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Mensen helpen, problemen
oplossen, creatief bezig zijn,
organiseren en een blij gevoel
mee geven is de grootste
drijfveer achter mijn bedrijf;
Schrijfstudio MOM. 

Het MOM magazine is in
het leven geroepen om
een platform te bieden
voor ondernemende
ouders. Waarin we
verhalen met elkaar delen,
verschillende thema's
bespreekbaar maken en
een fijn netwerk om ons
heen creëren. 

Je zit alweer met je neus in het derde nummer van
MOM. Wat gaat die tijd toch snel hè? En wat ben ik
er trots op dat jij mijn magazine nog steeds leest.
Ik krijg veel reacties. En dat vind ik fijn. Ik doe er
namelijk ook echt wat mee. MOM is namelijk
voortdurend aan verandering onderhevig. Geniet
van nummer drie. Een warm en liefdevol
familienummer.
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Hoe het ongeveer moet zijn gegaan
in de herberg van mijn over-over-
grootvader:

Het is 7 oktober 1914 als ik met
een grote koffer de Nachtegaal
instap. Een gezellige herberg
waar menig inwoner van
Heerhugowaard aan de toog
hangt of om de tafel zit. 

Het gaat er luid aan toe. Er
worden de grootste verhalen
verteld, gelachen en gezongen.
Door al het lawaai probeer ik me
verstaanbaar te maken aan de
eigenaar. 

Hij blijkt Pieter te heten. Ik ben
op zoek naar een slaapplaats leg
ik hem uit. Helaas zit de herberg
vol, maar ik krijg wel een borrel
van hem. Omdat hij het zo rot
vindt dat hij mij niet kan helpen. 

Door het warme welkom en de
gezelligheid in de herberg, blijf
ik nog even zitten. De geur van
stoofvlees dringt door tot in mijn
neusgaten. Ik besef nu pas hoe
erg mijn honger is. Sinds
vanochtend heb ik niks meer
gegeten en inmiddels is het al
laat in de avond. Ook de
vrolijkheid en de humor van de
Heerhugowaardse stedelingen
zorgt ervoor dat ik nog graag
even blijf hangen.  

Herberg de Nachtegaal
Van Pieter & Geertje
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MIJN ONDERNEMERSFAMILIE
IK NEEM JE EVEN MEE TERUG IN DE TIJD



Ik kijk om me heen terwijl ik wacht op
mijn bord met stoofvlees. Ik neem
iedere man in mij op. Het is donker in
de herberg, maar de kaarsen op de
tafels en in de vensterbanken zorgen
voor een knusse sfeer. Uit de keuken
komt nu een vrouw aangelopen. Het
blijkt Geertje, de echtgenote van Pieter
te zijn. Ik maak een praatje met haar
en ik vertel dat ik onder de indruk ben
van hun gastvrijheid. 

Ze vertelt me dat het eigenlijk niet al te
best gaat met de herberg. "Pieter is
veel te goed," zegt ze. "Als de arbeiders
hun loonzakje hebben gekregen,
komen ze meteen naar ons toe. Hoe
gezelliger het wordt, hoe meer ze gaan
drinken. Meer dan ze kunnen betalen.
Mijn Pieter vindt dat dan zo zielig voor
hen, maar ook voor hun vrouw en
kinderen. Hij schrijft vervolgens veel
minder op dan dat ze eigenlijk
genuttigd hebben." Met een blik van
tederheid en irritatie laat ze mij achter
met mijn heerlijke warme maaltijd. 

Een paar jaar later ben ik ontzettend
nieuwsgierig hoe het nu met ze gaat.
Ik pak de bus en ik ga bij de
Nachtegaal langs. Helaas krijg ik daar
te horen dat hun herberg niet lang
stand heeft gehouden. Geertje en
Pieter zijn nu boeren geworden. De
nieuwe uitbater wijst mij de weg naar
de boerderij. 

Daar aangekomen zie ik Geertje al op
het erf. Eerst kijkt ze verbaasd, maar
daarna word ik met open armen
ontvangen. 

De boerderij ruikt naar een mengeling
van mest en pas geoogste aardappelen.
Ze nodigt me uit naar binnen en ze doet
haar hele verhaal uit de doeken. Over
het einde van de herberg en het begin
van de boerderij. 

Ze vertelt dat Pieter kalveren aan het
villen is. Hij ontdoet ze van de vacht om
ze vervolgens zo snel mogelijk te
kunnen slachten. "Maar ook nu is Pieter
weer véél te goed," zucht ze. "Als hij
thuiskomt vraag ik altijd of hij er wel wat
voor heeft gevangen. Steevast
antwoordt hij dan met nee. Het zijn
maar keuterboertjes, die hebben niks te
makken. Daar wil ik niet aan verdienen
hoor!" 

Met een lach op mijn gezicht verlaat ik
de boerderij. Ik realiseer me dat ik
mezelf herken in Pieter. Als ondernemer
vind ik het verrekte moeilijk om mijn
prijs te vragen. Het liefst zou ik namelijk
iedereen wel willen helpen. Nou weet ik
in ieder geval van wie ik het heb.

