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BOSS 
LADIES 
Je bent jong en je wil wat… 
een eigen zaak opstarten 
bijvoorbeeld. Deze straffe 
madammen hadden een 
geweldig idee, startten een 
eigen winkel of restaurant, 
en vertellen over de ups & 
downs van één jaar onder-
nemerschap.
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Zij zijn  
amper 25 en 
baas van een 

business

FIONA (23) STUDEERT NOG EN IS  
CO-OWNER VAN EEN KLEDINGZAAK
✲	Zaak? Opende vorige zomer Ida Store samen met haar 

 ex-shopmanager en (nu) vennoot Candice. Ida is een 
 multibrand-kledingzaak voor iedereen die houdt van honden 
en (Scandinavische en Franse) feel good fashion. Bij Ida 
 hechten ze ongelofelijk veel belang aan een goede service 
en gastvrijheid. Klant is hier nog echt koningin! 

✲	Te vinden op... Idastore.be

‘Ik heb altijd hard gewerkt als student. In het middelbaar 
werkte ik in een restaurant, waar ik veel verantwoordelijk-
heid kreeg. De economische kant van een bedrijf oprichten 
trok me aan, maar ik koos voor een algemene studie office-
management. Mijn grote passie daarnaast was mode: toen 
ze drie jaar geleden bij mijn favoriete kledingwinkel een 
student zochten om in het weekend te werken, was ik zo 
enthousiast dat ik zelfs mijn mailtje zonder cv verstuurd 
heb (lacht). Maar gelukkig klikte het zo met Candice, die 
daar shopverantwoordelijke was, dat ik mocht beginnen.’

Ouders overtuigen
‘Niets was me te veel. Niet als ik langer 
moest werken, of op zondag, of een dag 
in de week. Ik kreeg ook veel vertrou-
wen: van dag één kreeg ik al de sleutel 
van de zaak. Intussen nam Candice me 
onder haar vleugels en leerde ze me 
alles wat zij wist. Twee jaar geleden 
kreeg zij de kans om de zaak over te 
nemen. Ik ging ervan uit dat ze dat zou 
doen en ik gewoon bij haar zou blijven 
werken. Maar ze vroeg me of ik als haar 
compagnon in de zaak wilde stappen. 
Mede-eigenaar van een kledingzaak op 
mijn 22ste: mijn hart maakte een spron-
getje (lacht). Mijn ouders heb ik wel 
moeten overtuigen. Zij zijn geen onder-
nemers en waren bang dat ik mijn stu-
dies niet zou afmaken. Maar uiteindelijk 
keerden ze om: mijn zussen hadden van 
hen een steuntje in de rug gekregen 
voor hun trouw en huis, mijn deel is 
naar de zaak gegaan. Heb ik getwijfeld? 
Eigenlijk niet. Dat Candice zo in me 
geloofde, zorgde ervoor dat ik ook 100 
procent vertrouwen had. Vandaag is de 
hele familie fan: mama maakt reclame 
bij haar vriendinnen, mijn zussen ko-
men hier hun outfits shoppen en zelfs 
mijn omaatje koopt hier trots een rok.’

Klein huis
‘We hebben de naam, de locatie en het 
klantenbestand van de oude zaak over-
genomen. En dat heeft een flinke duit 
gekost. We hebben al ons spaargeld in 
de zaak gestoken, die toch een klein 
huis waard is. Maar we geloven er 
keihard in, zelfs in tijden dat men-
sen zeggen dat retail dood is. We 
zijn koppig. We geloven dat je toch 
het verschil kan maken met een 
persoonlijke aanpak, eigenzinnige 
collecties en héél hard werken. We 
hebben de sleutel gekregen, tien dagen 

gesloten en geverfd, de zaak toch nog 
een nieuwe naam gegeven, en kijk: Ida 
voelt nu echt als ons kindje. En intus-
sen voelt het ook alsof wij getrouwd 
zijn. (lacht) Onze hoop is vooral dat 
onze klanten zich hier even goed voelen 
als wij. Het is een stevige investering, 
zo jong, maar ik heb daar nog geen 
nacht van wakker gelegen. Misschien 
wel omdat ik nog elke dag met een 
 grote smile op mijn gezicht naar onze 
winkel trek.’

