
S P I TS U U R

‘Ik mag van mezelf
nog maar drie avonden
per week weg’
Angélique Koopmans (50) begon na een diverse loopbaan een bedrijf in
kleding op maat voor vrouwen. „Ik kan niet meer alles kopen wat ik wil.”

ZO DOET ZIJ HET

Angélique Koop-
mans (50) studeerde
geschiedenis. Daar-
na was ze werkzaam
bij onder meer Fokker
en Wolters Kluwer. Nu
is ze directeur-eige-
naar van SheSuit, een
bedrijf dat mantel-
pakken maakt. Ze
woont in een appar-
tement in Amster-
dam. Ze haalt uit haar
bedrijf „wat nodig is”,
ongeveer anderhalf
keer modaal.

6.30 uur
Angélique staat op, gaat ontbijten
en kruipt even achter de computer
voor nieuws en mails.

8.30 uur
Ze arriveert bij SheSuit, tenzij een
klant eerder wil komen.

9.00 uur
Angélique ontvangt en bezoekt klan-
ten, verwerkt opdrachten en doet de
a d m i n i s t ra t i e .

Door onze medewerker
Friederike de Raat

Aanbellen met cv onder de arm
An g é l i q u e : „Ik heb geschiedenis ge-
studeerd in Leiden, maar was niet
van plan om voor de klas te gaan
staan of in de archieven te gaan zit-
ten. Ik was meer geïnteresseerd in het
bedrijfsleven. Daarom organiseerde
ik met medestudenten banenmark-
ten en congressen waarvoor we histo-
rici uitnodigden die in allerlei atypi-
sche banen terecht waren gekomen.”
„Zelf kon ik via een stage bij Fokker
werken. Dat was een soort cultuur-
shock na geschiedenis, maar wel inte-
ressant. Helaas duurde het maar twee
jaar, toen werd Fokker ontmanteld.
„Ik ben toen bij allerlei bedrijven
gaan aanbellen, met mijn cv onder
mijn arm. Bij de meeste mocht ik bin-
nenkomen, maar ze hadden lang niet
altijd een geschikte vacature.
„Ik kwam terecht bij het Amerikaan-
se bedrijf Pinnacle Micro, dat net één
dag in Nederland was gevestigd. Het
had herschrijfbare opslagcapaciteit
ontwikkeld voor computers, in een
tijd dat er nog geen internet was. De
grote lol was dat ik samen met een
collega het bedrijf in vier jaar tijd heb
uitgebouwd van 0 tot 30 miljoen gul-
den omzet. Ik heb veel gereisd in die
tijd, door de VS en Europa. Zonder
mobiele telefoon, zonder internet,
dat kun je je nu niet meer voorstel-
len. Met de opkomst van internet en
pc ’s met steeds grotere opslagcapaci-
teit ging het bergafwaarts met Pinna-
cle.
„Mijn laatste baan in vaste dienst was
bij Wolters Kluwer, waar ik manager
strategie en innovatie werd. Daarna
was ik echt toe aan iets anders.
„Ik ben een doener en ik ben nieuws-
gierig. Ik vind het leuk om iets uit
niets te creëren en mensen gelukkig
te maken. Na Wolters Kluwer kreeg

ik uit mijn omgeving het advies om
ondernemer te worden. Dat ben ik
gaan doen.
„Ik had al zó vaak dingen gedaan
waar ik geen verstand van had, dat
had me zelfvertrouwen gegeven.
Maatpakken maken voor vrouwen
leek me een gat in de markt. Voor
mannen is er van alles op dat gebied,
voor vrouwen heel weinig. Ik had
vroeger met mijn moeder weleens
kleding gemaakt op basis van patro-
nen, maar verder reikte mijn kennis
niet. Maar ik heb een team opge-
bouwd van mensen die wel verstand
van mode hebben.
„Sinds 2007 maken we exclusieve
kleding die vrouwen zelf samenstel-
len: qua stof, model, kleur. We wer-
ken met een digitaal patroonteken-
systeem, zodat de pakken echt feil-
loos passen. De eerste anderhalf jaar
was het zoeken en worstelen.
„In 2008 heb ik al mijn spaargeld in
SheSuit geïnvesteerd, in mensen,
materialen en machines, niet wetend
dat de economische crisis op uitbre-
ken stond. Veel opdrachten uit het
bedrijfsleven werden toen geannu-
leerd. Dat was heftig. Toch zijn we
dankzij particuliere klanten gestaag
gegroeid, met ups en downs.”

