouw droom toen jij aan het Dutch Dream Coachingsprogramma
begon? Is jouw droom uitgekomen?
“Het was mijn droom om het bedrijf te laten groeien. Ik had het bedrijf overgenomen. Ik was er toen alleen maar mee bezig om er iets goeds van te maken.
Dromen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Ik was toen heel erg op
financiële groei gericht; nu vind ik het belangrijk om bij groei een bijdrage aan
de maatschappij te leveren.”
Wat is nu jouw Dutch Dream?
“Ik zou eigenlijk een bedrijf willen beginnen, waarbij we een goede basis leggen
voor de maatschappij. Mensen eten tegenwoordig steeds minder vlees, omdat

het beter is voor het milieu, maar ook voor de eigen gezondheid. Mijn droom
is om een vegetarisch of veganistisch concept te ontwikkelen, zodat mensen
gezonde voeding kunnen eten, waardoor ze energieker worden en meer uit
hun dag kunnen halen.”
Kaji werd gekoppeld aan coach Hassan Tagi. “Het was de allereerste keer dat
ik gecoacht werd en ik wist niet precies hoe ik daarmee om moest gaan. Pas
na dat coachingsjaar viel bij mij het kwartje en ging ik er veel meer mee doen.
Mijn coach merkte op dat ik het hartstikke druk had en dat kwam volgens hem,
omdat ik heel veel dingen zelf deed. Groeien en het hebben van meer bedrijven
zou niet gebeuren, als ik de zaken op deze manier bleef organiseren en niet zou
gaan delegeren.”
Wat heeft jou de boost gegeven om voor jouw droom te gaan?
“Ik denk dat mijn coach me toch wel de boost heeft gegeven om voor mijn
droom te gaan. Hij leerde me mijn mindset te veranderen. Hij gaf me tips om
bepaalde boeken over het veranderen van je mindset te lezen. Als ondernemer
krijg je vaak met tegenslagen te maken en daar moet je mee om kunnen gaan.
De manier hoe je met tegenslagen omgaat, bepaalt of je succesvol bent als
ondernemer.”
Wat heeft de meeste indruk op jou gemaakt tijdens het coachingsjaar?
“De haast belangeloze inzet van zo veel mensen. Ook vind ik het goed dat
de Dutch Dream Foundation aandacht besteedt aan allochtone ondernemers.
Als allochtone ondernemer heb je met andere culturen te maken en dat kan
het ondernemen bemoeilijken.”
Welk aspect van ondernemen spreekt je het meeste aan?
“Het bouwen aan dingen, werken aan je droom, dat spreekt me het meeste aan.
Dit doe ik gelukkig vaak met veel plezier.”
Wie is jouw rolmodel?
“Ik heb geen rolmodel. Er zijn verschillende mensen tegen wie ik opkijk,
vanwege hun doorzettingsvermogen of doordat zij in staat zijn zoveel mogelijk
uit hun capaciteiten te halen. Je kunt altijd van andere mensen leren.”
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”

De Dutch Dream
Foundation kwam
precies op het
juiste moment

Mijn coach
werd mijn
investeerder.
Mooier kon
ik het niet
krijgen.

Naam:

	Ingrid Cayet

Leeftijd:

48 jaar

Bedrijf: 	Madaga
Deed mee in:

2015

Coach: 		
Henk van den Broek
		Mede-eigenaar Dirk van den Broek,
		bestuurder DDF

Ingrid Cayet
Voorgeschiedenis
De Franse Ingrid Cayet komt uit een familie van kleine ondernemers. De bankier
van haar ouders hielp hen om hun schoenenwinkel te laten groeien, waardoor
zij geïnspireerd werd en ook bankier wilde worden. Vijftien jaar geleden
verhuisde Ingrid naar Amsterdam om daar voor ABN AMRO te gaan werken.
Nog steeds veel uitdaging en kansen maar stilletjes groeide de vraag: what
next? Gelijktijdig met deze verandering liep de adoptie van haar eerste kind
uit Columbia. Het adoptieproces bracht haar dichtbij zichzelf en het wakkerde
haar droom aan: een dienst of product ontwikkelen dat impact op mensen
heeft. In 2008 zette zij, in haar eigen keuken, de eerste stappen voor het
realiseren van haar droom. Twee jaar later was de echte start van haar bedrijf:
Madaga, hapje voor hapje verliefd op echt eten. Uit saaie ingrediënten
ontstaan onweerstaanbare maaltijden en broodbeleg waar kinderen van
smullen en daardoor met plezier hun bordje leegeten.
Ingrid vond het lastig om als werkende moeder met een drukke baan iedere
dag gezond en vers te koken. ”Ik wilde mijn kind een veilige basis bieden
en voor mij is puur en gezond eten daar een heel belangrijk onderdeel van.
Ik noem dat echt eten. Als klein meisje liep ik vaak in Bourgogne in de moestuin
van mijn oma, de ‘voorraadschuur’ voor puur en gezond voedsel. Ik geloof dat
elk kind recht heeft op echt eten en dat het een ‘lifetime gift’ is als je als kind
liefde voor lekker eten meekrijgt. Door toedoen van de levensmiddelenindustrie
is het echter niet meer vanzelfsprekend dat écht eten voor kinderen
toegankelijk is.”
“‘Madaga’ staat voor een merk. Onze missie is om te zorgen dat alle
kinderen de kans krijgen om verliefd te worden op echt eten. We helpen
kinderdagverblijven om kids op smaaksafari mee te nemen. Alle door ons
geproduceerde producten zijn biologisch en qua samenstelling heel
verantwoord voor kinderen. Dus: geen toevoegingen, geen zout, geen suiker
en minimaal één portie groente per maaltijd. Met onze maaltijden helpen
wij kinderen hun smaak te ontwikkelen. Iedere maaltijd vormt een nieuwe
uitdaging met nieuwe smaken die heel plezierig zijn voor kinderen.”
Wat heeft jou de boost gegeven om voor jouw droom te gaan?
“Ik kwam uit een wereld waarin alles perfect moest zijn. Ondernemen betekent

vallen en opstaan; het is de harde werkelijkheid. Door te ondernemen krijg je
een ander perspectief op het leven. De eerste twee, drie jaar als ondernemer
vond ik erg moeilijk, vooral het zoeken naar investeerders voor mijn bedrijf. Ik
vond een investeerder en op dat moment werd ik gebeld met de mededeling
dat er een tweede kind in Colombia op ons wachtte. De investeerder trok zich
terug, omdat ik moeder werd. Bij terugkomst in Nederland had ik te maken met
operationele problemen. Was dit het keerpunt? Moest ik stoppen of doorgaan?
De Dutch Dream Foundation kwam precies op het juiste moment. Mijn coach
werd mijn investeerder. Mooier kon ik het niet krijgen.”
Wat heeft de Dutch Dream Foundation voor jou betekend?
“De Dutch Dream Foundation heeft mij een plek van herkenning geboden.
Ik had iemand nodig die ondernemer was, ambitie had en mij kon helpen om
de weg te vinden bij het uitbouwen van mijn bedrijf. Ook heb ik geleerd om
te vertrouwen dat het goed komt. Op het moment dat het nodig was, kwam
er een coach en kon ik mijn idee verder gestalte geven.”
Wat heb jij in dat jaar gedaan?
“Samen met mijn coach formuleerden we een doelstelling en keken we kritisch
naar mijn activiteiten. Het proces was professioneel en gestructureerd. Het belangrijkste thema voor mij tijdens het coachingsjaar: werken aan zelfvertrouwen.
Toen ik aan het programma begon, sprak ik weinig Nederlands. Ik was onzeker
over mijn rol als ondernemer. De positieve benadering van mijn coach heeft
mij daar het meest bij geholpen.”
Wat is nu jouw Dutch Dream?
“Je zou kunnen zeggen dat mijn droom uitgekomen is. Madaga is gegroeid
en we hebben onze grootste concurrent overgenomen. Mijn droom komt pas
echt uit als mijn merk in de verschillende Europese landen bekend is en staat!”
Wat is jouw levensmotto?
“Ken je ‘the beginner’s mind’? Dit houdt in, dat als je iets voor de eerste keer
doet, je het heel intens ervaart. Al jouw zintuigen staan op scherp en neem
je alles in je op. Je zuigt heel bescheiden nieuwe waarnemingen op.
Mijn levensmotto is dan ook: ‘Blijf bescheiden’ en sta open.”
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”

Bij de Dutch Dream
Foundation vond
hij waar hij naar
op zoek was.

Ik ervaar de
Dutch Dream
Foundation
als een warm
bad voor
ondernemers

Naam:

	Ismail Canga

Leeftijd:

46 jaar

Bedrijf:

Prana Nederland

Deed mee in:
2015,
		Dutch Dream Award Winnaar
Coach: 		
Hans Hemels
		
Voormalig Directeur HR en
		Organisatieontwikkeling NS

Ismail Canga
Voorgeschiedenis
Ismail Canga is opgegroeid in een omgeving met veel schuldenproblematiek.
Hierdoor zag hij al op jonge leeftijd wat schulden met het leven van mensen
doet. “Schulden en armoede zijn een enorme aanslag op de gezondheid en
de kwaliteit van leven.” Het maakte als kleine jongen veel indruk op hem om
mensen te zien die door schulden niet meer konden werken en niet meer
genoten van het leven. Ismail die eigenlijk arts wilde worden, besloot dat
hij geen patiënten wilde genezen, maar gezondheidsproblemen wilde
voorkomen. Hij zou armoede gaan bestrijden.
En dat doet hij. “Prana Nederland heeft als specialisme financiële gezondheid.
Dat is hard nodig: één op de zes werknemers meldt zich ziek door financiële
problemen. Met onze diensten ontzorgen wij werkgevers bij het hebben
en het behouden van een financieel gezonde werkvloer.”
Naast preventieve diensten ontwikkelt Prana Nederland ook educatieve programma’s. Werkgevers, gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen
deze diensten en programma’s inzetten met als doel mensen financieel sterker
te maken. Ismail richtte ook ‘Stichting Een-voor-Een’ op, een stichting waarmee
hij kinderarmoede de wereld uit wil helpen. ‘Giving partners’ krijgen de gelegenheid om in welke vorm dan ook hun bijdrage te leveren. In Nederland leven
ongeveer 400.000 kinderen in armoede. Ismail ziet educatie als de sleutel tot
een betere toekomst. “Educatie vergroot jouw kennis en hoe meer kennis je
bezit, des te groter wordt het zelfvertrouwen.”
In 2015 deed Ismail mee aan het coachingsprogramma. Op dat moment
bestond zijn bedrijf drie jaar. “Ik had toen te maken met de eerste tegenslagen
en werd geconfronteerd met de harde feiten van het ondernemen. Ik was
vooral op zoek naar een luisterend oor en gelijkgezinden.” Bij de Dutch Dream
Foundation vond hij waar hij naar op zoek was. “Ik ervaar de Dutch Dream
Foundation als een warm bad voor ondernemers. Als je ervoor openstaat,
dan is dit een fantastische mogelijkheid. De deelnemende coaches en
ondernemers luisteren oprecht naar je en denken met jou mee.”
Wat was jouw droom toen jij aan het Dutch Dream
Coachingsprogramma begon?
“Mijn doel was om binnen vijf jaar in Nederland het grootste marktaandeel op

het gebied van preventieve financiële diensten te hebben. Echter, ik kwam
er in dat jaar achter dat ik kwaliteit veel belangrijker vind. Iedereen die bij
Prana Nederland aan klopt, verdient alle aandacht en het beste resultaat.”
Wat heb jij in dat jaar gedaan?
“Om te beginnen werd ik de winnaar van de Award. De invloed van mijn coach
Hans Hemels heeft daar zeker aan bijgedragen. We spreken elkaar nog steeds
regelmatig. Vlak nadat ik de Award won, ging het heel goed met mijn bedrijf.
Helaas gingen we door de veelheid aan opdrachten fouten maken, waardoor
de kwaliteit in het gedrang kwam. Het succes van Prana Nederland werd echter
bijna mijn ondergang. Dat was de reden om de stekker uit sommige opdrachten
te trekken en de focus weer op de kern te leggen.”
Wat heeft de meeste indruk op jou gemaakt tijdens het coachingsjaar?
“Het netwerk heeft veel indruk op me gemaakt. Ik heb veel gehad aan het
sparren met de andere ondernemers en coaches. Ook de inspiratiereis naar
Portugal zal ik niet snel vergeten.
Mijn kernovertuiging is dat als je mensen wilt helpen, je het probleem van
alle kanten moet benaderen. Dit kost tijd. Ik wil mensen helpen en in het
coachingsjaar heb ik ook geleerd dat ik niet iedereen kan helpen, Dat gaat
uiteindelijk ten koste van jezelf, waardoor je niemand meer kunt helpen.
Een goede focus is enorm belangrijk. Ik werk nu veel gestructureerder.”
Wie is jouw rolmodel?
“Mijn jongere broer is mijn rolmodel. Hij is verlamd vanaf zijn nek en volledig
gehandicapt. Hij is zo ontzettend krachtig. Elke keer als ik hem bezoek, dan
neem ik me voor hem op te vrolijken en hem een hart onder de riem te steken,
maar wat blijkt? Elke keer als ik bij hem wegga, is het andersom. Híj heeft
mij moed ingesproken en dan denk ik: ‘Verdomd, je hebt het weer geflikt!”
Kun je zeggen dat jouw droom uitgekomen is?
“De droom waarmee ik het programma ingegaan ben, is deels uitgekomen.
Ik ben meer in balans en ervaar meer rust. Iedereen heeft z’n eigen verhaal
over het pad naar succes. Wat zo’n pad typeert, zijn de tegenslagen. Ik ben
ervan overtuigd dat elke tegenslag een waardevolle les is. We moeten
verder bouwen op de lessen die ons leven ons leert.”
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Glenn H.S. Weisz
Ik heb maar weinig
netwerkborrels
meegemaakt waar
mensen zo open

over hun
successen
en faal- of
liever gezegd,
leermomenten
zijn.

