Sparringpartners
Als zelfstandig ondernemers moeten
we dagelijks voor onze eigen belangen
opkomen. Een mening hebben we dus
wel en tips voor onze collega's ook
voldoende. Immers, waar het Hart van
vol is, loopt de mond van over. Elke
Entre Presse sparren enkele SVE-leden
over een belangrijk thema. Deze keer:
waarom werken we samen?

'Ik heb aan den lijve ondervonden hoe eenzaam ondernemen soms kan zijn en hoe
prettig het dan is om te
kunnen sparren met een
ervaren,
doorgewinterde
ondernemer.
Ik werk nu
samen
met Jacqueline
Ham. Zij is zo'n zeer ervaren
onderneemster
die
allerlei valkuilen van het
ondernemerschap in haar
Ariane Struyvenberg
werkzame leven heeft meegemaakt. Dus heb ik haar gevraagd mee te werken aan de
uitbouw van mijn mentorconcept. Onze samenwerking
heeft de vorm van een gentleman's, of misschien wel
ladies' agreement. Jacqueline heeft verklaard als mentor te
zullen optreden wanneer een case, die ik aandraag, past bij
haar en haar ervaring. Dit levert een jongere ondernemer,
of mentee zoals ik ze noem, een super
sparringpartner op. Mij geeft dit het
goede gevoel dat ik andere ondernemers verder op weg kan helpen. En
volgens mij levert het Jacqueline een
mooi gevoel van ”betekenis” op.'
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'Ondernemen kan soms eenzaam zijn
en het is dan prettig te kunnen sparren met
een ervaren, doorgewinterde ondernemer'

'Ik kwam Marianne van de
Water tegen op een SVEnetwerkbijeenkomst, waar
zij toen als introducé aanwezig was. Ik liep op haar
af, we raakten in gesprek
en ik voelde een ”klik”.
Het was voor mij reden
om haar uit te nodigen
voor een gesprek bij mij
op kantoor. Als gevolg
daarvan heb ik Marianne
Gwen Dudok van Heel
een pilotopdracht gegeven. Dat wil zeggen dat zij contact legt met circa vijftig
directieleden van door mij geselecteerde bedrijven.
Marianne doet dat op een gestructureerde en vasthoudende wijze, gecombineerd met veel charme. Wij hebben
frequent contact over de voortgang en we houden elkaar
daarbij scherp. Tijdens het traject ervaar ik de samenwerking als constructief, voortvarend en tegelijkertijd warm
en attent. Voor mij is die combinatie belangrijk, of het
nou om klanten, collega's of om leveranciers gaat. Zij
pakt dóór en neemt werk uit handen, waar ik anders niet
aan toekom door mijn werkzaamheden. Doel is
uiteindelijk om niet alleen bij nieuwe relaties
aan tafel te komen, maar om uiteindelijk ook
nieuwe opdrachten te verkrijgen. Het eerste is
zeker bereikt, het tweede laat op zich wachten.
We zijn nog aan het werk.'

'Gwen en ik zagen elkaar al
tijdens het eerste gesprek
”zitten”. De branche executive search/coaching waarin
zij werkt, is mij bekend.
Gwens manier van werken,
haar te benaderen doelgroep
en (levens)visie spraken mij
daarbij ook bijzonder aan.
Het sluit allemaal naadloos
aan bij mijn manier van werken. Als persoon is Gwen
Marianne van de Water
een mooie vrouw. Bovendien
is ze to the point in haar aanpak en dat vind ik plezierig om
ook eens tegen te komen. Ook kon ik haar helpen met iets
waar ze al tijden tegenaan liep te hikken en waar ze geen
tijd voor had. Ik heb na een korte tijd al een aantal mooie
afspraken voor haar kunnen maken. De follow up werd
strak door Gwen geregeld en we vormen een echt team. Zo
voel ik dat tenminste. Behalve dat ik voor Gwen werk,
delen we onze ervaringen met elkaar. Dat voelt voor mij
ook als een aanvulling en verdiept de persoonlijke aanpak
die ik zo beoog en waardeer.'