Examens tijdens de solden
‘Intussen studeer ik ook nog: ik moet 
mijn stage nog doen en mijn bachelor-
proef schrijven. Een lastige combinatie 
soms. Je eigen zaak, je baby, gaat toch 
altijd voor. En mensen zien niet altijd 
wat er bij “winkeltje spelen” komt kij-
ken. Van de ramen wassen over onze 
klanten verjaardagsmails sturen tot 

onze stock organiseren. Maar toch vind 
ik het belangrijk om mijn diploma nog 
te halen. De school probeert wel mee te 
werken, maar echt ideaal is het niet 
altijd. Mijn examens kan ik verplaatsen, 
maar niet naar voor of na de openings-
uren, dat kan niet. Wel naar de solden-
periode, voor ons de drukste periode 
(lacht). Ach ja, nog even doorbijten en 
dan geraak ik er wel.’

‘Het is een stevige 
investering, maar  
ik heb er nog geen 
nacht van wakker 
gelegen.’
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ANSE (24) HEEFT EEN 
HAVERMOUTBAR
✲	Zaak? Opende samen met haar broer 

eind vorig jaar Oats Day Long, de eerste 
havermoutbar in ons land. Ze zijn 7 da-
gen op 7 open om je van 7u30 tot in de 
late namiddag te voorzien van (sweet & 
savoury) bowls vol haver-goodness. Ook 
om af te halen!

✲	Te vinden op... Oatsdaylong.com

‘Ik heb lichamelijke opvoeding en sport-
management gestudeerd en was altijd al 
into gezonde voeding. Elke ochtend at ik 
havermout en ik experimenteerde met 
wat ik ermee kon doen. In mijn laatste 
jaar had ik een keuzevak voedingsleer en 
werd de passie alleen maar groter. Tege-
lijk had ik altijd al de droom om “iets” te 
starten. Een creatief concept, het gat in 
de markt. Op Erasmus in Noorwegen 
had ik de tijd om mijn ruw idee verder 
uit te denken. Ik begon te zoeken: wat 
bestond er rond haver, waar, wat waren 
de  mogelijkheden, maar ook: hoe maak 
je een bedrijfsplan?’

Snelle stappen
‘Zodra ik thuis was, vertelde ik erg 
 enthousiast over mijn plan tegen mijn 
broer en ouders: een restaurant waar je 
de hele dag terechtkon voor lekker en 
gezond eten op basis van haver! Er 
 bestond in Berlijn en New York al iets 
gelijkaardigs, maar in de Benelux nog 
niet. Ze waren snel mee met het verhaal, 
en m’n broer wilde zelfs mee in de zaak 
stappen. Toen ging het snel. Nog geen 
jaar later waren we open. Ik had ook het 
gevoel dat we niet te lang mochten 
wachten, want het kon toch niet dat ik 
de enige was die met dit idee speelde? 
Ook de locatie was snel gekozen: ik heb 
in deze straat op kot gezeten, ik wist dat 
dit een goede plek was voor ons concept. 
Toen we het pand vonden, klikte alles in 
elkaar.’

Spaargeld
‘Een eigen zaak is een grote investering. 
De bank zag wel brood in ons concept 
en wilde ons een lening geven, maar we 
hebben ook 30 procent zelf ingebracht. 
Dat is veel spaargeld (lacht), maar geluk-
kig ben ik geen piekeraar, wel iemand 
die tot het uiterste gaat om ergens iets 
van te maken. Een goede eigenschap 
voor een ondernemer denk ik. Want 
alles gaat ook niet altijd zoals je ver-
wacht : werken die vertraging oplopen of 
een toestel dat plots kapot gaat. Maar je 
pakt dat aan en doet voort. Wat ik 
 onderschat had, zijn de honderden 
kleine beslissingen die je moet ne-
men. Leuk, want alles - van het bestek 
tot de tegeltjes - is je eigen verantwoor-
delijkheid en smaak. Langs de andere 
kant: als er weer een stielman een vraag 
stelde, dacht ik op den duur: ach, zeg jij 
maar gewoon wat het beste is. Gelukkig 
had ik mijn broer om mee te 
overleggen.’

