
Zakenauto

Door Erwin Nijman

Bedrijf
‘Ik heb Liesker Procesfinancie-
ring in 2011 samen met mijn 
vader, Chris Liesker, opge-
richt. Ik werkte daarvóór twaalf 
jaar in de advocatuur en maak-
te vaak mee dat vooral kleinere 
ondernemers kansrijke rechts-
zaken moesten staken omdat 
ze er geen geld meer in wilden 
of konden stoppen. Grote-
re ondernemingen vragen om 
procesfinanciering: het doen 
van een risicodragende inves-
tering in een rechtszaak, om-
dat het de onzekere proceskos-
ten uit hun balans haalt. Wij 
hebben een groot belang bij 
een positieve uitkomst van de 
zaken die we financieren, dus 
er kijkt een extra set zeer erva-
ren ogen mee naar de rechts-
zaak. Ook hebben we twaalf 
mensen in dienst.’

Auto
‘Een BMW X3. Ik kocht hem 
toen ik met mijn eigen on-
derneming begon, in 2001. 
Ik kocht niet heel bewust een 
BMW, wel wilde ik geen typi-
sche gezinsauto. Als vrouw in 
een mannenwereld wil ik niet 
iets met het stigma van wer-

kende moeder “written all 
over it”. Dit is een zakelijke en 
representatieve auto, en groot 
genoeg voor mijn drie kinde-
ren en spullen in het week-
end. Op het werk ben ik on-
dernemer. Mensen hebben 
het toch ook niet over werken-
de vaders?

Waarde
‘Hij is van 2008. Ik betaalde er 
in 2011 € 35.000 voor.’

Accessoires
‘Mooie cognackleurige leren 
bekleding, navigatie. Belang-
rijk: een trekhaak, voor de 
paardentrailer.’

Kilometers
‘25.000 per jaar.’

Rijgedrag
‘Ik rijd rustig, heb bijna nooit 
boetes. Maar ik zit ook niet 
supertraag op de rechter-
baan.’

Minpunten
‘Eigenlijk geen. Ik kijk wel-
eens naar een andere auto, 
maar ben nog heel tevreden 
over deze.’

Ik rijd rustig:  
weinig boetes. 
Maar ik zit ook niet 
supertraag op de 
rechterbaan.

‘ Ik wilde niet het 
stigma van werkende 
moeder’
Procesfinancieringondernemer Sara Liesker (41) heeft een zil-
vergrijze BMW X3 2.5si Executive. ‘Als vrouw in een mannen-
wereld wilde ik niet het stigma van werkende moeder. Mensen 
hebben het toch ook niet over werkende vaders?’

Indruk op anderen
‘Ik heb er nog nooit opmerkin-
gen over gekregen. Hij is niet 
overdreven: het is niet de groot-
ste, en niet het kleinste stadsau-
tootje. En ik sta vaak in parkeer-
garages.’

Uitstraling bedrijf
‘BMW is een net merk. Dat wil ik 
met mijn kantoor ook zijn. Als 
je, zoals ik, iets nieuws opzet, wil 
je zoveel mogelijk op de inhoud 
worden beoordeeld, niet op de 
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details en afleidende zaken. Mijn 
vriend heeft een Porsche 911, 
maar die zou ik nergens mee 
naartoe nemen. Die heeft een 
heel ander imago dan ik wil uit-
stralen. Dat leidt af van waar ik 
voor kom.’

Status
‘Ik voel me er prettig in en het is 
een comfortabele auto. Ik zit vrij 
hoog, dat is fijn voor het overzicht 
op de weg. Ik voel me niet anders 
door de auto die ik rijd. Autorij-

den is ook niet mijn hobby. Het is 
een verlengstuk van kantoor. Zo-
dra ik instap, ga ik bellen. Het is 
voor mij functioneel vervoer.’

Onderhoud
‘Bij een kleine, merkloze garage in 
Ulvenhout.’

Droomauto
‘Een oldtimer cabrio, het liefste 
een Jaguar E-Type of een XK150. 
Die zijn mooi en zien er vriende-
lijk uit.’
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