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DRIE TIPS OM JE DROMEN
NA TE JAGEN

TIP 1
Zoek uit waar je energie van krijgt,
waar je zonder moeite en met liefde
tijd in stopt, dan is het makkelijk hier
succesvol in te worden.

AMSTERDAM

OPLEIDING

TIP 2

INFORMATIEKUNDE

Als je gaat ondernemen: doe het niet
alleen! Samen sta je sterk en het is
belangrijk dat je je successen en dipjes met iemand kan delen die er net
zo in staat als jij.

WAAROM HEB JE VOOR DIT BEROEP GEKOZEN?
Gebrouwen door Vrouwen is ontstaan uit een hobby. Mijn interesse
in bierbrouwen, werd gewekt toen ik
ontdekte dat je zelf thuis bier kan (en
mag) brouwen. Na twee jaar oefenen
en veel leren heb ik, samen met mijn
zus Tessel, twee recepten ontwikkeld die zo lekker waren dat ze de
markt op konden.

HET ALLERLEUKSTE AAN MIJN BEROEP IS:
dat je elke dag kunt experimenteren met
nieuwe smaken en gekke ingrediënten.

WAAR BEN JE IN JE CARRIÈRE HET MEEST TROTS OP?
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60 SUPER STORIES VOOR TOEKOMSTIGE ROLMODELLEN

Dat we een succesvol biermerk op de
markt hebben gebracht. Dit hebben we
bereikt door op ons gevoel af te gaan!

VOOR DIT BEROEP IS HET HANDIG ALS JE:
goed kunt proeven!

DIT WIST JE NOG NIET VAN MIJ
Ik heb mijn heftruckrijbewijs.

TIP 3
Zet door op het moment dat het
zwaar wordt. Je dromen najagen is
geweldig, ook al is het soms pittig.
Je zult nog blijer zijn als je een tegenslag hebt overwonnen.

.......................
WAT WAREN TOT NU TOE DE GROOTSTE TEGENSLAGEN IN JOUW CARRIÈRE? EN WAT HEEFT TOEN
GEHOLPEN?
Omdat het bedrijf heel snel is gegroeid,
liepen we constant tegen allerlei problemen aan qua planning. Het is erg lastig om
in te schatten hoeveel bier je zult verkopen
als je bedrijf groeit. Soms hadden we te
veel, en dan weer te weinig. Het heeft geholpen om goede prognoses te maken en
de ervaring (hoe kort ook) van de verkoop
van andere maanden goed te analyseren.

WAT WILDE JE VROEGER WORDEN?
Apenonderzoeker in het tropisch regenwoud of pandaverzorger.

VROEGE VOGEL
of

NACHTUIL

MET WIE ZOU JE 1 DAG WILLEN RUILEN EN WAAROM?
Met de Dalai Lama. Om te ervaren hoe het
is om zo in balans door het leven te gaan.

WIE WAS VROEGER JOUW ROLMODEL? WAT BEWONDERDE JE IN HAAR?
De Spice Girls: ze waren stoer, konden
onwijs goed dansen en ze waren superhip
gekleed.

HAKKEN
of

SNEAKERS
LIEF
of

LEF

ALS JE EEN REGEL MAG BEDENKEN WAAR IEDEREEN
ZICH AAN MOET HOUDEN WAT ZOU DAT DAN ZIJN?
Wees lief voor jezelf en de mensen om je
heen.

WELKE BOODSCHAP HEB JE VOOR ALLE MEISJES OP
AARDE?
Geloof in jezelf en treed de wereld met een
open blik tegemoet. Er is zoveel leuks en
moois te beleven!

.......................

“JE ZULT NOG BLIJER
ZIJN ALS JE EEN
TEGENSLAG HEBT
OVERWONNEN”
.......................

WAAR BEN JE NOG ONZEKER OVER?
Of ik zakelijk genoeg ben om de juiste
financiële beslissingen te nemen.

WAT IS NU JOUW DROOM?
De meest duurzame brouwerij van Europa
openen, aan zee.
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