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‘Als parttime ondernemer ben je nog
steeds fulltime aan het werk’

Anouk van Schaardenburg (41) verkoopt via haar webwinkel www.
Goed-Gemerkt.com plaklabels en instrijklabels waarvoor je zelf de
tekst kunt opgeven. Ze produceert ze zelf en heeft inmiddels een bedrijfspand en vijf moeders die regelmatig voor haar werken.
‘Onze tweeling, Tim en Zoë, werd acht weken te vroeg geboren.
Tim heeft bij de geboorte zuurstofgebrek gehad. Dat was niet
meteen duidelijk. Aanvankelijk was ik na de bevalling weer aan
het werk gegaan. Ik was communicatiemanager bij een grootwinkelbedrijf en was net overeengekomen dat ik in deeltijd zou gaan
werken. Na een halfjaar zag ik dat Tim motorisch toch niet gelijk
op ging met zijn zusje. Toen we twee weken voor hun eerste verjaardag een MRI-scan lieten maken, bleek dat door zuurstoftekort een stuk van zijn hersens onvoldoende ontwikkeld was. Dat
was heel heftig. Ze wisten niet wat ze voor hem konden doen en
of hij ooit zou kunnen praten, horen en lopen, wat hij zou begrijpen. Uiteindelijk bleek zijn IQ bovengemiddeld te zijn; waarschijnlijk compenseert hij wat hij motorisch niet kan. De tweeling is nu negen en Tim is lichamelijk gehandicapt. Hij zit in een
elektrisch rolstoeltje, kan moeilijk dingen pakken, maar hij kan
wel praten en werkt op een laptop. Het is een heerlijk kind. We
rijden paard met hem en hij doet aan elektrisch rolstoelhockey.
Zijn handicap is alleen lichamelijk. Hij realiseert zich dus goed
wat hij niet kan, wat natuurlijk af en toe de nodige frustraties
geeft.
Na die MRI-scan ben ik meteen gestopt met werken. Het werd
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mijn baan om alle mogelijke therapieën met hem te proberen.
Twee keer per week reed ik daarvoor naar België. Ik wilde alles
doen wat in mijn vermogen lag zodat ik mezelf niet hoefde te
verwijten dat ik iets had laten liggen. Intussen had ik natuurlijk
ook dat kleine Zoë’tje, dat overal mee naartoe ging. Tot hun vierde was het een loodzware tijd. Ik prees mezelf gelukkig dat mijn
man een eigen wervings- en selectiebureau heeft, waardoor ik in
de luxepositie zat dat ik van het ene op het andere moment kon
stoppen met werken. Maar achteraf merkte ik wel dat ik er toen
redelijk doorheen zat.
Toen de kinderen vier waren, gingen ze opeens fulltime naar
school. Een tijdlang probeerde ik mijn draai te vinden met boekenclubs, tennissen, alle dingen waar ik vier jaar geen tijd voor
had gehad. Leuk, maar niet echt bevredigend. Op een gegeven
moment nam mijn zusje voor mij een stapel labels met onze namen erop mee uit het buitenland. Superhandig, want iedere ouder kent de frustratie van rondslingerende en kwijtgeraakte jassen, gymschoenen, broodtrommels, noem maar op. Ik ben gaan
kijken of ik die labels zelf kon maken. De mensen die ik er in Nederland naar vroeg zeiden dat het onmogelijk was om gepersonaliseerde labels te maken waarvan de inkt er op termijn niet uitwaste en waarvan de lijm vaat- of wasmachinebestendig was.
Maar voor Tim had ik zoveel research gedaan op internet, dat ik
inmiddels wel wist hoe ik aan mijn informatie moest komen. Zo
ben ik toch achter productiemogelijkheden gekomen. Ik heb met
de halve wereld zitten bellen, wat dat betreft is internet toch een
geweldig medium. Vanuit mijn vorige baan had ik nog contacten
met lithografen en drukkerijen. Zo kwam ik verder. Ik heb vreselijk veel uitgeprobeerd. Delen van mijn producten importeer
ik nog steeds, bijvoorbeeld de inkt, omdat die in Nederland niet
bestaan. Ook naar de lijm waarmee de labels vast moeten blijven
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zitten heb ik uitgebreid onderzoek gedaan. Mijn hele afwasmachine zat vol, en in al onze kleren zaten proeﬂabels. Uiteindelijk had ik de optimale mix gevonden en ben ik gewoon begonnen. Samen met een vriendinnetje die ontwerpster is, heb ik het
concept voor de site bedacht. Een vriend heeft leuke merkjes getekend. We hebben een origineel lettertype gevonden, waarmee
ook lange namen te produceren zijn. En toen is de site de lucht
in gegaan.