De zondagmiddag is van mij
„In het begin van SheSuit en zeker in
lastige tijden was de balans tussen
mijn werk en privéleven weleens
zoek. Toen moest ik ervoor zorgen
dat het bedrijf niet continu in mijn
hoofd maalde. Inmiddels heb ik ge-
leerd dat de telefoon ook uit kan.
’s Avonds ben ik niet altijd bereik-
baar. Liever sta ik een uur eerder op
om iets te doen. En de zondagmid-
dag is ook van mij. De zaterdag is wel
een werkdag, want zeker klanten die
van ver komen, maken dan graag een
afspraak. Mijn klanten zijn vrouwen
zoals ik zelf jarenlang was: ambiti-
eus, veel op reis en geen tijd om te

12.30 uur
Gezamenlijke lunch annex
overleg met de werknemers.

13.00 uur
Angélique heeft afspraken met klan-
ten en regelt de inkoop.

18.00 uur
Angélique komt thuis, kookt of gaat
naar een netwerk, waar ze ook eet.

19.00 uur
Ze kijkt tv of leest. Soms gaat ze naar
de film of eten met/bij vrienden.

23.00 uur
Tijd om naar bed te gaan.

winkelen. Daardoor heb ik makkelijk
contact met hen.
„Ik ben lid van diverse netwerken.
Dat levert veel verrassende, positie-
ve dingen op, ondernemers die
elkaar kennen, gunnen elkaar veel.
Ik heb het aantal lidmaatschappen
inmiddels een beetje moeten inper-
ken, ik mag van mezelf nu nog drie
avonden per week weg.”
„Ik denk dat ik zo’n vijftig uur per
week werk, soms meer, soms wat
minder. Ik ben in elk geval geen
workaholic die dag en nacht bezig is.
Die periodes heb ik wel gekend, hoor.
Dat is een valkuil voor mij, te veel
hooi op mijn vork nemen. Maar dat
merk ik dan lichamelijk. Ter ont-
spanning ben ik weer gaan golfen,
met vriendinnen. Ik vind het heerlijk
om te bewegen en buiten te zijn. Ik
ben niet iemand van de sportschool.
En ik lees elke dag, van kranten tot
romans. Het leidt af als je je ergens
helemaal in kunt verdiepen.”

Tegenslagen en stress
„Meer tijd en geld staan hoog op mijn
verlanglijstje. In verband met de in-
vesteringen in mijn bedrijf doe ik het
financieel rustig aan. Laatst heb ik
nieuwe golfclubs gekocht en ik heb
dringend nieuwe golfschoenen no-
dig, maar ik kan niet meer alles aan-
schaffen wat ik wil. Ik moet ook reke-
ning houden met de hypotheek op
mijn appartement. Dat is altijd een eis
van me geweest: hoeveel ik ook inves-
teer, ik wil mijn appartement in hartje
Amsterdam houden. Met Kerst heb ik
wel een golfreis naar Spanje gemaakt.
Ooit hoop ik weer verre reizen te kun-
nen maken. Maar ik ben wel zo’n opti-
mist dat ik denk dat dat op enig mo-
ment weer mogelijk wordt. Dat heb ik
wel geleerd in mijn afwisselende
loopbaan: omgaan met tegenslagen
en stress. Als zich nu een probleem
voordoet, ga ik daar relaxter mee om.
Dat is de goede kant van tegenslag.”Angélique: „Inmiddels heb ik geleerd dat de telefoon ook uit kan. ’s Avonds ben ik niet altijd bereikbaar”.
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