Naam:

	Glenn H.S. Weisz

Leeftijd:

38 jaar

Bedrijf:

Canitiem & Canidream

Deed mee in:

2016

Coaches:
José Brenninkmeijer
		Voormalig Vice President
		KPN Consulting, CEO Manpower
		Joris Geertman
		voormalig Director KPN, Portfolio 		
		
Innovation, Marketing and Alliances

Voorgeschiedenis
Glenn Weisz studeerde als civiel ingenieur af aan de TU Delft en begon zijn
loopbaan in de engineering. Al snel kwam hij erachter dat hij van dit werk niet
gelukkig zou worden. Hij miste de passie die hij bij zijn collega’s zag. Met de
bouwtekeningen had hij niets, de teamdynamieken rondom communicatie
en samenwerking intrigeerden hem veel meer. “Ik wist heel goed wat ik niet
wilde, maar had geen idee wat wel. Duidelijk was wel dat vooral mensen mij
interesseren. Ik stelde mezelf de vraag: ‘Waarom heb ik m’n best gedaan om
mijn studie als civiel ingenieur af te ronden om vervolgens geen voldoening
uit dat werk te halen?’ Ik las toen een onderzoek waaruit bleek dat 65% van de
Nederlandse beroepsbevolking geen voldoening haalde uit hun werk. Ik wilde
geen deel uitmaken van deze statistiek, maar zélf mijn toekomst vormgeven.
Dus besloot ik mijn eigen plan te trekken en zo te voorkomen dat ik deel zou
worden van andermans plannen!”
2011 werd het jaar van zijn carrièreswitch. Glenn polste de mensen in z’n omgeving en legde hen de volgende vragen voor: ‘Waarom doe je wat je doet en
wat mis je?’ Het unanieme antwoord: het achterhalen van het ‘eigen waarom’.
De zoektocht naar het vaststellen van het ‘eigen waarom’ was het uitgangspunt
van het bedrijf Canitiem dat hij oprichtte. “Met Canitiem verzorgen wij persoonlijk leiderschapstrajecten in de Zorg, Engineering en het Hoger Onderwijs.
Wij geven professionals tools hoe ze richting kunnen geven aan zichzelf, hun
teams en hun organisatie.” Glenn ontwikkelde meerdere leiderschapstrajecten
in het bedrijfsleven, maar richtte zijn pijlen ook op waar het allemaal begonnen
was: de TU Delft. Als gastdocent ontwikkelde hij een leiderschapsmodule
voor honours studenten en schreef hij het handboek ‘Studenten Hebben Dorst’,
waarin leiderschap en ondernemerschap centraal staat. “De module verzorg
ik nu 6 jaar op rij en stel de studenten vier belangrijke vragen. Wie ben je,
wat wil je en wat kun je? En hoe kun je sociaalmaatschappelijke impact
hebben op jonge leeftijd.”
Wat was jouw droom toen jij aan het Dutch Dream Coachingsprogramma
begon? Wat heb je in dat jaar gedaan?
“Ik droomde ervan om persoonlijk leiderschap toegankelijk te maken voor alle
studenten. In de tijd van het coachingsprogramma gingen mijn compagnon en
ik uit elkaar. Ik werkte toen zowel in als áán mijn onderneming. Mijn coaches
José en Joris leerden me zaken af te stoten en hielpen mij om focus aan te
brengen in mijn werkzaamheden!”
Wat heeft jou nog meer de boost gegeven om voor jouw droom te gaan?
“Mijn eerste zakelijke mentor was een goeroe op het gebied van persoonlijke

ontwikkeling. Hij zag mijn passie en de twinkeling in m’n ogen, maar
tegelijkertijd ook mijn ‘struggle’ om mijn droom meer zakelijk te benaderen.
Gepassioneerde ondernemers verliezen door hun passie vaak de ‘sense of
business’, helemaal als hun business over mensen gaat. Ik denk liever in impact
én groeicijfers. De andere les die ik kreeg: ‘Durf te allen tijde af te stappen op
jouw target! Als je iemand wilt ontmoeten, stap op diegene af en wees lekker
jezelf.’ Als het spannend is, en je doet het toch, krijg je een onoverwinnelijk
gevoel. Mensen zijn eerder bereid met je mee te denken dan je denkt.”
Wat heeft de Dutch Dream Foundation voor jou betekend?
“De Dutch Dream Foundation ervaar ik als een heel open, eerlijk en warm
netwerk. Je ontmoet er toegewijde professionals. Ik heb maar weinig
netwerkborrels meegemaakt waar mensen zo open over hun successen en
faal- of liever gezegd, leermomenten zijn. Heel krachtig! De warmte zit in het
onderlinge contact. Tot op de dag van vandaag heb ik nog contact met het
netwerk van de Dutch Dream Foundation en mijn beide coaches. Het netwerk
heeft een wisselwerking. Bestuurders helpen ondernemers met hun bedrijf,
en ondernemers inspireren bestuurders met hun snel schakelend vermogen.
Ook het multi-etnische, multiculturele karakter van de Foundation spreekt
mij aan. Ik heb kansen gekregen en die kansen wil ik anderen ook graag geven.
Daarom ben ik sinds 2017 de CANIDREAM foundation gestart om actief
te investeren in talentontwikkeling van jongeren uit achterstandswijken.“
Is jouw droom uitgekomen?
“Ik weet niet of mijn droom uitgekomen is. Dat mag je me nog een keer vragen
als ik 85 ben. Voor nu kan ik meegeven dat het al zeven jaar mijn missie is om
persoonlijk leiderschap toegankelijk te maken voor een groter deel van de
bevolking. Ooit begonnen met professionals, intussen werken we ook met
studenten en tieners. Ik vind het belangrijk om mezelf continu te blijven vernieuwen en te experimenteren met nieuwe vormen waarmee we deze groepen
optimaal kunnen voorzien in hun behoeften. We lanceren binnenkort ook een
nieuw platform voor HR-managers om jong talent aan te trekken. Ik kan er
nog niet teveel over verklappen, maar we gaan recruitment op z’n kop zetten.
Heel spannend allemaal. Houd ons in de gaten.”
Wat zou jij willen doorgeven aan een ander?
“Omring je met inspirerende mensen, gelijkgestemden die jou helpen verder te
komen. Het ondernemerschap kan heel eenzaam zijn en is niet altijd makkelijk.
Zorg ervoor, zeker op de momenten dat het even minder gaat, dat je kunt
terugvallen op mensen die kritisch durven te zijn, met jou mee willen denken
en adviezen durven te geven, zodat jij weer op het juiste spoor komt.”

Interview met 20 Dutch Dream Ondernemers | 17

”

We zijn twee totaal
verschillende
persoonlijkheden,
maar we delen een
bepaalde visie.

Bart zorgde
voor een club
van wijze
mannen
die mij met
kritische
vragen uit
hun vakgebied
ondervroegen.
Naam:

	Sandra Ballij

Leeftijd:

35 jaar

Bedrijf:

Ctaste, Ctalents

Deed mee in:
2013,
		Dutch Dream Award Winnaar
Coach: 		
		

Bart Karis
Voormalig CEO Zeeman

Sandra Ballij
Voorgeschiedenis
Sandra Ballij begon elf jaar geleden met ondernemen, daarvoor was zij bankier.
In 2007 startte ze met Ctaste, een restaurant waar je in het donker dineert
en waar jonge gastheren/-dames met een zintuiglijke ‘uitdaging’ werken.
“Deze mensen hebben een normaal denk- en leervermogen en een normaal
gemiddeld IQ. Onder deze groep ligt het werkloosheidspercentage in
Nederland op 65%. Dat vind ik gek. Deze mensen zijn misschien anders, werken
op een andere manier, maar iedereen heeft zo z’n eigen set of skills en talenten.
We willen aan de ene kant deze groep een kans geven, maar zien ook nog
veel barrières in de maatschappij. Aan de andere kant is het aannemen van
deze mensen een verrijking voor een organisatie. Je leert namelijk op een
andere manier kijken. Ctaste is geen maatschappelijk knuffelproject, maar
een werkend mechanisme.”
In 2016 had Sandra nog maar één bedrijf, inmiddels zijn het er vier,
waaronder Ctalents, een bedrijf dat ontstaan is uit een concept dat zij tijdens
het coachingsjaar ontwikkelde. “We vroegen ons af hoe we met meer passende
concepten voor meer werkgelegenheid konden zorgen en daardoor bij zouden
kunnen dragen aan een verlaging van de werkloosheid. Ons doel: Op een
kwalitatieve manier het werkloosheidspercentage voor mensen met een
zintuiglijke ‘uitdaging’ duurzaam verlagen naar 20%. Dat doen we door mensen
in hun kracht te zetten, door hen te koppelen aan concepten of bedrijven
waar ze juist van toegevoegde waarde zijn.
Een mooi voorbeeld is de plaatsing van een dame op de afdeling Forensic
Services bij PwC. Voor die tijd werd zij zelfs niet aangenomen voor
schoonmaakwerk. Deze vrouw is enorm slim en analytisch sterk onderlegd.
Zij lost nu miljoenenfraudes op. Ze is doof ja, ze kan niet bellen, dat klopt,
maar dit werk kan ze heel goed! Ze is een van de besten in haar vakgebied
in Nederland. Noem haar dan nog maar eens arbeidsgehandicapt!”
In 2013 besloot Sandra mee te doen aan het Dutch Dream Coachingsprogramma, vanuit de gedachte dat inclusiviteit verdergaat dan het culturele aspect.
Haar deelname was zo’n succes, dat zij uitgeroepen werd tot winnares van
de Award.

Wat was jouw droom toen je aan het Dutch Dream Coachingsprogramma
begon? Wat heb je in dat jaar gedaan?
“Mijn droom was om te groeien en meer werkgelegenheid te creëren. Daarnaast wilden we anderen inspireren dat ook te doen. In die tijd was de algehele
opinie: ‘Gehandicapten, die kunnen toch helemaal niet werken?’ We waren
ervan overtuigd dat we een businessmodel konden maken, waarmee we groei
en impact konden realiseren. De vraag is echter: Hoe ga je bedrijven en mensen
zover krijgen, dat zij mensen met een zintuiglijke ‘uitdaging’ aannemen en ook
nog eens volwaardig gaan betalen? Het coachingstraject gaf onze aanpak
kaders. Wat voor mij het meest waardevol was, was mijn coach. Ik had een
fantastische match met Bart Karis, ex-CEO van Zeeman. We zijn twee totaal
verschillende persoonlijkheden, maar we delen een bepaalde visie. Bart zorgde
voor een club van wijze mannen die mij met kritische vragen uit hun vakgebied
ondervroegen. Dat hielp mij om mijn visie scherper te krijgen en een stevig fundament te leggen, zodat we met een goed businessplan de markt op konden.”
Wat heeft het coachingsjaar voor jou betekend?
“Ik heb geleerd om te focussen en te delegeren. Bij de opzet van Ctalents
trapte ik weer in dezelfde valkuil: ik deed alles zelf. Het is de kunst om mensen
aan te nemen en hen zo op te leiden dat zij taken van jou over kunnen nemen.
Bart gaf aan de hand van voorbeelden aan, waar mijn knelpunten lagen.
Zo leerde hij mij kritisch naar mezelf en naar mijn agenda te kijken. By far,
de belangrijkste les van dat moment. Nu kijk ik één keer per maand in mijn
agenda of ik met de gemaakte afspraken in mijn bedrijf werk of áán mijn bedrijf.
Ik probeer daar een goede balans in aan te brengen.”
Wat heb je in dat jaar geleerd?
“In het coachingsjaar leerde ik dat als je mensen bij jouw plannen betrekt, ze
ook oprecht mee gaan denken en doen. Bij ons bedrijf gaat het namelijk niet
alleen om geld verdienen, maar ook om impact te maken. Dat raakt mensen.
Ik wist niet dat het zo besmettelijk kon zijn.”
Wat heeft indruk op jou gemaakt?
“Waar ik positief verrast over ben, is dat zo veel mensen, ook op hoge posities,
bereid zijn om constructief en belangeloos mee te denken. Want: what’s in it
for them? Ik ervaar het coachingsjaar als een cadeautje!”

Interview met 20 Dutch Dream Ondernemers | 19

”

Hicham shatou
Je leeft constant
in de gevarenzone.

Telkens ben
je bezig met het
bijstellen van je
vooroordelen,
aannames en
verwachtingen.
Het gaat erom
jezelf te blijven
ontwikkelen
en uit je
comfortzone
te komen.