'Ervaringen delen, voelt voor mij
ook als een aanvulling en verdiept
de persoonlijke aanpak'
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Het hart

'Na jaren als mentor betrokken te zijn geweest bij
de inmiddels opgeheven
Stichting Mentorscope, ben
ik nu als bedrijfsadviseur
een ”praatpaal” voor vele,
vooral jonge ondernemers.
Mijn ervaring bij het helaas
opgeheven Mentorscope was
voor Ariane Struyvenberg zo
interessant dat ze met mij
wilde brainstormen over
Jacqueline Ham
haar concept ”Match en
Mentor”. Zoiets begint op een netwerkbijeenkomst en
mondt uit in een samenwerking. Ik kan met mijn jarenlange ervaring als mentor, maar zeker ook met mijn ruim
twintig jaar ervaring als zelfstandig ondernemer met meerdere vestigingen en 35 man personeel in de afslank- en
schoonheidsbranche, een ondernemer een spiegel voorhouden en meehelpen nieuwe stappen te zetten. Kennis
delen is voor mij belangrijk. M & M is voor mij weer een
nieuw netwerk met zeer ervaren ondernemers waarmee ik
kennis kan uitwisselen over het vak ”mentorschap”.'

Mini-pitch
Je bedrijf omschrijven in maximaal 140
karakters? Moeilijk? Nee hoor, voor onderstaande onderneemsters niet. Geïnspireerd
door de SVE-netwerkbijeenkomst over
internetmarketing en de microblogmogelijkheden van Twitter, schreef SVE een
wedstrijd twitterpitchen uit. Deze tien SVEvrouwen behoorden tot de toppers met de
beste 'to the point'-omschrijvingen. Ga ook
de uitdaging aan en in een mum van tijd
heb jij voor elke komende bespreking een
korte, krachtige pitch klaar.

●

Pia de Wijer, Hofstad Search, hét searchbureau
voor management in klantcontactbranche.
Succesvolle matches door passie en >17 jr
marktkennis.

●

Vrouwen naar de top? Toptrainer, coach en
onder-nemer Annette Onrust helpt vrouwen
zichzelf neer te zetten en hun ambities waar te
maken.

●

Paula Vos, communicatieadviseur en tekstschrijver. Ik help bedrijven zich beter te profileren.
Mijn motto: goede zaken verdienen aandacht.

●

Winter: grafisch vormgever. Zomer: luxe picknicks. En: fotografie, reizen, moestuin, mvo,
webshop, skeeleren, ligfietsen, dochter.
(Cathelijne van den Bercken)

●

Laat uw buitenkant al voor u werken door uw
persoonlijke kwaliteiten in kleur en stijl te onderstrepen bij Imago Langedijk.

●

De Keizer Kennismakelaar: voor een duurzame
toekomst met winst én meerwaarde voor jezelf
en de ander. Zie www.doeduurzaam.NU

●

Workshops, training en coaching met theater en
spel. Ariëlle Brouwer leid je vakkundig naar de
top van wat je kan en laat zien wie je bent.

●

Zowel zakelijk als persoonlijk om de ongekende
kracht van je eigen brein in te zetten voor
spectaculaire veranderingen is er HypnoseMentor.
(Ina Oostrom)

●

Marianne van de WATER zorgt voor een GOLF
aan afspraken. het werkt met de PEGA methode:
Passie, Enthousiasme, Gedreven en Aanhoudend.

●

Van idee tot boek: de Connecting Link produceert 't professioneel én prettig!

De SVE-jury heeft uit alle inzendingen een top drie gekozen. Absolute winnares is
Marianne van de Water met een 'goede woordspeling en mooi ezelsbruggetje'.
Marianne heeft met haar twitterpitch het boek This is your wake up call - Personal
branding in turbulente tijden gewonnen. Ze krijgt haar prijs op de SVE-bijeenkomst
van 14 mei. De nummers twee en drie zijn Betty de Keizer ('kort en kernachtig,
goede brug naar haar site') en Ariëlle Brouwer ('direct duidelijk wat ze doet').
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