Nattevingerwerk
‘Veel is toch nattevingerwerk als je be-
gint. Je moet een keuken en toonbank 
installeren zonder dat je al open bent. 
Gelukkig hebben we geen al te grote 
fouten gemaakt, Al zijn er natuurlijk 
dingen die ik anders zou doen. Ergens 
nog een diepvries bijplaatsen, en ik 
vloek al eens op onze vloer omdat die 
nogal snel vuil wordt (lacht). Ook als ik 
kijk naar ons businessplan, is de wer-
kelijkheid toch anders. Zo dachten wij 
dat we heel veel takeaway zouden 
 hebben, maar mensen blijken hier toch 
graag uitgebreid te komen ontbijten of 
lunchen. Tja, dan stuur je je aanbod bij. 
Ik heb heel veel aan contacten met an-
dere ondernemers hier in de straat: zij 
hebben ons tips en tricks meegegeven 
over de dingen die ze zelf ondervonden 
hebben bij de opstart en het runnen van 
hun zaak.’

7 op 7
‘Tijd vinden tussen het in de zaak 
staan, nieuwe recepten bedenken en de 
administratie, voor social media of 
marketing, is soms lastig. We zouden 
eens flyers moeten leggen bij hostels of 
kantoren in de buurt, maar het komt er 
maar niet van. Je weet op voorhand dat 
je veel uren zal draaien als zelfstandi-
ge, maar het is toch echt veel (lacht). 
We zijn zeven op zeven open, drie keer 
in de week open ik om 7.30 uur ’s och-
tends. Het is moeilijk te voorspellen 
wanneer het druk is en wanneer niet, 
daarom sta ik graag zelf in de zaak. Als 
het rustig is, kan ik al eens wat papier-

werk doen, maar meestal doe ik dat na 
de uren. Mijn vriendenkring weet waar 
ik te vinden ben en springt gelukkig 
geregeld eens binnen. Voorlopig 
blijft het ongelofelijk leuk en uit-
dagend, en we hebben nog grote 
plannen. Een vestiging in andere 
steden, of zelfs Nederland? En 
waarom zouden wij niet aan winkels 
kunnen leveren? Ik werk voor de harti-
ge bowls met havergrutten, steel cut 
oats, een prima vervanging voor cous-
cous of quinoa. Je vindt dat nog niet 
veel in de winkelrekken, misschien 
kunnen we ze zelf produceren en 
 verkopen? Alles is mogelijk!’

‘Ik wist dat dit een 
goede plek was 
voor ons concept. 
Toen we het pand 
vonden, klikte  
alles in elkaar.’

EMELY (26) EN SILKE (27) 
HEBBEN EEN 
ACCESSOIREWINKEL
✲	Zaak? De twee hartsvriendinnen 

openden vorig jaar Agnes & Maurice 
(genoemd naar hun grootouders), vol 
stijlvolle & eclectische hebbedingetjes. 
Van handgemaakte Koreaanse zeep tot 
Japans servies, designerhandtassen 
van Marni en Emely’s eigen collectie 
truien en sjaals. Zeker een bezoekje 
waard voor het prachtige pand, maar 
hoezee, er is nu ook een webshop !