Naam:

Hicham Shatou

Leeftijd:

37 jaar

Bedrijf:

LeQuest

Deed mee in:

2014

Coach: 		
		

Jack Buckens
Voormalig CEO Interpolis

Voorgeschiedenis
Hicham Shatou is geboren in Djibouti, een klein land in de hoorn van Afrika.
Als zeventienjarige jongen kwam hij naar Nederland en rondde daar zijn
middelbare school af. Vervolgens studeerde hij Civiele Techniek aan de TU
Delft. Door zijn deelname aan het MIT Entrepreneurship Development Program
in Boston groeide zijn wens om te ondernemen: “Het leek mij geweldig om
als ingenieur iets te creëren en het vervolgens zelf op de markt te brengen.
Daarom startte ik in 2008 mijn eerste bedrijf, waarbij ons doel was om mensen
sneller te laten herstellen door onderdompeling in ijsbaden. Doordat dit apparaat ook gebruikt werd bij pijnbehandeling, kwam ik in contact met de zorg.
Ik zag dat er veel te verbeteren viel aan de manier waarop zorgverleners
werden getraind in het gebruik van medische apparatuur. De diversiteit aan
apparatuur en de complexiteit ervan groeit namelijk en de afhankelijkheid
ervan evenzeer. Er worden in de zorg onnodige fouten gemaakt door
verkeerd gebruik van apparatuur. Eén van de redenen hiervoor is het
inconsequent trainen van personeel dat met de apparatuur werkt.
Ik ging op zoek naar een manier om medisch personeel efficiënter te trainen.”
Met zijn bedrijf LeQuest, opgericht in 2011, ontwikkelt hij daarom online
trainingen, waarbij gebruikgemaakt wordt van simulatie. Zorgverleners worden
in staat gesteld om medische technologie met vertrouwen en op een competente manier te gebruiken. Na een training is de zorgverlener gecertificeerd
en aantoonbaar bekwaam in het gebruik van het apparaat.
Wat heb je in het coachingsjaar van het
Dutch Dream Coachingsprogramma gedaan?
“De focus lag op het doorbreken van mijn eigen plafond, mijn horizon verbreden
en veel verder te kijken dan de belemmeringen die ik mezelf oplegde. Break
your own limitations. Je kunt vanuit je studentenkamer de fundering leggen
om één van de grootste spelers op de wereld te worden. Dat besef is in het
eerste jaar gekomen en dat gaf me de durf om te groeien.”
Waar raak je door geïnspireerd?
Hicham raakt geïnspireerd door mensen die out-of-the-box denken, mensen
met een visie of mensen die de wil hebben om verandering aan te brengen.
Dit zijn mensen die de status quo niet accepteren. “Als ondernemer ben je
voortdurend bezig om de grenzen op te zoeken. Hoe kan het beter, hoe word
je groter en hoe kun je verder komen? Je leeft constant in de gevarenzone.
Telkens ben je bezig met het bijstellen van je vooroordelen, aannames en

verwachtingen. Het gaat erom om jezelf te blijven ontwikkelen en uit je
comfortzone te komen.”
Wat vind je sterk aan het Dutch Dream Coachingsprogramma?
“Al lijkt het dat we in Nederland heel open zijn, de affiniteit met andere culturen
staat echter nog in de kinderschoenen. Voor mij is de Dutch Dream Foundation
hét portaal om niet-Westerse ondernemers het gevoel te geven dat de
‘Dutch Dream’ echt mogelijk is. Iedereen moet zijn eigen dromen kunnen
verwezenlijken.”
Wat is jouw Dutch Dream?
“Het uiteindelijke doel is het veiliger maken van de zorg. Ik wil daaraan
bijdragen, door de LeQuest-trainingen dé standaard te laten worden voor
de apparatuur van grote fabrikanten.”
Zou je jongeren aanraden om ondernemer te worden?
“In Boston leerde ik dat het beter is om eerst een aantal jaren bij grote
bedrijven te werken, voordat je de stap neemt om ondernemer te worden.
Dit advies zou ik zeker aan jongeren mee willen geven. Zelf heb ik het anders
gedaan en ben ik vanaf de universiteit direct het ondernemerschap ingestapt.
Ik heb het geluk gehad dat ik me kon spiegelen aan mensen die voor mij een
voorbeeld waren. Tijdens mijn studie had ik de juiste coaches die mij motiveerden om ervoor te gaan. De gunfactor is belangrijk, maar ook mensen die
jonge ondernemers de weg willen wijzen. In Nederland zijn er gelukkig
genoeg voorbeelden van succesvolle ondernemers die de ‘Dutch Dream’
waarmaken. De oprichter van de Dutch Dream Foundation, Atilla Aytekin, en
een aantal andere grote ondernemers in Nederland vervullen deze functie.”
Zou jij mentor willen worden van een jongere?
“Het lijkt me een hele mooie uitdaging om iemand te kunnen versterken.
Tijdens je studie leer je na te denken en de juiste keuzes te maken.
Vervolgens heb je doorzettingsvermogen nodig om echt succesvol te zijn.
Het ondernemerschap is geen rechte lijn, maar een weg van vallen en opstaan.
Je moet accepteren dat je moet blijven leren en dat fouten maken niet erg is.
Ik zou jongeren graag het zelfvertrouwen willen geven om zich te blijven
ontwikkelen.”
Wat zou jij verder door willen geven aan de jongeren?
“Geen uitdaging is te groot als je de ambitie hebt om iets te bereiken.
Het is mogelijk om de ‘Dutch Dream’ te verwezenlijken, ga ervoor!”
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Ik leerde om
opdrachten door
te sturen en te
delegeren aan
de juiste mensen.

Daar pluk ik
nu de vruchten
van! De groei
die wij voor
ogen hadden,
hebben we
gerealiseerd.

Naam:

	Eddie Boateng

Leeftijd:

36 jaar

Bedrijf:

Nicon Care

Deed mee in:

2015

Coach: 		Ralph Lange
		
Voormalig Manager ING

Eddie Boateng
Voorgeschiedenis
Eddie Boateng is samen met zijn broer de oprichter van Nicon Care.
Zij leveren zorg aan cliënten en stellen op uitzendbasis personeel beschikbaar
aan andere zorginstellingen. Nicon Care is ontstaan vanuit een stichting die
gerund werd door hun moeder. Zij leverde op vrijwillige basis zorg aan mensen
met een Ghanese achtergrond. Na twintig jaar stopte zij daarmee. De behoefte
aan een organisatie die zorg leverde aan deze groep bleef. Eddie werkte
destijds in loondienst, maar door de crisis verloor hij zijn baan. Hij greep de
situatie aan om z’n eigen organisatie op te zetten en ondertussen bleef hij
solliciteren. Het liep heel anders dan dat hij gedacht had. Het werk bleek divers
en uitdagend te zijn. Inmiddels levert Nicon Care in verschillende gemeenten
zorg aan mensen met uiteenlopende culturele achtergronden.
Eddie had weinig verstand van de zorgsector. “Mijn kracht komt tot uiting in
de juridische kant van het ondernemerschap. Mijn broertje heeft een financiële
achtergrond. Om het geheel compleet te maken, hebben we een verpleegkundige in dienst genomen. Dit bleek een perfecte combinatie te zijn.”
Wat was jouw droom toen jij aan het Dutch Dream
Coachingsprogramma begon?
“Onze droom was om een groot marktaandeel in onze branche in
Amsterdam-Zuidoost te krijgen en daarmee een begrip te worden.”
Wat heb je in dat jaar gedaan?
“Het was een bijzonder jaar, omdat alles ook opgenomen werd. Ik werd
namelijk gevolgd voor het televisieprogramma ‘Hart voor de Zaak’. Gedurende
het coachingstraject sprak ik één keer per maand met mijn coach van
de ING. We richtten ons voornamelijk op mijn persoonlijke ontwikkeling.
Ik moest leren delegeren; ik deed te veel zelf. Dat was écht een probleem.
Ik leerde om opdrachten door te sturen en te delegeren aan de juiste mensen.
Daar pluk ik nu de vruchten van! De groei die wij voor ogen hadden, hebben
we gerealiseerd.”
Wat heeft indruk op jou gemaakt?
“Ondernemers zijn altijd op zoek naar voorbeelden. Ze willen van andere ondernemers horen hoe zij bepaalde zaken aanpakken, ongeacht de grootte van hun
bedrijf. Een ondernemer met misschien twintig miljoen omzet schroomt niet
om advies te vragen aan iemand met een miljoen omzet. Binnen het netwerk
van de Dutch Dream Foundation kun je praten met lotgenoten uit verschillende
branches, die misschien wel net zoals jij worstelen met dezelfde problemen.”

Is jullie droom uitgekomen?
“Ja en nee. Tijdens onze deelname aan het Coachingsprogramma vond
de transitie in de zorg plaats. De droom waarmee we aan het programma
begonnen, is uitgekomen. Helaas, in het jaar erop werden de regels gewijzigd
en waren we weer terug bij af. Het was een behoorlijke uitdaging. We hadden
vooral moeite met de manier van declareren. Voorheen had je één
declaratiekanaal, één debiteur. Nu hadden we te maken met tal van debiteuren.
Als ondernemer moet je altijd vooruitdenken en goed kunnen schakelen.
Ik ben van mening dat wij dat goed oppakken.”
Wat is nu jullie Dutch Dream?
“We willen met zoveel mogelijk liefde de beste zorg leveren. Onze droom
is om het uitzendonderdeel verder uit te breiden. We willen ons ook gaan
specialiseren.”
Heb jij een levensmotto?
“Mijn vader kocht ooit een tweedehands monitor. Op een sticker stond de
volgende spreuk: ‘Hard work is often the easiest work you did not do at the
proper time’. Ik herkende er mijn uitstelgedrag in. Op de middelbare school
schoof ik het studiewerk voor me uit. Het resultaat: nachtenlang bikkelen.
Ik kreeg het moeilijk op de universiteit, omdat ik eigenlijk nooit geleerd had
om te studeren. Mijn advies is daarom ook: ‘Begin op tijd!’ Hoe verder je
de taken voor je uitschuift, hoe moeilijker het wordt. Dat geldt ook voor
ondernemen. Wij doen mee met aanbestedingen en moeten zorg inkopen bij
zorgverzekeraars. Als je je goed voorbereidt op een aanbestedingsronde, dan
hoef je niet tot op het laatste moment te wachten om een offerte in te dienen.”
Wat heb je geleerd dat jij door wilt geven?
“Ik lees graag biografieën van ondernemers. De rode draad in de verhalen is,
dat ze allemaal te maken krijgen met tegenslagen, er vervolgens van leren en
er dan ook nog iets mee doen. Ze geloven in hun eigen product of dienst, zelfs
als de mensen om hen heen daarin niet geloven. Een tegenslag hoeft niet het
einde van het verhaal te betekenen. Je moet risico’s durven nemen en ervoor
gaan. Ik zie bij jongeren dat zij externe factoren aanwijzen als reden dat iets
niet lukt. Dat is niet zo: alles ligt in jouw eigen handen. Als je iets wilt bereiken,
dan moet je dat zelf doen!”
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Wenda Linthorst-Kielstra
Op een netwerkborrel vertel je
niet de ins en outs
van jouw bedrijf.

Bij de
Dutch Dream
Foundation
kan dat wel.
Ik heb enorm
genoten van
de energie die
deze groep
ondernemers
creëerde.
Naam:

Wenda Linthorst-Kielstra

Leeftijd:

32 jaar

Bedrijf:

Consumatics

Deed mee in:
2016,
		Dutch Dream Award Winnaar
Coach: 		Alex Kuiper
Directeur Instellingen ING

Voorgeschiedenis
Wenda Linthorst-Kielstra, getrouwd in 2017, is oprichter en mede-eigenaar van
het onderzoeks- en adviesbureau Consumatics. Zij studeerde aan Nyenrode
Business Universiteit af met het afstudeeronderwerp ‘Onbewust consumentengedrag’. Voorafgaand aan haar eigen onderneming werkte zij in loondienst
bij een onderzoeksbureau. Bij de meeste onderzoeken wordt gevraagd naar
de mening van de consument, maar dat is volgens haar veel te rationeel.
Volgens haar overtuiging moet je experimenteren en zaken gewoon
uitproberen om achter de drijfveren van de consument te komen. Dat helpt
klanten écht. Vanuit deze filosofie is ze haar bedrijf gestart, gebaseerd op
het zichtbaar maken van gedrag en echte emoties bij consumenten gericht
op neuromarketing en psychologie.
Naast studies voor commerciële organisaties gericht op gelukkigere klanten
en meer omzet voert Consumatics elk jaar een aantal onderzoeken voor de
zorg uit. Ook hier draait het om de kwaliteit van leven en vaak het tegengaan
van ondervoeding. Deze laatste onderzoeken zijn niet winstgevend, maar voor
Wenda en haar collega’s wel heel belangrijk, omdat ze hiermee met de kennis
van het onbewuste verschil kunnen maken voor kwetsbare groepen. Wenda’s
‘Dutch Dream’ is om elk bedrijf in de top 500 van alle ondernemingen ter
wereld te laten werken met het consumentenonderzoek naar het onbewuste.
Wat was jouw droom toen je aan het Dutch Dream
Coachingsprogramma begon?
“Het jaar voordat ik deelnam aan het programma, kwam mijn compagnon erbij
en werd ik mede-eigenaar. Daarnaast stonden we op het punt om een virtual
reality platform OSQAR te lanceren, een enorme stap voor een relatief kleine
organisatie. De verwachting was, dat we door de introductie van dit platform
een enorme groei door zouden maken. Door al deze veranderingen in de
organisatie had ik behoefte aan hulp.”
Wat heeft de Dutch Dream Foundation voor jou betekend?
“De koppeling van ondernemers aan topmanagers spreekt mij enorm aan.
Ik vond het ‘onwijs tof’ om aan Alex, mijn coach, gekoppeld te zijn. Hij probeerde
mij en mijn collega’s zo goed mogelijk te begrijpen om ‘feeling’ met onze
organisatie te krijgen. Dat was ook de reden waarom hij mijn compagnon Helma
wilde ontmoeten. Daarnaast ontmoet je bij de Dutch Dream Foundation andere
ondernemers die allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Als ondernemer ben
je vaak eenzaam. Op een netwerkborrel vertel je niet de ins en outs van jouw
bedrijf. Bij de Dutch Dream Foundation kan dat wel. Ik heb enorm genoten van