In het begin kwam er een bestelling per dag binnen. Ik zat in de
woonkamer met scharen en snijmachines. Ik had ook nog geen
betalingsfaciliteit, mensen moesten mailen en het bedrag overmaken. In het tweede jaar stuurde ik een persbericht naar Margriet. Meteen werd ik overspoeld door bestellingen! Ik heb als een
gek materiaal bijbesteld en hulp ingeroepen. Alle labels worden
nog met de hand gemaakt en moeten daarna in zakjes worden
verpakt, ingepakt en opgestuurd.
Alles over secure servers
Aanvankelijk had ik geen businessplan gemaakt. Ik wilde eerst
kijken of hier een markt voor was. Na die eerste Margriet-actie
merkte ik dat het aansloeg. Nu maak ik elk jaar een businessplan. Daarin zet ik voor mezelf een aantal doelstellingen op papier. Ik heb geld geleend om machines, een goede computer en
voorraad te kopen. Sinds een klein jaar huur ik een kantoor. Daar
staan ook de machines voor de productie, die eerst in de huiskamer stonden. Ik verstuur regelmatig persberichten en adverteer
veel in kinderbladen. Ook komen er veel bestellingen via via binnen. Ik heb vijf moeders die afwisselend, en soms samen, tussen negen en drie voor mij werken. Ze zijn hoog opgeleid, heel
ﬂexibel en supergemotiveerd, want iedereen is blij om iets onder
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schooltijd te kunnen doen. Zo is er altijd iemand op het kantoor.
Ik doe alles oﬃcieel, betaal niemand zwart. Toen ik startte, stonden er net van die berichten in de krant over sjoemelende moeders met startende internetbedrijven. Dus ik ben meteen na het
eerste jaar naar de accountant gegaan en heb er niet op bezuinigd
om het allemaal goed op te zetten. Ik heb van alles geleerd waar
ik in mijn vorige baan nooit mee te maken had gehad: personeel,
loonlijsten, techniek, IT. Zo gaan mijn betalingen al een hele tijd
via een betalingsbemiddelaar, Triple Deal. Dat is een beveiligde
kassa achter je site. Mensen moeten vooraf betalen, omdat de
labels gepersonaliseerd zijn. Dat kunnen ze doen door een overboeking, een eenmalige machtiging, internetbankieren of creditcard. Ik krijg twee keer per maand van Triple Deal het geld binnen van wat er is besteld. Ik weet nu alles over secure servers. Je
betaalt natuurlijk wel een bedrag per transactie, maar het is veilig
voor de klant en het ziet er professioneel uit.
In het begin van dit schooljaar heb ik het heel druk gehad. Kennelijk
hadden veel mensen het voornemen om hun spullen goed te merken, terwijl ik worstelde met wat machines die ermee stopten. Dan
werk ik tot elf, twaalf uur ’s avonds door om productie te draaien.
Wat er ook voor calamiteiten zijn met Goed-Gemerkt, ik sta om
drie uur op het schoolplein. Dat is het heerlijke van een eigen bedrijf hebben. Je kunt je zaken regelen op de tijdstippen dat het
jou uitkomt. Tim heeft op zijn mytylschool regelmatig een meeloopdag, en ik heb vaak besprekingen met zijn begeleiders. Dat
kan altijd. De middag besteed ik aan de kinderen, hoewel ik er natuurlijk best eens een mail uit gooi. ’s Middags kunnen er vriendjes komen spelen en we gaan twee keer per week naar hockeytraining. Ik heb het idee dat ik, omdat ik werk, een betere moeder
voor ze kan zijn.
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Ik vind dat je als parttime ondernemer nog steeds fulltime aan
het werk bent, maar meer op de tijdstippen die jij kiest. Je bent
“parttime” in de zin dat je nog andere dingen hebt waar je gepassioneerd over bent. Maar niet parttime in de hoeveelheid tijd die
erin gaat zitten. Buiten mijn bedrijf en de kinderen blijft er weinig tijd over. Heel af en toe ga ik een weekend weg met een vriendin, of winkelen in Amsterdam. Mijn man en ik sporten wel twee
keer per week, ’s avonds. Dat is wezenlijk voor ons, Tim wordt
steeds zwaarder en we moeten hem kunnen blijven tillen. Ik haat
het om aan die gewichten te trekken, maar dwing mijzelf er wel
toe.
Op het moment ben ik bezig om Goed-Gemerkt uit te bouwen in
het buitenland. Een maand geleden ben ik in Duitsland gestart
met Gut-Markiert. De productie daarvan doe ik nog gewoon hier.
Ik wil het zo organiseren dat ik andere mensen inschakel die operationele zaken van mij overnemen. Het komt erop neer dat je alleen die dingen doet die je zelf als enige kunt doen. Alle andere
zaken worden gedaan door professionele collega’s. Je moet wel
echt gepassioneerd zijn voor wat je doet. Ik ben helemaal verliefd
op mijn labels. Dat klinkt raar, maar ik vond het zo onwijs leuk,
elk merkje, en het concept uitwerken. Als je de lol erin houdt en
echt gepassioneerd bent over je product, dan zet je ook door.’
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