✲	Te vinden op... Agnesmaurice.be

Silke: ‘Ik heb grafisch ontwerp gestu-
deerd en werkte daarnaast zeven jaar 
in een accessoirewinkel. Mijn bazin gaf 
haar passie voor unieke hebbedingen 
door aan mij. Al snel mocht ik mee 
collecties kiezen, ze toonde me alle 
kanten van de zaak. Ik wist meteen wat 
ik wilde met mijn toekomst.’
Emely: ‘Mijn ouders zijn zelf enorm 
creatief en ondernemend, ik wist al van 
jongs af dat ik ook zoiets wilde, maar 
wat en hoe? Dat lag open. Ik heb tex-
tielontwerp gestudeerd en heb mijn 
eigen kledinglijn, maar er was nog 
plaats voor iets anders. Silke en ik zijn 
vriendinnen sinds we 14 zijn. We heb-
ben een jaar samen in dezelfde winkel 
gewerkt. We begonnen dan ook te dro-
men van een gezamenlijk project.’

#youngentrepreneur
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Dit moet je weten 
voor je iets opstart
Evelyne Verhovert is projectcoördinator van Gentrepreneur, het Gent-
se netwerk dat jongeren tot 25 jaar wil helpen te ondernemen. In tien Vlaamse 
steden bestaan er gelijkaardige initiatieven: ‘De jonge mensen die bij ons over 
de vloer komen, hebben vaak echt praktische vragen. Ik wil een zaak opstar-
ten, hoe moet dat nu concreet? Hoe moet ik factureren, wat moet daarop 
staan? Heb ik een btw-nummer nodig? We proberen al die vragen te verza-
melen in onze FAQ op de site, maar ook onze coaches staan altijd klaar.’
Is het interessant om als student al te beginnen ondernemen? 
‘Sinds 2017 hebben student-ondernemers een heel gunstig statuut. Als ze 
aan bepaalde voorwaarden voldoen, betalen zij amper sociale bijdragen. Als 
je dus al start met ondernemen als je studeert, loop je weinig financieel risico.’
Wat zijn de grootste tips die jullie starters geven? 
‘De belangrijkste is: betrek experts bij je plan. Een boekhouder, het onderne-
mingsloket. Dat blijkt toch een drempel voor veel jonge ondernemers. Soms 
uit onwetendheid maar ook uit angst dat ze niet serieus zullen worden geno-
men. Of dat het hen veel geld zal kosten, terwijl een eerste gesprek met een 
boekhouder altijd gratis is. Om de drempel te verlagen, organiseren wij elke 
maand Experts In The House, waarbij een jurist, een marketeer, een boekhou-
der… bij ons werken en iedereen kan binnenspringen om vragen te stellen.’
Veel mensen hebben een idee, maar hoe neem je het makkelijkst die 
stap naar een eigen onderneming? 
‘Durf naar buiten te komen met dat idee! Vertel anderen ook waar je mee bezig 
bent. Vaak hebben aspirant-ondernemers schrik dat ideeën gaan worden 
gepikt. Maar het is belangrijk om een idee af te toetsen bij kritische mensen, 
en dan bedoelen we niet je lief of je mama (lacht). Je moet ook je markt ken-
nen: bestaat je idee nog niet? Pols eens bij mensen op straat of ze je 
 product zouden kopen en hoeveel ze zouden betalen. Ontwikkel geen 
product om dan ineens te zien dat niemand erop zit te wachten. En 
vergeet ook niet om je concurrentie in kaart te brengen: in welke markt kom je 
terecht? Het geeft niet als jij hetzelfde doet als iemand anders, maar waarin 
kan jij het verschil maken?’
Er bestaat heel veel vandaag voor jonge starters. Wordt 
daar vaak genoeg een beroep op gedaan? 
‘Er bestaat zo veel dat het soms moeilijk is om 
door het bos de bomen te zien, maar ga die 
ondersteuning ook opzoeken! Er zijn sub-
sidies, netwerken, advies… Vrienden en 
familie kunnen je wel steunen, bij ande-
re ondernemers vind je ook handige 
tricks en tools. Je zal sowieso momen-
ten hebben dat het minder gaat, dan is 
het goed dat je mensen kent die het-
zelfde hebben meegemaakt en je ver-
tellen hoe zij het hebben aangepakt.’