de energie die deze groep ondernemers creëerde. Ondernemers barsten
in het algemeen van de energie, als je ze dan ook nog eens samenbrengt,
dan ontstaat er iets moois.”
Heb jij een rolmodel?
“Eigenlijk niet. Ik steek eigenlijk van iedereen iets op. Dit betekent dat je niet
voor alles zelf het wiel uit moet vinden. Waarschijnlijk heeft iemand anders
dat al gedaan. Je kunt altijd van anderen leren. De kans is groot dat die ander
net een tandje beter is op een bepaald gebied dan jij. Daarom sta ik ervoor
open om overal en van iedereen wat te leren.”
Is jouw droom uitgekomen?
“Consumatics is gegroeid, maar niet zo snel als ik wilde. Misschien is die
werklust en ontevredenheid wel ondernemers-eigen. De verklaring is er wel.
Het heeft meer met de fase te maken, waarin we ons toen bevonden.
2015 was een topjaar, ondanks dat ik toen voor de eerste keer moeder ben
geworden en in 2016 deed ik mee aan het programma. In dat jaar lag de focus
op onze interne organisatie: reflectie op taken, wie is met wat bezig. Ook de
lancering van OSQAR vroeg om onze aandacht. In dat jaar werd de basis
gelegd waar we verder op konden bouwen.”
Wat heeft op jou de meeste indruk gemaakt tijdens het coachingsjaar?
“Van verschillende kanten kreeg ik het advies om op te gaan schrijven wat ik
door de dag heen zoal doe. Eigenlijk houd ik er niet van om in dagboeken te
schrijven. Ik moest mezelf de vraag stellen: ‘Wat doe ik nu allemaal?’ Alex gaf
mij de volgende raad: ‘Alles wat je vanaf nu opschrijft, ga je morgen niet meer
doen’. Ik moest leren delegeren. Dat was een echte eyeopener. Door mijn team
in te schakelen, kreeg ik ineens tijd voor andere dingen!
De Dutch Dream Foundation organiseerde tijdens het coachingsjaar een leiderschapstraining. Die training vond ik heel indrukwekkend en daar leerde ik over
de verschillende leiderschapsstijlen. Ik bleek destijds een voorbeeldleider te
zijn, iemand die zelf ook in de organisatie meewerkt. Zo leerde ik in die training
dat bedrijven die geleid worden door een voorbeeldleider nooit zullen groeien.
Als voorbeeldleider ben je altijd de redder in nood, je vangt alle problemen op,
springt altijd bij en bent veel te bang dat er iets in de soep loopt. Ik leerde om
mijn team verantwoordelijk te maken. Op deze manier kregen ze het ‘eigenaarschap’ over hun eigen onderdeel binnen het bedrijf en daardoor leer je zaken uit
handen te geven en los te laten. Het resultaat: ‘Het loopt ook gewoon door als
ik er niet ben!’, kwestie van delegeren dus.”
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Zonder dromen
kun je niets
bereiken.

Je moet hoop
hebben en
wat nog
belangrijker
is: ‘Je moet
in de eigen
kracht
geloven!

Naam:

Soheila Yousefi

Leeftijd:

57 jaar

Bedrijf: 	Zorginstelling Kommak
Deed mee in:

2017

Coach: 		Marco Kleinherenbrink
		Directeur Divisie
		Gegevensdiensten van UWV

Soheila Yousefi
Voorgeschiedenis
Soheila Yousefi kwam 34 jaar geleden als politiek vluchteling vanuit Iran via
Turkije naar Nederland. Ze volgde haar opleiding tot maatschappelijk werker
in Nederland en werkt nu al meer dan twintig jaar in de hulpverlening.
De vrouwenhulpverlening trok haar aan, omdat zij in haar land van herkomst
van dichtbij meemaakte hoe vrouwen onderdrukt werden. Het is haar droom
om ooit iets voor vrouwen te betekenen.
Hoe ben je op het idee gekomen om voor jezelf te beginnen?
“Dertien jaar geleden deed ik onderzoek binnen de vrouwenopvang naar de
wensen en behoeften van cliënten met een migrantenachtergrond. De reguliere
zorg voldeed namelijk niet aan de wensen en behoeften van deze groep.
Deze cliënten hebben een andere benadering nodig. Ook waren er binnen de
reguliere dagbesteding geen mogelijkheden voor demente ouderen. Ik zag
mogelijkheden en begon met individuele begeleiding op de dagbesteding.”
Wie is jouw rolmodel?
“Mijn moeder, zij was analfabeet. Ik kom uit een gezin met negen kinderen.
Om meer inkomsten te krijgen, begon zij voor zichzelf als kapper. Ze kon niet
lezen, maar met de hulp van mijn broers leerde zij de stof voor het kappersexamen uit haar hoofd. Zo heeft zij haar examen gehaald en is zij uitgegroeid
tot één van de beste kappers in Teheran. Mijn moeder heeft me geleerd om
te kijken naar mogelijkheden in plaats van naar onmogelijkheden. ‘Iets’ is
moeilijk, bestaat niet!”
In 2017 deed je mee aan het Dutch Dream Coachingsprogramma.
Wat was jouw droom toen je aan het programma begon?
“Ik ben niet vanuit een droom met het Coachingsprogramma gestart, maar
meer vanuit bezorgdheid over de groei van mijn instelling. Ik vroeg me af
of ik voldoende kennis in huis had om die groei in goede banen te leiden.
Het Coachingsprogramma kwam voor mij eigenlijk niet op het juiste moment.
De groei van mijn instelling vroeg al mijn aandacht. Ik had meer begeleiding
nodig dan door mijn coach van de Dutch Dream Foundation. Ik had er behoefte
aan, dat er iemand naast me stond die dagelijks met mij meekeek en meedacht. Dat ik niet alles uit het Coachingsprogramma gehaald heb, ligt niet

aan de kwaliteit van het programma, maar heeft alles te maken met de
focus op de groei van mijn instelling.”
Wat is nu jouw Dutch Dream?
“Mijn doel, in eerste instantie, is om ervoor te zorgen dat ik binnen drie jaar met
90 gemeenten een contract ben aangegaan. Inmiddels zijn we ongeveer anderhalf jaar verder en heb ik contracten met 63 gemeenten afgesloten. Mijn droom
is dat ik met alle gemeenten van Nederland, 403, een contract kan afsluiten.”
Wat komt er bij jou als eerste op als je aan de
Dutch Dream Foundation denkt?
“Hoe belangrijk het is om een netwerk binnen de overheid te hebben. Je moet
er secuur over nadenken met wie je in gesprek wilt gaan en wat dat mogelijk op
kan leveren. Dit hoeft niet alleen geld te zijn, maar kan ook kennis zijn. Ook de
aandacht die de Dutch Dream Foundation aan diversiteit besteedt, heeft grote
indruk op mij gemaakt.”
Ook bij Zorginstelling Kommak is er aandacht voor diversiteit. “Wij hebben
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst die we extra coaching en
begeleiding bieden. Zo krijgt deze groep mensen het gevoel dat ze zelfstandig
kunnen functioneren. We hebben ook een bewuste keuze gemaakt om mensen
met diverse culturele achtergronden, ook lhbt’ers in dienst te nemen.”
Wat heb je geleerd dat je door wilt geven?
“Zonder dromen kun je niets bereiken. Je moet hoop hebben en wat nog
belangrijker is: ‘Je moet in de eigen kracht geloven!’ Wees eerlijk over wie je
bent, wat je doet en hoe je het doet. Ik probeer in alle open- en eerlijkheid
aan te geven wat cliënten nodig hebben. Er niet omheen te draaien of er een
mooi verhaal van te maken. Met mijn eerlijke en open benadering kan ik de
ambtenaren overtuigen van het nut van de middelen die wij inzetten. Ook door
mijn achtergrond heb ik geleerd dat je ergens voor moet vechten; je moet
ergens voor staan. In Nederland heb ik geleerd om minder idealistisch te
zijn en de zaken realistischer te benaderen. Deze beweging heeft ervoor
gezorgd dat ik mijn droom waar heb kunnen maken!”
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Hij leerde me te
focussen op het
ondernemen.

Hij gaf me de
opdracht om
me ergens in
te verdiepen
en dit dan
aan hem te
presenteren.
Dankzij deze
prikkeling heb
ik veel kennis
vergaard.

Fotograaf Julia Pelealuv

Naam:

Laamia Elyounoussi

Leeftijd:

39 jaar

Bedrijf:

B.V, Schone Zaak!

Deed mee in:
2012,
		Dutch Dream Award Winnaar
Coach: 		Thomas Pehrson
		Vicepresident Festo in Duitsland

Laamia Elyounoussi

Voorgeschiedenis
Laamia Elyounoussi is Nederlandse van Marokkaanse afkomst. Haar eerste
levensjaren bracht zij in Marokko door. In Nederland werkte ze jarenlang voor
verschillende schoonmaakbedrijven en kwam daar tot de conclusie dat zij
op een andere manier wilde gaan werken. In 2009 startte Laamia, zonder
schoolachtergrond, maar met lef, haar eigen schoonmaakbedrijf: Schone Zaak!
Haar filosofie is om mensen die tegen gesloten deuren aanlopen en de
Nederlandse taal niet machtig zijn een kans te bieden. “Door de taalbarrière
kunnen deze mensen niet laten zien wat ze kunnen. Deze filosofie zie je
terug in ons motto ‘Een bewuste Keuze’”.
Uit eigen ervaring weet ze hoe het was om tegen gesloten deuren aan te lopen,
puur omdat ze de taal niet sprak. In haar bedrijf doorlopen de medewerkers
een traject van drie jaar. “De medewerkers doen ervaring op door te werken
in de schoonmaakbranche. Daarnaast krijgen ze Nederlandse les, bieden we
huiswerkbegeleiding en een inburgeringscursus aan en de mogelijkheid om
het staatsexamen Nederlands te doen. In het tweede en het derde jaar volgen
ze een mbo-opleiding op niveau 1 of 2. Dit betekent dat ze na drie jaar een
diploma op zak hebben en een baangarantie hebben voor de reguliere arbeidsmarkt. Mensen die dit traject niet willen volgen, passen niet bij de visie van de
Schone Zaak. Wij zijn op zoek naar dé parels.”
In 2012 deed Laamia mee aan het Dutch Dream Coachingsprogramma. In dat
jaar had ze 15 mensen in dienst. Het Coachingsprogramma kwam voor haar op
het juiste moment. Toen haar coach, Thomas Pehrson, haar inhoudelijke vragen
stelde, schrok ze wel even. Ze vroeg zich af of ze niet te onervaren voor het
programma was. “Zijn kritische vragen, zette me aan tot nadenken. Duidelijk
was dat ik geen groeistrategie had. Thomas gaf me handvatten en leerde me
om niet met losse flodders te schieten. Hij leerde me te focussen op het ondernemen. Hij gaf me de opdracht om me ergens in te verdiepen en dit dan aan
hem te presenteren. Dankzij deze prikkeling heb ik veel kennis vergaard.”
Haar droom was om haar bedrijf te laten groeien van 15 naar 40 medewerkers.
Inmiddels heeft zij 80 man in dienst.

Kun je zeggen dat jouw droom uitgekomen is?
“In het coachingsjaar zit je midden in een ontwikkeling, je kunt dan niet ineens
grote stappen maken. Na dat jaar heb ik een duidelijke visie ontwikkeld en kon
ik groei realiseren en niet alleen qua omzet. Het is nog steeds mijn droom om
ieder jaar zoveel mogelijk mensen om te scholen.”
Heb je ook een meer omvattende droom? Een droom voor de wereld?
“Toen ik mijn bedrijf begon, noemde iedereen mij een idealist. Dit was zeker niet
positief bedoeld. Ik ben de eerste die een schoonmaakbedrijf met deze filosofie
heeft opgezet. Er is nog veel te doen. Er is nog zo veel ongeschoold personeel
dat wel wil werken. Om deze mensen te kunnen helpen, heb ik opdrachtgevers
in diverse sectoren nodig die deze doelgroep een kans wil bieden.”
Welke droom zou jij voor anderen waar willen maken?
“Wat ik zelf ook gemerkt heb, is dat als je uit een bepaald milieu komt, het
moeilijk is om eruit te stappen. Als je geen rolmodel hebt, dan weet je ook
niet hoe het anders kan. Als mentor van een jongere zou ik hem of haar willen
inspireren en stimuleren om hun dromen en doelen na te streven. Ik ben er
goed in om het beste uit anderen te halen.”
Volgend jaar bestaat de Schone Zaak! tien jaar. Laamia wil een boek uitbrengen
waarin zij twintig (oud-)medewerkers portretteert. “Ik zet de medewerkers niet
neer als schoonmaker of schoonmaakster, maar ik wil laten zien wie ze werkelijk
zijn. Ik wil met deze portretten laten zien wat je op het eerste gezicht bij deze
mensen niet ziet.”
Welk levensmotto zou jij op een tegeltje willen zetten?
“Geef nooit op. Of je het als ondernemer nu goed of minder goed doet,
er zijn altijd momenten dat je tegen grenzen aanloopt. Je moet doorzetten
en geloven in je eigen kracht en visie!”
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Ik denk dat veel
mensen zichzelf
kwijt zijn geraakt
in het web van
verwachtingen van
‘de maatschappij’.

