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Maart 2003 High Profile Events 1 – Interview door Ellen van Ree: Pittige dame staat haar mannetje  

“En zelf een bedrijf runnen? Nooit! Wat is de meerwaarde, waarom een eigen bedrijf. Voor de heb? Hou 
toch op. De zorgen die de baas heeft, deel ik toch wel. Dan heb ik namelijk ook slapeloze nachten. Ik 
heb een enorm plichtsgevoel en ben zo trouw als een hond. Als Gerard Van den Tweel geniet, dan 
geniet Anne-Mieke van den Hoeven ook!”  

  



…6 jaar later gebeurt het dan toch…  

Sta op een enorme tweesprong in zowel m’n carrière als op privégebied. Ga ik voor die aangeboden 
andere functie (lees veilig- en zekerheid) binnen de organisatie waar ik opdat moment werkzaam ben of 
ga ik toch die nieuwe uitdaging (lees onzekerheid en angst) aan die wellicht toch nog beter bij me past?  

Maak keer op keer van die plus en min lijstje: Blijven versus Zelf.  

Beide kanten hebben zoveel voordelen, ook die verdomde nadelen. M’n gevoel zegt nu eindelijk eens 
doen, m’n ratio blijft onophoudelijk aan me trekken niet doen.  

Praten, praten met een aantal vrienden waar ik speciale waarde aan hecht, maar ook met vele die zo 
graag de Advocaat van de Duivel spelen... Blijven – Zelf?  

Totdat iemand me recht op de man vraagt: Miek ik geloof dat je allang een beslissing hebt genomen, 
maar als, als, áls je dan al voor jezelf gaat beginnen, hoe gaat je bedrijf dan eigenlijk heten?   

Op dat moment leek het wel of ik de hoofdprijs in het casino had gewonnen. Duizenden kwartjes vielen 
en zonder erbij na te denken zei ik vol overtuiging: ZELF! 

En ja, nu 1 jaar na deze beslissing kan ik vanuit m’n hart ZELF zeggen dat het wel degelijk anders is.  

Voor de heb? Ja, een beetje. Zelfde zorgen als bij een baas? Ja, maar ook nieuwe en weer hele andere. 
Slapeloze nachten? Ja, weet zeker dat ik die altijd zal blijven houden. Plichtsgevoel en trouw? Ja, sta nu 
wel veel dichter bij meZELF maar houd het ook aan me opdrachtgevers! Genieten? Niet beter, niet 
slechter, maar heel, héél anders… 

 