Instant verliefd
Silke: ‘Ik kreeg eerst de kans de winkel 
waar ik werkte over te nemen. Maar 
 ondanks de steun van mijn bazin, de 
goede cijfers die de zaak kon voorleggen 
en mijn eigen ervaring, kreeg ik geen 
enkele bank zover me het geld te lenen.’
Emely: ‘Wat later kreeg mijn mama een 
pand op het oog in een mooie straat in 
Gent dat ze wilde kopen. Ze zei: “Ik 
denk dat de benedenverdieping ideaal 
zou zijn voor jullie.” We gingen kijken 

en werden instant verliefd. Dat heeft 
alles in een stroomversnelling gebracht. 
We zeiden ja en begonnen aan de voor-
bereidingen voor Agnes & Maurice.’
Silke: ‘We hebben prospectietrips 
 gedaan naar Kopenhagen, Berlijn, 
New York, en zelfs Japan. Daarnaast 
schuimden we Instagram af op zoek 
naar leuke, originele merken die je 
hier niet kon vinden. We gingen naar 
beurzen en kochten onze collecties aan.’

Chaos
Emely: ‘We moesten af en toe ook op 
onze tanden bijten. Onze winkel zit in 
geklasseerd pand: er zijn dus regels over 
wat mag en niet mag.’
Silke: ‘Uiteindelijk heeft het een jaar 
geduurd voor we konden opengaan. 
 Intussen stroomden de dozen met onze 
bestellingen toe. Overal stonden ze. 
We werkten overal en nergens. En dan 
 vergeet je al eens een factuur…’

Alles onderhandelen
Emely: ‘We hebben wel wat leergeld 
betaald hoor. Zo namen niet alle verte-
genwoordigers ons serieus. Negeerden 
ze ons als we op een beurs interesse 
toonden in hun merk.’
Silke: ‘Toen de winkel open was, 
 vonden ze ons dan wel weer interessant 
(lacht). Of ze zeiden dat we enkel konden 
bestellen als we voor een aanzienlijk 
bedrag aankochten. Nu, na acht 
 maanden, hebben we wel geleerd 
dat over alles te onderhandelen valt.’
Emely: ‘Je kan ook niet alles goed 
 inschatten. Doordat ons pand zo chic is 
en we ook enkele echt dure spullen 
 verkopen, merken we dat mensen soms 
afgeschrikt zijn als ze binnenkomen. Ze 
zien een Marni-handtas en draaien zich 
weer om. Maar we verkopen echt voor 
ieders smaak en elke portemonnee.’

Nog meer ambitie
Emely: ‘Het blijft ook duur om te 
ondernemen in België. Om de paar 
maanden al die bijdragen die je 
moet betalen of je btw… Elke keer 
verrast me dat weer. Een goede boek-
houder is dus zeker onontbeerlijk.’ 
Silke: ‘We kijken ook uit naar onze 
 eerste daagjes vakantie in een jaar. 
Het zal deugd doen (lacht).’
Emely: ‘Ik denk ook niet dat je zo’n 
avontuur zomaar met gelijk wie kan 
aangaan: dan kan een vriendschap snel 
foutlopen. Wij hadden al samengewerkt, 
dat hielp. We zorgen er ook voor dat we 
onze uren afbakenen: als de winkel sluit, 
stoppen wij met werken.’
Silke: ‘We hebben zeker nog ambitie. 
Nu is dat de online verkoop verder uit-
bouwen. En wie weet: een tweede of een 
derde Agnes & Maurice… Graag!’ 

NOG ENKELE 
INTERESSANTE TIPS

• Op sites als Entrepreneurscan.com kan 
je berekenen hoe ondernemend jij bent.

• De Vlaamse overheid ontwikkelde Start-
kompas, een handig instrument om de 

haalbaarheid van je zaak te onderzoeken.
• Op Vlaio.be vind je een lijst van  

alle experts bij wie je advies op  
maat kan vinden.

‘Zo’n avontuur kan 
je niet met gelijk 
wie aangaan,      
want dan kan een 
vriendschap snel 
fout lopen.’

Je bent jong en je 
onderneemt wat
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