Ik hoop dat
we allemaal
iets meer bij
ons gevoel
terugkomen.
Alles wat je
aandacht
geeft groeit.
Naam:

Leonie Hulselmans

Leeftijd:

29 jaar

Bedrijf:

Kek

Deed mee in:
2017,
		Dutch Dream Award Winnaar
Coach: 		Tijs Reumerman
		
CEO Spring Global
		Delivery Solutions

Leonie Hulselmans
Voorgeschiedenis
Na drie jaar Bestuurs- en Organisatiewetenschappen volgen aan de universiteit
stopte Leonie Hulselmans met haar opleiding. De universiteit beperkte haar
en ze werd er ongelukkig van. Reden voor haar om een andere weg in te slaan.
Leonie ging in haar eentje anderhalf jaar op reis. Toen zij terugkwam, wist zij nog
steeds niet wat ze wilde en ging in de horeca werken.
“De zaak waar ik werkte, wilde een nieuwe vestiging openen. Mijn baas vroeg
of ik dat wilde doen. De kans deed zich voor en ik was enthousiast. Gaandeweg
dacht ik: ‘Dit past helemaal niet bij mij en ik zou het zó anders doen!’ Zonder
de intentie om daadwerkelijk voor mezelf te beginnen, schreef ik mijn visie
op en zo ontstond er een bedrijfsplan. Ik vroeg me af hoe ver ik daarmee zou
kunnen komen. Toen het plan er lag, ging ik naar een startersdag bij de Kamer
van Koophandel. De KvK was enthousiast. Dát was het zetje dat ik nodig had.
Was het misschien dan toch niet zo’n huis-tuin-en-keukenproject? Op hun
kosten volgde ik het starterstraject en tijdens een dagje winkelen in Delft liep
ik tegen een investeerder aan. Uiteindelijk viel alles op z’n plek. Toen ik net
klaar was om die vestiging te openen, kwam mijn eigen plan erdoor.”
Leonie ging vol gas aan de slag. Nu, vijf jaar later, heeft ze een goedlopende
ontbijt- en lunchbar met winkel in het centrum van de stad. Zo goed zelfs,
dat er doordeweeks en in de weekenden tijdens de lunch een wachtrij staat.
Het was haar droom om met Kek een plek te creëren waar mensen zich thuis
voelen en waar ze verrast worden. Vanaf dag één liep het bedrijf en ging ze van
drie naar tweeënveertig medewerkers. Leonie liep drie jaar geleden tegen de
muur op; ze was voortdurend aan het werk, waardoor ze zichzelf voorbijliep.
Het ging niet meer. “Je kunt niet iedere dag vol gas gaan en 300% geven,
maar dat wilde ik wel. Als het goed gaat, dan krijg je aanbiedingen en dan rol
je van het een in het ander, waardoor je niet meer doet waar je voor staat en
waar je het beste in bent. Ik liep vast en ik wist niet meer wat ik moest doen
en bij mij paste.” Dat was voor Leonie dé reden om zich op te geven voor
het Dutch Dream Coachingsprogramma.
Wat komt er bij jou als eerste op als je
aan de Dutch Dream Foundation denkt?
“Persoonlijke coaching. Ik werd gekoppeld aan de beste coach ever voor mij.
Tijs Reumerman is een mensenmens en hij voelde heel goed aan waar bij mij
de behoefte lag. Hij had oog voor de fase waarin ik zat en wat ik nodig had.
Na ons eerste gesprek bleek dat het allemaal veel te snel gegaan was en dat

het goed was om eerst een stap terug te doen en te kijken: ‘Wie is Leonie
buiten Kek?’. Tijs stelde heel veel confronterende vragen. Vragen die niemand
anders zou stellen, vragen waar ik geen antwoord op had. Ik vond het soms
eigenlijk helemaal niet leuk om met hem af te spreken.”
Wat heb je in dat jaar gedaan?
“Tijs heeft me voornamelijk gecoacht op persoonlijk vlak. Door hem ben ik
- tijdens het coachingsjaar - een halfjaar van de zaak weggegaan. Er kwam een
stel in beeld dat een eigen zaak wilde beginnen. Door ze een halfjaar mijn zaak
te laten runnen, kon ik ze de ervaring van hun leven geven. Ik heb mijn hart
gevolgd. Het was goed voor het bedrijf dat er met andere ogen naar gekeken
werd. Het is natuurlijk heel eng. Ik denk dat het voor veel ondernemers goed
en leerzaam zou zijn om dit te doen. Voorwaarde is wel dat je jouw zaak los
gaat laten.”
Wat is nu jouw Dutch Dream?
“Mijn droom op dit moment is om mijn gevoel en hart te blijven volgen, ook al
staat dat haaks op wat andere ondernemers erover denken. Een halfjaar weggaan was financieel natuurlijk niet de meest logische keuze. Mensen vinden
daar iets van. Ik heb er tijd voor teruggekocht en ik kreeg er nieuwe energie en
nieuwe ideeën van. De reis heeft wel eerder meer onrust dan rust gebracht.
Je komt dichterbij jezelf en je gaat beter kijken naar wat je wilt. Tijs heeft hierbij
ook geholpen en me in laten zien dat het goed is, als alles niet direct helder is.”
Wil je een tweede zaak openen?
“Ja, maar geen tweede Kek. Als ik een tweede zaak open, dan zal het heel iets
anders zijn. Ik vind het creëren leuk; ik krijg er energie van om iets nieuws neer
te zetten. Als ondernemer spreekt het bedenken van plannen tot het indelen
van mijn eigen tijd me het meeste aan. Toch roep ook ik vaak voor de grap:
‘Ik wil gewoon een baan van negen tot vijf en dan ga ik om vijf uur gewoon
lekker weg!’
Ik denk dat veel mensen zichzelf kwijt zijn geraakt in het web van
verwachtingen van ‘de maatschappij’. Ik hoop dat we allemaal iets meer bij
ons gevoel terugkomen. Alles wat je aandacht geeft groeit. Ik geloof dat bijna
iedereen alles kan. Als je gedreven en gepassioneerd over iets bent en je gaat
ervoor, dan kun je het. Als mensen dichterbij hun gevoel zouden blijven staan
en zouden gaan voor wat ze willen doen, dan krijgen we uiteindelijk een
meer gelukkige en succesvollere samenleving.”
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Ik wil me elke dag
ontwikkelen.
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cursus of elk
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Naam:

	Salih Arslan

Leeftijd:

56 jaar

Bedrijf: 	Arslan Vastgoed &
		Royal Flora Holland
Deed mee in:

2016

Coach: 		
Karina Klaassen
		
Voormalig Manager inkoop
		Nederlandse Loterij

Salih Arslan

Voorgeschiedenis
Salih Arslan is van Turkse afkomst en hij kwam op zijn dertiende naar
Nederland. Van kinds af aan wilde hij, net als zijn vader, ondernemer worden.
Hij begon op 22-jarige leeftijd in de bloemensector voor zichzelf: bloemen
kweken, verhandelen, importeren en exporteren. Salih kweekt exotische,
speciale snijbloemsoorten die weinig in Nederland voorkomen. Het geld dat
hij met de bloemen verdient, belegt hij in vastgoed. Hij koopt en verhuurt
woningen en bedrijfsruimtes. Hij richt zich vooral op winkelruimtes.
Een specifieke droom had hij niet, toen hij aan het coachingsprogramma
van de Dutch Dream Foundation begon, althans niet op zijn bedrijf gericht.
Het betekent echter niet dat hij geen dromen heeft.
“Ik heb dromen, maar of ik die ooit waar ga maken? Mijn streven is om in
Nederland een internaat op te zetten voor kinderen die het minder hebben en
of met justitie te maken hebben gehad. Deze kinderen kunnen nergens terecht.”
Bij de Dutch Dream Foundation kreeg hij te maken met een netwerk van
nieuwe ondernemers uit verschillende sectoren. Salih deed mee om zijn
expertise op vastgoedgebied te vergroten, om zichzelf te ontwikkelen en
zich te laten inspireren.
Wat heb je in dat jaar gedaan?
“Mijn coach, Karina Klaassen en ik hebben het erover gehad hoe ik me meer
op het vastgoed kon richten, hoe ik de zaken beter voor elkaar kon krijgen.

Ik heb veel van haar geleerd. Ze bracht mij bijvoorbeeld in contact met
bedrijven die gespecialiseerd zijn in reclame. Ook heb ik veel geleerd over
het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en sociale ondernemingen.”
Zou je kunnen zeggen dat jij je in dat jaar ontwikkeld hebt
en geïnspireerd bent geraakt?
“Ik heb bereikt wat ik voor ogen had. Ik wil me elke dag ontwikkelen. Van iedere
cursus of elk programma waaraan je deelneemt, steek je iets op. Ik heb nog
steeds contact met de mensen die ik toen ontmoette.”
Waaraan merk je dat je veranderd bent als ondernemer?
“Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen had ik al in me. Ik ben hier
meer en meer geïnspireerd door geraakt en ik wil hier meer aandacht aan
besteden. Ik deed het al, maar ik wil het voor 100% doen.”
Ondernemers die Salih inspireren zijn sociaal, niet arrogant en zetten zich
in voor het welzijn van de gemeenschap, net als hij. Zijn wens om een internaat voor kinderen op te zetten, is niet zijn enige wens. “Ik heb nog een wens,
namelijk om in het oosten van Turkije iets op te zetten voor vrouwen die
mishandeld worden. Dat is in Turkije een groot probleem.”
Wat doorklinkt in Salihs verhaal is zijn gerichtheid op de gemeenschap. Hij vindt
het belangrijk om zich in te zetten voor het welzijn van de gemeenschap en hij
wil dat doorgeven aan anderen. “Als je begint met respect te hebben voor de
gemeenschap, voor mensen, voor alle wezens op aarde, dan kom je heel ver.”
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Ik heb ontzettend
veel geleerd over
zakendoen,

ik heb veel
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opgedaan,
mijn netwerk
uitgebreid
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Het heeft me een
flinke ‘douw’
in de goede
richting gegeven.

Naam:

	Samyra El Moudir-Bekour

Leeftijd:

45 jaar

Bedrijf: 	Mono Decoratie
Deed mee in:

2013

Coach: 		
Mart Pfeiffer
		CEO Rabobank Regio Schiphol

Samyra El Moudir-Bekour

Voorgeschiedenis
Samyra el Moudir-Bekour is een Nederlandse van Marokkaanse afkomst.
Zij werkte bij Martinair op het moment dat deze maatschappij overgenomen
zou worden door KLM. In diezelfde periode kreeg zij haar tweede kind en
werd haar moeder ziek. Het was een hectische tijd. Om meer balans te krijgen
tussen werk en privé nam ze afscheid van het werken in loondienst en werd
ze vennoot bij Mono Decoratie; haar man had dit bedrijf een jaar eerder
overgenomen van haar broers.
Mono Decoratie is een groothandel in Marokkaanse woonaccessoires en staat
bekend om z’n unieke, handgemaakte accessoires en meubels. De producten
zijn gemaakt door Marokkaanse ambachtslieden. Mono Decoratie koopt deze
in of laat deze in opdracht maken zonder tussenkomst van een inkoper, zodat
de maker een eerlijke prijs krijgt. De meeste producten zijn gemaakt van
gerecyclede materialen.
In 2013 nam Samyra deel aan het Dutch Dream Coachingsprogramma.
Mart Pfeiffer, CEO van Rabobank Regio Schiphol, was haar coach.
Haar droom was om het merk Mono Deco goed in de markt te zetten.

Wat heb je in dat jaar gedaan?
“Ik heb ontzettend veel geleerd over zakendoen, ik heb veel kennis opgedaan,
mijn netwerk uitgebreid en ik ben vriendschappen aangegaan. Het heeft me
een flinke ‘douw’ in de goede richting gegeven.
Ik ervaar de Dutch Dream Foundation als een veilige omgeving waar je
om raad mag en kunt vragen. Je krijgt eerlijk advies en je hoeft niet bang
te zijn dat anderen met jouw kennis en ideeën aan de haal gaan. Ik ben
actief voor het Dutch Dream Network. Vanaf het jaar dat ik deelnam aan
het Coachingsprogramma ga ik elk jaar mee op de inspiratiereis.”
Is jouw droom uitgekomen?
“Ik ben nog steeds bezig met het verwezenlijken van mijn droom. Ik wil
mijn bedrijf verder uitbreiden en ik wil genieten van elke moment.”
Welke les zou jij willen doorgeven?
“Je kunt van elke situatie leren of die nu goed of slecht is. Het is altijd weer een
leermoment. Daarnaast moet je nooit opgeven, omdat alles mogelijk is. Mensen
die hun dromen najagen, groot of klein, die mensen zijn voor mij mijn rolmodel.”
Welk levensmotto zou jij op een tegeltje willen zetten?
“’Kennis is macht, maar kennis delen is kracht!’ Ik droom van meer verdraagzaamheid in deze wereld en acceptatie van de verschillen. Daarnaast moeten
we leren om de overeenkomsten te vieren.”
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Het programma
stond voor mij in
het teken van
mezelf als ondernemer leren kennen.

in de
gesprekken
met mijn coach
werd mij
een spiegel
voorgehouden.

Cem Dal
Voorgeschiedenis
Cem Dal woonde als kind in Nederland en ging later terug naar Turkije. Daar
volgde hij een studie Scheikunde om vervolgens als reisleider te gaan werken.
Terug in Nederland ging hij bij TUI als productmanager aan de slag. Als Turkije
specialist zag hij een bepaalde behoefte bij de klant: mooie, betaalbare hotels
voor gezinnen. “Ik werkte in een grote organisatie en ik zag kansen die ik wilde
benutten. Maar, om dat in zo’n organisatie voor elkaar te krijgen, dan moet
je eerst heel veel mensen overtuigen. Op sommige niveaus willen mensen
bepaalde financiële risico’s niet nemen. Op een gegeven moment kreeg ik te
horen: ‘Als je het zo goed weet, dan doe je het toch lekker zelf!’ en toen besloot
ik ervoor te gaan.
In 2008 begon ik mijn eigen label: FreeSun. We bieden bijzondere hotels
met familiekamers voor een betaalbare prijs aan en richten ons daarbij op de
Nederlandse markt. Het werd een succes, tot het moment dat we problemen
kregen met het garantiefonds SGR. Veel Turkse collega’s gingen in die
periode failliet. De SGR kwam toen met de regel dat je geen lid meer kon
zijn als jouw omzet voor meer dan 75% op Turkije gebaseerd was. Opeens,
kon ik geen garantie meer bieden, zonder garantie kun je niet zo gemakkelijk
verkopen. We zijn toen een tweede label begonnen, waaronder we ook andere
bestemmingen verkopen. Met Mimosa Reizen bieden we naast Turkije ook
reizen aan naar onder andere Griekenland, Spanje en de Canarische Eilanden.”

Naam:

Cem Dal

Leeftijd:

43 jaar

Bedrijf: 	FreeSun en Mimosa Reizen
Deed mee in:

2012

Coach: 		Faïza Dadi
		Voormalig COO De Baak

Ik kwam er tijdens het coachingsjaar achter dat ik meer moest focussen
en niet tien dingen tegelijk moest doen: niet alles half doen om uiteindelijk
niets te bereiken.”
Is jouw droom uitgekomen?
“In het coachingsjaar heb ik niet bereikt wat ik voor ogen had, maar in de
jaren daarna behaalde ik mijn doelen wel. Het programma stond voor mij in
het teken van mezelf als ondernemer leren kennen. In de gesprekken met
mijn coach werd mij een spiegel voorgehouden. Mijn positieve én negatieve
eigenschappen werden door haar benoemd. Dat was niet altijd leuk, al moet
ik haar achteraf wel gelijk geven! Faïza is een pittige tante die durft te zeggen
waar het op staat.”
Wat komt er bij jou op als je aan de Dutch Dream Foundation denkt?
“De Dutch Dream Foundation begon heel klein. Ik vind het knap dat zij, vanuit
bepaalde idealen, toch heel veel mensen geholpen hebben om hun dromen
waar te maken. Wat veel indruk op mij gemaakt heeft, is dat zo veel verschillende mensen met zo veel verschillende ideeën kwamen; ideeën waar ik zelf niet
op zou zijn gekomen. Er zijn steeds meer deelnemers, waardoor het netwerk
steeds groter wordt. Ik heb met een aantal mensen nog contact. We spreken
elkaar niet vaak, maar we weten elkaar te vinden.”

Volgens Cem brengt reizen mensen tot elkaar. Hij vindt het leuk dat hij daar
een positieve bijdrage aan kan leveren. “Mensen die reizen, staan meer open
voor andere culturen en hebben een bredere horizon. Als mensen Turkije een
keer bezocht hebben, dan vindt er bij een deel van hen een verandering plaats
en gaan ze heel anders over het land denken.”

Heb jij een rolmodel?
“Ik heb geen rolmodel. Wat ik gevaarlijk vind aan rolmodellen, is dat je ze
idealiseert. Mensen waar je tegenop kijkt, zijn ook maar gewone mensen.
Als ondernemer is het belangrijk dat je doorzet: je moet het zelf doen
en als je niets doet, dan gebeurt er ook niets. Geloof in je eigen kracht!
Je hebt geen rolmodel nodig om succesvol te worden.”

Wat was jouw droom toen jij aan het Dutch Dream Coachingsprogramma
begon? Wat heb je in dat jaar gedaan?
“Toen ik deelnam aan het Coachingsprogramma bestond mijn bedrijf een jaar.
Ik wilde qua omzet groeien. Mijn coach, Faïza Dadi, en ik spraken elkaar vaak.
We stelden doelen op die ik binnen dat jaar wilde bereiken. Als beginnend
ondernemer wil je veel doen, maar je loopt het risico dat je de controle verliest.

Wat is nu jouw Dutch Dream?
“Ik ben heel tevreden, zoals het nu gaat. Ik wil mijn bedrijf natuurlijk steeds
groter maken; het doel is om nog meer omzet te draaien. Op persoonlijk vlak
ben ik hartstikke tevreden. Ik heb een mooi huis, twee mooie kinderen en
iedereen is gezond. Je moet niet te veel vragen, dan word je alleen maar
ongelukkig. Tevreden zijn is ook een kunst!”
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”

Ik doe alleen wat
ik echt leuk vind om
te doen en ik stop
ermee als ik het
niet leuk meer vind.

Die luxe heb ik,
maar die heb
ik ook zelf
gecreëerd.

Joost Merks
Voorgeschiedenis
Joost Merks begon al jong met ondernemen. Zijn drive om te ondernemen
kwam van binnenuit. Al tijdens zijn studie begon hij samen met een partner aan
zijn eerste eigen bedrijf: reclame productiebedrijf MassMovement. Vanuit zijn
zolderkamertje hielp hij met succes zijn klanten met het maken van banners
en het opzetten van websites en actiepagina’s. MassMovement groeide snel uit
tot een relevante speler met grote klanten in Nederland. Naast MassMovement
startte Joost in 2010 zijn tweede bedrijf.
“Doel van dit bedrijf was om een digitaal advertentienetwerk op te zetten,
gericht op kids en jongeren. Dat lukte en het netwerk werd de grootste op
dat gebied in Nederland. Mijn partner wilde met het reclamewerk de diepte
ingaan, waarbij ik zocht naar productdifferentiatie en verbreding. Uiteindelijk
hebben we besloten om uit elkaar te gaan, waarbij mijn partner verderging
in de reclame.
Ik ging verder met het advertentienetwerk en daardoor veel meer op mezelf
aangewezen. Door deze positie kreeg ik veel meer energie. Ik kocht een ander
bedrijf om mijn portfolio te versterken. Een goede zet. Mijn advertentienetwerk,
gericht op kids en jongeren, groeide uit tot het grootste van Nederland en
België. Dat smaakte naar meer en toen ging ik op zoek naar een manier om
dit netwerk internationaal verder uit te bouwen.”

Naam:

Joost Merks

Leeftijd:

35 jaar

Bedrijf: 	OrangeGames
Deed mee in:

2015

Coach: 		
Karel van Gils
		Voormalig Directeur Techniek GVB

Joost kwam in contact met de oprichters van OrangeGames, Umut en
Atilla. “OrangeGames had een belangrijke uitgever Spelen.nl overgenomen.
We hadden die uitgever nodig om onze klanten te kunnen bedienen.
Na diverse gesprekken met z’n drieën kwamen we tot de conclusie dat
onze doelstellingen wel heel dichtbij elkaar lagen; we wilden groeien en
wilden Europees.
Umut en Atilla hadden meer kennis en ervaring in ondernemen en een
duidelijke strategie voor de toekomst uitgestippeld. Na een maand of drie
werd besloten om het advertentienetwerk in OrangeGames te integreren
en gingen we gezamenlijk voor het doel om van OrangeGames een grote
Europese speler te maken.” Tussendoor was Joost nog gestart met een
tweede advertentiebedrijf. Dit heeft hij eind 2016 verkocht om zich voor
100% te kunnen richten op OrangeGames.

Wat was jouw droom toen je begon aan het Dutch Dream
Coachingsprogramma?
“Mijn droom was om mijn bedrijf in Europa verder uit te rollen”
Wat komt er bij jou als eerste op als je aan
de Dutch Dream Foundation denkt?
“Binnen de Dutch Dream Foundation krijg je te maken met een gemêleerde
groep mensen met verschillende culturele achtergronden. Als je in zo’n groep
zit, krijg je inzicht in de vele diverse manieren van denken en hun beelden bij
het ondernemen. Ze laten je ook zien voor welke uitdagingen ze gestaan
hebben. Ik ben een echte kaaskop, 100% Nederlander. Wat heb ik nu voor
risico’s gelopen? Ik woon in Nederland en ben opgegroeid in een klein dorpje.
Ik heb alle kansen gekregen om vanuit een veilige positie iets op te kunnen
bouwen. Diverse ondernemers bij de Dutch Dream Foundation hebben totale
andere start posities gehad. Zij zijn in Nederland gekomen als vluchteling,
of opgegroeid als tweedegeneratiemigranten en/of zijn op school als ‘anders’
behandeld. De vechtersmentaliteit zie je bij deze ondernemers. Hoe zij hun
droom najagen, dat is erg inspirerend.”
Wat is nu jouw Dutch Dream?
“Het is altijd mijn doel geweest om een grote organisatie neer te zetten die
internationaal opereert en een aanzienlijke positie in de markt heeft. Die droom
is nu in een snelle vaart aan het uitkomen. Mijn uiteindelijke doel is om iets
met de ruimtevaart te gaan doen. Ik geloof dat de aarde op een gegeven
moment echt vol is en dat je op zoek moet naar een andere planeet om
op te wonen. Ooit wil ik erbij betrokken worden om het mogelijk te maken
dat de mensheid ruimtereizen kan maken. Wat je ook doet, doe het om de
mensheid verder te brengen.”
Welk levensmotto zou jij op een tegeltje willen zetten?
“Elke dag is een feest.” Zo is het. Ik doe alleen wat ik echt leuk vind om te doen
en ik stop ermee als ik het niet leuk meer vind. Die luxe heb ik, maar die heb ik
ook zelf gecreëerd. Mijn advies: ‘Zet nooit de rem erop als je iets leuk vindt.
Met de juiste denkwijze kun je alles bereiken.’”
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”

De coaching
was met name
gericht op het
persoonlijke vlak.

Zij heeft mij
adviezen gegeven
die ik voor de rest
van mijn leven mee
kan nemen. Verder
ben ik vrienden
geworden met
mensen die ik
anders misschien
één keer in mijn
leven zou
ontmoeten.

Naam:

	Mehmet Döker

Leeftijd:

34 jaar

Bedrijf: 	Metz Projecten
Deed mee in:

2014

Coach: 		Ans Rietstra
		Voormalig Directeur Stadsbeheer
		
Den Haag, Directeur Projecten
		ProRail

Mehmet Döker
Voorgeschiedenis
Mehmet Döker kwam niet uit het vak, maar dit weerhield hem er niet van om elf
jaar geleden een zaak in wooninrichting in Den Haag over te nemen. Een oude
buurman van Mehmets familie was eigenaar van een familiebedrijf dat al sinds
1922 bestond. De eigenaar was van plan om ermee te stoppen. “Ik was een keer
vrij van mijn werk en liep bij hem binnen. De buurman deed toen zijn verhaal.
Ik vond het interessant dat hij zijn winkel weg wilde doen. Het fysieke pand leek
mij een mooi pensioen en ik wilde het wel overnemen. Het duurde wat langer
dan normaal, voordat ik zover was om de hypotheekakte te ondertekenen.
Ik kreeg daar alle tijd voor.
Toen wij uiteindelijk op het punt stonden om naar de notaris te gaan, zei hij:
‘Wat doen we met de inhoud van de winkel?’ Daar had ik niet over nagedacht.
Ik wilde alleen het pand overnemen; ik had geen geld meer om de inrichting
over te nemen, ook al zou hij daar slechts één euro voor vragen. Toch kwamen
wij eruit. De oud-eigenaar werkte mij twee maanden gratis in, omdat ik het
werk niet kende. En zo werd ik eigenaar.”
Een paar jaar later ging Mehmet van de particuliere markt over naar
de projectenmarkt. “Ik ging leveren aan bedrijven, zorginstellingen en
ziekenhuizen. De winkel werd overbodig en daarom besloot ik de winkel
te sluiten. De zakelijke klanten hield ik aan. Via via werd ik geattendeerd
op het Dutch Dream Coachingsprogramma en toen ik er klaar voor was,
meldde ik me aan.”
Wat komt er bij jou als eerste op als je aan de
Dutch Dream Foundation denkt?
“Ik denk aan het samenkomen van heel veel mensen met een ondernemersziel,
mensen die een eigen verhaal hebben en die hun verhaal graag met elkaar
delen om geïnspireerd te raken.”
Wat was jouw droom toen je aan het Dutch Dream
Coachingsprogramma begon?
“Op het moment van deelname had ik het hoogst haalbare met mijn
eenmanszaak bereikt. Ik zat al aan het plafond. Ik wilde kijken hoe ik
bepaalde dingen meer uit handen kon geven en een helicopterview kon krijgen.
Daarmee bedoel ik niet dat ik niet meer in mijn zaak zou werken, maar wel
meer aan mijn zaak wil werken.”

Wat heb je in het coachingsjaar gedaan?
“Mijn coach gaf leiding aan zevenduizend mensen en was een heel drukke
vrouw. We hebben elkaar uiteindelijk zes, zeven of acht keer ontmoet. Op het
gebied van omzet en klandizie heb ik er het minimale uit gehaald. De coaching
was met name gericht op het persoonlijke vlak. Zij heeft mij adviezen gegeven
die ik voor de rest van mijn leven mee kan nemen. Verder ben ik vrienden
geworden met mensen die ik anders misschien één keer in mijn leven zou
ontmoeten.”
Welk aspect van ondernemen spreekt jou het meeste aan?
“Bij ondernemen draait het om de gunfactor: jij gunt jouw diensten aan een
opdrachtgever en de opdrachtgever gunt jou het werk. Uiteindelijk leidt dat
tot omzet. Daar gaat een werkproces aan vooraf en binnen dat werkproces
moet jij jouw uiterste best doen om de klant tevreden te houden. Afspraak is
afspraak. Ik vind loyaliteit en oprechtheid heel belangrijk. Die waarden gaan
jou uiteindelijk het meeste helpen!”
Heb jij een rolmodel?
“Mijn rolmodellen zijn Atilla Aytekin en Umut Akpinar. Stoere gasten! Zij zijn
ooit met Triodor begonnen en hebben daarna OrangeGames opgericht.
Mijn jongensdroom is om iets kleins wereldwijd uit te rollen en daarmee
de wereld te veroveren. Dat geeft een heel andere kick dan rijk worden.
Het maakt niet uit met wat voor een idee je dat doet. Eén van de andere
dingen die ik voor ogen heb, is om met een nieuw bedrijf werkgelegenheid
te creëren en leuke projecten neer te zetten.”
Mehmet is van mening dat hij niet geboren is om alleen geld te verdienen.
Hij wil een gezin stichten en tijd met zijn kinderen doorbrengen.
Een belangrijk advies dat hij aan jongeren mee zou willen geven, is dat
aandacht voor oprechtheid, loyaliteit en goede verzorging belangrijk
is. Goede verzorging kan ook belangrijk zijn voor het zelfvertrouwen.
‘Als je er verzorgd uitziet, dan straal je meer zelfvertrouwen uit en
mensen die zelfvertrouwen uitstralen, komen eerder aan de beurt
bij het solliciteren.’”
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”

‘Iedereen is
een held’;

Je kunt van
iedereen wel
wat leren.
Wat mij
bijvoorbeeld
in anderen
inspireert,
is hun drive.
Het maakt niet
uit waarin.

Naam:

	Saja Chander

Leeftijd:

Saja Chander

Voorgeschiedenis
Tot 2014 was Saja werkzaam in het bankwezen. Ze verdiende veel geld,
maar miste het sociale en duurzame aspect en zei daarom haar baan op.
Een zoektocht, naar wat ze wilde en wat ze belangrijk vond, volgde. Om dit te
bereiken, gaf zij zichzelf een bedrijf cadeau: Positivas, een consultancybedrijf
in duurzame transitie. In 2016 werkte zij een ander idee uit: NLimpact, een
investeringsfonds voor ondernemers die een bijdrage willen leveren aan
duurzaamheid. “Met mijn bedrijven wil ik sociale en duurzame impact
creëren en een beweging tot stand brengen!”
Wat was jouw droom toen jij aan het Dutch Dream
Coachingsprogramma begon?
“Ik wilde de ‘Oprah Winfrey’ van de investeerders worden. Zij is mijn voorbeeld
en zij laat zien hoe je mensen op een positieve manier kunt beïnvloeden.
Oprah Winfrey laat anderen in hun waarde en zij geeft hen een podium.
Ik wil net zo groot worden en mensen helpen om hen in hun kracht te zetten.”

48 jaar

Bedrijf:

Positivas

Deed mee in:

2016

Coach: 		
Hikmet Cosgun
		CEO and Partner Triodor
		and Orangegames

Saja werd gekoppeld aan Hikmet Cosgun, voor Saja ‘een geweldige vent’. Hij
leerde haar om met beide benen op de grond te blijven staan. “We verschillen
veel van elkaar: mijn coach is rationeel en procesmatig, maar heeft een klein
hartje. Ik ben meer een gevoelsmens en denk groot. Hikmet liet mij inzien dat
het maken van kleine stapjes belangrijk is. Als ik mensen mee wil krijgen in een
traject, dan moet ik laten zien wat ik doe, hoe ik het doe en wat ik bereikt heb.”
Wat heeft jou de boost gegeven om voor jouw droom te gaan?
“Mijn kinderen. Zij confronteerden mij met de vraag: ‘Wat wil je nalaten?’ Ik ben

in een tijd waar alles in overvloed aanwezig leek te zijn opgegroeid. Als ik
naar de wereld kijk, waarin mijn kinderen volwassen worden, dan zie ik veel
uitdagingen. De wereldbevolking groeit hard, ons klimaat verandert en
natuurlijke bronnen raken op. Ze zijn niet oneindig aanwezig. We hebben
een aarde, dus alles is met elkaar verbonden; mijn kinderen zijn er een
onderdeel van.”
Saja spreekt de vrijheid van het ondernemen het meeste aan, maar het is
tegelijkertijd ook haar grootste last. “Vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid
met zich mee bij alles wat je doet. Durf je alles op te geven? Hoe zorg je voor
een inkomen? Je moet in jezelf geloven en doorzetten. Als ondernemer kun je
ook falen en dat heb ik, als controlfreak, moeten leren.”
Heb jij een rolmodel?
“Misschien omschrijft het liedje van George Benson ‘The Greatest Love of
all’ het beste wat ik bedoel met rolmodel. ‘Iedereen is een held’; Je kunt van
iedereen wel wat leren. Wat mij bijvoorbeeld in anderen inspireert, is hun drive.
Het maakt niet uit waarin. Ik vind het ook belangrijk als mensen anderen in hun
waarde laten. Dat zijn belangrijke waarden voor mij. Uiteindelijk gaat het erom
om de kracht in jezelf te vinden!”
Is jouw droom uitgekomen?
“Ik ben nog steeds bezig met het verwezenlijken van mijn droom. Een belangrijke les die ik geleerd heb, is het verschil tussen rijk en rijkdom. Financieel heb
ik nu minder te besteden, maar dit weegt niet op tegen de leuke en leerzame
ervaringen die ik opgedaan heb en nog steeds opdoe.”
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”

Met mijn coach
Erik reflecteerde
ik op belangrijke
vraagstukken.

Zo bleef hij de
focus leggen
op sales, maar
we hadden ook
gesprekken
over hoe ik voor
beweging kon
zorgen bij mijn
werknemers en
tegelijkertijd
dichtbij mezelf
kon blijven.
Naam:

Corina Blokland

Leeftijd:

35 jaar

Bedrijf:

Vesting Casemanagement

Deed mee in:
2017,
		Dutch Dream Award Winnaar
Coach: 		Erik van der Meijden
		
Voormalig CEO van Exact

Corina blokland

Voorgeschiedenis
Corina Blokland is geboren en getogen op de boerderij, komt uit een ondernemersgezin. De intentie om de boerderij over te nemen had ze niet. Al dertien
jaar werkt ze in de arbo- en verzuimbranche. In 2009 richtte zij haar eerste
bedrijf op. Zeven jaar later, in 2016, richtte zij Vesting Casemanagement op.
“Vesting Casemanagement levert verzuimcoaches aan organisaties en onderscheidt zich door een gedragsmatige aanpak van verzuim. Onze aanpak richt
zich op het voorkomen van veel verzuim en dat proberen wij te verankeren in
organisaties. De focus ligt daarbij op de leidinggevenden. Die leren we om in
gesprek te gaan met medewerkers en daarbij preventief aandacht te schenken
aan de balans tussen mens en werk.
Uit onderzoek blijkt dat het slecht voor de gezondheid van mensen is als zij
door verzuim thuis komen te zitten, ongeacht de oorzaak. Deze mensen raken
steeds verder van het arbeidsproces verwijderd en missen zo kansen. Ik wil dat
iedereen mee kan doen. Onze verzuimcoaches staan naast de leidinggevenden
en gaan samen met hen het gesprek aan met de ‘uitgevallen’ medewerker.
We gaan uit van het principe: ‘Gedrag stuurt gedrag’. Wat maakt dat een
medewerker onder de gegeven omstandigheden thuiszit? Ik geloof erin
dat leidinggevenden geactiveerd moeten worden om over die vraag na te
denken om vervolgens een constructief gesprek te kunnen voeren met hun
medewerkers. Ons doel is dat beide partijen beter met elkaar in gesprek gaan.”
In 2017 deed Corina mee aan het Dutch Dream Coachingsprogramma. Ze werd
gekoppeld aan Erik van der Meijden. Hij maakte van een klein ICT-bedrijf een
miljoenenbedrijf. “Het winnen van de Award maakte grote indruk op me. Ik was
ervan overtuigd dat er altijd wel iemand zou zijn die beter was dan ik en grotere
stappen gemaakt had. Ik was dan ook erg verbaasd dat ik won! Had ik het dan
substantieel beter gedaan dan die anderen?”
Wat heb je in dat jaar gedaan?
“Het was mijn droom om op een natuurlijke manier een groeispurt te maken,
zonder af te doen aan de kwaliteit van ons werk. Dat is namelijk niet vanzelf-

sprekend. Mijn doel was dat er onderaan de streep een enorme omzeten margegroei plaats moest vinden en dat is gelukt!”
Wat heeft de Dutch Dream Foundation hierin voor jou betekend?
“Met mijn coach Erik reflecteerde ik op belangrijke vraagstukken. Zo bleef hij
de focus leggen op sales, maar we hadden ook gesprekken over hoe ik voor
beweging kon zorgen bij mijn werknemers en tegelijkertijd dichtbij mezelf kon
blijven. Hij leerde me om nog meer te vertrouwen op mijn gevoel. Het heeft
alles met zelfvertrouwen te maken. Door omstandigheden is het vertrouwen
in mezelf niet altijd even groot geweest. Op de een of andere manier weet ik
altijd wel de juiste mensen om me heen te verzamelen, waardoor ik belangrijke
stappen in mijn persoonlijke ontwikkeling gezet heb. Als ik erover nadenk,
dan heb ik eigenlijk altijd wel iemand nodig gehad om de volgende stap te
zetten. Wat ik leuk vind aan de Dutch Dream Foundation, is dat je heel veel van
verschillende mensen, die allemaal hun eigen kwaliteiten hebben, kunt leren.”
Wat is nu jouw Dutch Dream?
“We hebben nog een lange weg te gaan, het fundament ligt er. Het komende
jaar willen we aan heel Nederland laten zien wie wij zijn en waarom je met
Vesting Casemanagement samen moet werken. We doen wat we beloven
en als iets niet mogelijk is, dan zeggen we dat ook. We willen reflectief naar
bedrijven zijn. Deze reflectie verwachten we ook van de bedrijven die ons
inschakelen.”
Welk aspect van ondernemen spreekt jou het meeste aan?
“Vrijheid! Daarnaast vind ik het leuk om mensen te enthousiasmeren, te inspireren en te helpen. Ik ben blij als mijn medewerkers en klanten blij zijn. Daar is
niet veel meer voor nodig dan opgewekt zijn. Daar staat tegenover dat ik ook
de durf heb om anderen te laten merken dat ik niet lekker in m’n vel zit. Door
je kwetsbaar op te stellen, laat je jouw kracht zien. We leven in een succesmaatschappij; alles moet altijd beter. De volgende generatie ondernemers zou
ik het volgende advies mee willen geven: ’Je leer niet zonder falen. Val je?
Sta dan op, recht je rug, kijk terug op wat er gebeurd is en stel je de vraag:
Wat wordt jouw next step?’”

Interview met 20 Dutch Dream Ondernemers | 45

”

Netwerken is heel
belangrijk en wat
mij betreft, is
een goed netwerk
net zo veel
waard als geld.

Bij de
Dutch Dream
Foundation
gaat er een
wereld voor
je open; het
is familie
geworden.
Naam:

	Fatma Topgume

Leeftijd:

47 jaar

Bedrijf: 	TopQ Detachering en
		TopQ Interim
Deed mee in:

2012

Coach: 		Frans van Steenis
		Algemeen Directeur
		Nederlandse Staatsloterij

Fatma Topgume

Voorgeschiedenis
Na haar opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening oefende Fatma
Topgume verschillende functies uit binnen het sociaal domein. Ze houdt
ervan om mensen te verbinden. In 2008 startte zij haar eigen bureau:
TopQ Detachering, een bureau voor het detacheren van overheidspersoneel.
Door de economische crisis ging het niet zoals ze hoopte en daarom sloeg
ze een andere weg in. De crisis liet haar sporen na; ook nu voelt zij nog steeds
de naweeën.
In 2014 laste Fatma een rustperiode van een jaar in. Zij ging als zzp’er binnen
het sociaal domein aan de slag. Om precies te zijn, als projectleider van een
project om statushouders aan een werkplek te helpen. Op dit moment werkt
zij op interimbasis.
Het mensgericht zijn zit in haar systeem. Onbewust is Fatma gericht op
het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het liefste zou zij zien dat
iedereen ook maatschappelijk betrokken is naast z’n commerciële bezigheden.
“Stel, ik heb een horecazaak waar ik van droom, dan bied ik mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek aan. Ik zal ook altijd
een goed doel steunen.
Op dit moment zet ik me in voor de ‘Stichting voor Sara’, een stichting die investeert in onderzoek naar zeldzame spierziekten. Wat ik vaak bij ondernemers
ervaar/zie, is dat zij zich voornamelijk richten op het belang van hun bedrijf.
Ze zouden meer het nut van samenwerking in moeten zien en concurrenten
niet als concurrenten zien, maar als co-concurrent en daarbij de vraag stellen:
‘Hoe kunnen we elkaar aanvullen?’’
Wat was jouw droom toen jij aan het Dutch Dream
Coachingsprogramma begon?
“Mijn droom was om TopQ Detachering verder te laten groeien. Ik was ook bezig
met het opzetten van een cv-vacaturebank. Daar was ik al aardig ver mee, maar
omdat het met het bedrijf destijds minder goed ging, kon ik dit niet afronden.”

Wat heb je in dat jaar geleerd?
“Uiteindelijk was de coaching meer op het persoonlijke vlak gericht, dan op
het werken aan mijn bedrijf. Ik heb het meeste nut van het netwerk gehad.
Netwerken is heel belangrijk en wat mij betreft, is een goed netwerk net zo veel
waard als geld. Bij de Dutch Dream Foundation gaat er een wereld voor je open;
het is een soort familie geworden.
Door de coaching kreeg ik een andere kijk op mijn werk. Ik leerde om mijn
werkzaamheden op een meer commerciële manier te benaderen in plaats
van me te laten leiden door een ‘zielig verhaal’. Mijn mensgerichtheid is mijn
grootste valkuil. In plaats van mensen te ontslaan, heb ik ze gewoon doorbetaald. Je moet in het belang van het bedrijf handelen. Het moet niet ten
koste van jezelf gaan, maar het hoeft ook niet ten koste van een ander te gaan.
Ik zal altijd in het belang van het bedrijf handelen, maar niet in die mate dat
het ten koste van anderen gaat.”
Wat is nu jouw Dutch Dream?
“Op dit moment is het runnen van een sociaal-commerciële onderneming
mijn Dutch Dream. Hoe ik dit ga doen, weet ik nog niet. Het kan zijn in
loondienst bij een bedrijf, maar het kan net zo goed mijn eigen bedrijf zijn.
Mijn voorkeur gaat in eerste instantie uit naar een baan in loondienst, een
baan waarbij ik verantwoordelijk ben voor een bepaald onderdeel van
dat bedrijf.”
Heb jij een rolmodel?
“Anderen inspireren mij, vooral de mensen die zonder opleiding of met een
beperking toch succesvol zijn. Neem nu Steve Jobs, de man achter Apple,
een man met een beperking en toch succesvol. Je moet ergens in geloven
en er alles aan doen om te bereiken wat je voor ogen hebt, ook als jouw
omgeving zegt dat het niet kan.”
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”

Het hebben
van een droom

is een
voorwaarde
om als
ondernemer
succesvol
te zijn

”

220 ondernemers hebben de afgelopen acht jaar
ons Dutch Dream Coachingsprogramma doorlopen.
Nu is het de tijd om de focus van ons unieke concept
uit te breiden naar een nieuw gebied.

Stichting Dutch Dream Foundation (DDF) is in 2006 opgericht door ondernemer Atilla Aytekin met als doel ondernemerschap en de ondernemende
mindset in onze maatschappij te bevorderen. Dit naar aanleiding van Atilla’s
Dutch Dream, één van de bestsellers onder de managementboeken van
2006. De Stichting staat voor ondernemerschap en diversiteit en heeft tot
doel ondernemers te helpen bij het realiseren van hun droom. We doen dat,
omdat we geloven dat we de maatschappij kunnen activeren en inspireren
door sociaal ondernemerschap. We laten ondernemers weer kennismaken
met hun droom en passie en we helpen ze om de balans te vinden tussen de
harde zakelijke kant (business-ontwikkeling) en de zachte persoonlijke kant
(persoonlijke ontwikkeling). Onderzoek wijst uit dat ondernemers die beide
kanten in balans hebben een veel grotere kans hebben om hun droom te
realiseren en te excelleren. DDF draagt daaraan bij.
Het motto van de Dutch Dream Foundation (DDF) is ‘Dare to have a dream!’.
Het hebben van een droom is een voorwaarde om als ondernemer succesvol
te zijn. Maar het realiseren van die droom is een kwestie van hard werken,
vallen, opstaan en weer doorgaan. Elke ondernemer heeft dromen. Maar wat
is ervoor nodig om de stap van dromen, naar durven en – uiteindelijk - het
succes doen te zetten? Wat zijn de geheimen van échte, blijvende verandering?
Met het Dutch Dream Coachingsprogramma, gestart in 2010, hebben wij
‘Nieuwe Ondernemers’ gehelpen om dichtbij hun droom te blijven om
uiteindelijk hun ondernemersdroom te verwezenlijken.
Daarnaast zijn er veel ondernemers die na het opzetten van een eigen bedrijf in
een fase terechtkomen waarin ze een extra duwtje, motivatie of inspiratie nodig
hebben om de volgende fase van volwassenheid en groei in te gaan. Veel van
deze ondernemers zien de topmanagers van topondernemingen als ING,
Nederlandse Loterij, Exact, Timpaan, UWV, OrangeGames, Basic-Fit en
Zeeman als voorbeeld en zouden graag van hen willen leren. De kloof tussen
deze ondernemers en de topmanagers is echter gevoelsmatig erg groot en
ogenschijnlijk bijna onoverbrugbaar. Het Dutch Dream Coachingsprogramma
heeft acht jaar lang deze kloof gedicht.

Vriendenclub Dutch Dream Network
Het Dutch Dream Network is ontstaan uit de behoefte van onze alumni en
ons netwerk om een informeel platform te creëren waar zij samen kunnen
komen. Hier kunnen de leden terecht voor advies, het delen van ervaringen
en netwerken. Natuurlijk is er ruimte voor business, maar de Dutch Dream
Foundation (DDF) ziet dit ook als een kans om iets terug te geven aan de
samenleving vanuit de Dutch Dream-gedachte! Onze droom om anderen te
helpen, is een droom die wij graag delen. Als lid van het Dutch Dream Network
maak jij het mogelijk om bijvoorbeeld werklozen, vluchtelingen, vrouwen,
kinderen en jongeren te empoweren door middel van ondernemerschap
en diversiteit.

Lid worden? Meld je aan via onze website
www.dutchdreamfoundation.nl/ddn-aanmelden

Ruim 220 ondernemers hebben de afgelopen acht jaar ons Dutch Dream
Coachingsprogramma doorlopen. Nu is het de tijd om de focus van ons
unieke concept uit te breiden naar een nieuw gebied. We gaan het Dutch
Dreamconcept continueren. We willen ondernemende talentvolle jongeren
(tussen 15 en 25 jaar) met een multiculturele achtergrond stimuleren om
zich bewuster te zijn van hun dromen en een kans geven deze sneller waar
te maken, uiteraard vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) en diversiteit. Deze nieuwe doelgroep presenteren
we tijdens ons Award Event op 26 november 2018.
Geïnteresseerden kunnen met onze directeur, Zehra Dogan, contact
leggen en zich aanmelden als deelnemer, partner of als sponsor.
Zehra Dogan is te bereiken via de e-mail
z.dogan@dutchdreamfoundation.nl of via haar mobiel 06 14 18 41 91.

Afgelopen 12 jaar

220 ondernemers
67% omzetgroei
35% personeelsgroei

100 coaches

1000 Dutch Dream Network leden

Comité van
aanbeveling

dutch dream
ambassadeurs

dutch dream
Bestuur & Directie

Ab

Ben

Atilla

Directievoorzitter
Siemens Nederland

Partner Mondriaan
Management en Consultancy

Oprichter en Voorzitter DDF,
Co-founder en CEO van
Triodor Software en
Orange Games

van der touw

Thomas

van rijckevorsel
Voormalig lid Raad
van Bestuur Achmea en
momenteel Commissaris
bij Staalbankiers

van de Vrie

aytekin

Francine

Henk

Managing Director
Noet & Maat

Bestuurslid DDF,
Eigenaar Dirk van den Broek

Zijlstra

van den broek

Partners

Triodor Software en OrangeGames is een software en gaming
bedrijf met vestigingen in Nederland, Amerika en Turkije.
In Turkije, Istanbul is het Research & Development Centre gehuisvest
waar ruim 150 IT-ontwikkelaars werken aan kwalitatief hoogwaardige
en klantspecifieke softwareoplossingen. In Amsterdam werken ruim
100 medewerkers die games ontwerpen, ontwikkelen en publiceren.
Ze dragen ondernemerschap en diversiteit een warm hart toe.
Port4Growth is het in groei gespecialiseerde netwerk op landelijk
en regionaal niveau, voor en door ondernemers. De kernactiviteit
van Port4Growth is het bij elkaar brengen van groeiondernemers.
NLgroeit is een publiek-private samenwerking waarin het Ministerie
van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en NLevator hun
kennis, contacten en mentorship ter beschikking stellen. Bovenal wil
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NLgroeit de krachten van bestaande initiatieven versterken: samen
werken aan een sterk ecosysteem van en voor ambitieuze en
groeiende ondernemers in Nederland, nu en voor de toekomst.
Korn Ferry Hay Group is een wereldwijd organisatieadviesbureau
dat organisatiestrategieën concreet maakt.
Ze ontwikkelen talent, zorgen dat mensen effectiever werken
én dat ze gemotiveerd zijn om optimaal te presteren.

Zehra
Dogan

Co-Active Coach vanuit het CTI,
een gerenommeerd Amerikaans
trainingsinstituut en lid ICF
Mail:
z.dogan@dutchdreamfoundation.nl
Mobiel:
+31 (0)6 14 18 41 91

Daarnaast is Zehra Lid van de
Ledenraad van de Vereniging
van Achmea en Lid van de
Rotary van Haarlemmermeer en
Schiphol, Moderator en Spreker.

Binnen de Hay Group werken ruim 3.100 mensen in 88 kantoren in 50
landen voor ruim 7.000 organisaties.
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Vrougje Fikke
Vrougje Fikke volgde een opleiding voor directiesecretaresse, omdat zij zichzelf niet voor de klas zag staan. Daarna werkte jarenlang als (directie)secretaresse bij heel veel verschillende bedrijven. In het begin vond zij in die banen een uitdaging, maar al snel werden de werkzaamheden routinematige
handelingen. Zij miste een verdere uitdaging. Tijdens haar werk werd zij steeds vaker gevraagd om eens kritisch naar een beleidsstuk te kijken en stukken
te schrijven. Daar is haar passie voor het Nederlands ontstaan. In september 2011 is haar bedrijf Fiksem ontstaan en zo kwam een lang gekoesterde wens
in vervulling.

Colofon
Vanuit het Dutch Dream Team en Dutch Dream Foundation, bedankt voor jullie hulp:
Annemiek Dogan 					

Design

Nienke Bleker en Vrougje Fikke				Interviews, tekst en redactie
Noova Mediaproductions - Olav de Glas en Nadia Marhoum Drukwerk

Beechavenue 182-200 | 1119 PX Schiphol-Rijk | info@dutchdreamfoundation.nl | 020 650 06 50

dutchdreamfoundation.nl

Fiksem
Vrougje Fikke is tekstschrijver en redacteur. Zij is vaste redacteur van Het Gelderse Voetbal en co-auteur van het boek ‘Cruijff, 14 – bijzondere ontmoetingen
met het fenomeen’.
Vrougje Fikke helpt bedrijven, verenigingen en stichtingen, maar ook studenten bij het optimaliseren van hun teksten. Een veel gehoorde reactie is: ‘Iedereen
kan wel een tekst schrijven. Ik heb geen tekstschrijver nodig. In ons bedrijf of in onze vereniging is er een medewerker die dit wel kan.’ Met die stelling is zij het
niet eens. Veel mensen kunnen inderdaad iets op papier zetten, maar de vraag is of de boodschap in de tekst overkomt. En juist daar ligt de kracht van een
goede tekst. Haar teksten kenmerken zich door het menselijke aspect, de emotie en de passie. Voor haar is een goede tekst, een tekst die raakt en aanspreekt.
Daarnaast ondersteunt en coacht zij studenten bij het schrijven van hun scripties en theses. Voor veel studenten is het moeilijk om hun gedachten begrijpelijk
en geordend op papier te zetten. Na haar tekstcontrole hebben deze studenten een goed leesbare en gestructureerde tekst.
Opdrachtgevers zien in Vrougje een vakvrouw met oog voor het detail en hart voor haar werk. Door haar gedrevenheid en luisterend oor haalt zij het optimale uit
haar werk en weet zij de boodschap van de klant goed weer te geven. Haar motto: ‘Het eindresultaat moet goed zijn, soms zelfs net dat beetje meer dan goed.
Mijn klanten moeten het ‘wauw’-gevoel hebben!’
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