"Pieter is veel te goed!"
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Toen kwam mijn opa Jan Schilder
Hij is nog geboren in Herberg de
Nachtegaal. Op twaalf jarige leeftijd is zijn
vader, Pieter, overleden. Hierdoor moest hij
als oudste zoon al vroeg aan het werk. Om
de monden van het gezin te vullen. 

Hij werd knecht, zo heette dat dus nog. Hij
deed dit bij de buurman. Die was tuinder
en had een kippenhouderij. 

Na een tijdje had Jan het wel gezien. Hij
wilde  eens wat anders. 
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Op de boerderij
Hij kreeg de kans om op een boerderij
te gaan werken. Dit was niet van hele
lange duur. De boer waar hij werkte
ging verhuizen naar Amerika. Jan wilde
wel mee. Een heel avontuur. Maar zijn
moeder kon niet zonder hem. Dus bleef
Jan thuis en ging hij op zoek naar ander
werk.

Goede oude tijd
Hij heeft het daar heel gezellig gehad.
Alleen de woorden van zijn vader
hebben hem nooit echt los gelaten.
"Word zelfstandig en eigen baas!" 

Kaas
Toen in de kelder van zijn opa nog een
stuk kaas lag. Begon het balletje
langzaam te rollen. Hij vroeg of hij de
kaas mocht hebben. Hij waste het en
verkocht het in stukken. 

Startkapitaal
Vervolgens leende hij van zijn opa vijftig
gulden. Hij kocht daarvan een open
bakfiets. Zo vergrootte hij zijn
kaasimperium. 

De liefde
Zoals dat in die tijd ging. Nou eigenlijk
nog steeds wel. Werd Jan verliefd. Op
mijn oma Marie. Ze trouwden. 

Begin van de winkel
En na het trouwen, konden ze samen
gaan wonen. Hij moest dus op zoek
naar een ruimte. Dat vond hij
uiteindelijk. Het werd een winkelpand. 

Kruidenier
Zo begon "Schilders VIVO winkel". Marie
hielp mee in de kruidenierszaak. Al
gauw kwamen er ook kinderen bij. Dit
werden er uiteindelijk twaalf. 

In zwaar weer
Omdat er steeds meer
kruidenierswinkels bij kwamen in de
omgeving, kreeg Jan het steeds
zwaarder. Op dat moment hadden ze
acht kinderen, de negende was op
komst. Het zag er allemaal niet
rooskleurig uit. 

De Noordoostpolder
Totdat Jan met het idee kwam om te
gaan verhuizen. Er was namelijk een
stuk land droog gelegd, de
Noordoostpolder. Daar waren ze op
zoek naar allerlei soorten inwoners. Hij
schreef een brief en werd uitgekozen.

En dat liep
Samen met hun gezin streken ze neer
in Rutten. Ook daar begon Jan weer
met een kruidenierszaak. Dit liep al
meteen heel erg goed. Jan kreeg het
ontzettend druk. Uiteindelijk werden
daar nog drie kinderen geboren. En
iedereen werkte hard mee in de winkel
en in het huishouden. 
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Piet Schilder
Een van die kinderen was zijn oudste
zoon Piet. Ook hij begon een eigen
supermarkt in de Noordoostpolder. In
Ens om precies te zijn. Dit deed hij
samen met zijn vrouw Mia. Die later
ook nog een bloemenwinkel is
begonnen in hetzelfde pand. Na 29 jaar
zijn ze hiermee gestopt. Ze gingen op
reis door Europa. Na hun terugkomst
begonnen ze een vlaaienwinkel in
Amersfoort.

Frans Schilder
Was eerst lange tijd in loondienst. Maar
ook bij hem kroop het bloed waar het
niet gaan kon. Na jarenlang
keurmeester te zijn geweest, is hij zijn
droom na gaan jagen. Een eigen
slagerij. 
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Nog vier
En dan had Jan nóg drie zoons die het
zelfstandige leven in zijn gegaan. Ze
deden dat allemaal op hun eigen manier.
Eén van hen heeft, samen met zijn
vrouw, de supermarkt van Jan
overgenomen toen hij met pensioen
ging. Zijn jongste dochter heeft lang een
restaurant gehad, samen met haar man.

in 2024 komt mijn boek uit. Over
ondernemende ouders. Daarin kun je
uitgebreid over mijn familie lezen. Maar ook
over allerlei andere ondernemers. Hou mijn
socials in de gaten. Of stuur mij een e-mail als
je het boek graag wil ontvangen wanneer het
uit is:

info@schrijfstudiomom.nl

De helft van de kinderen van Jan zijn ook gaan ondernemen. Die liefde ontstond hier.
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Door Merle de Greef

LESJE GELEERD

Al sinds het eerste MOM Magazine, leer ik ontzettend
veel. Van al jullie mooie ondernemers. Elk nieuw
interview geeft kleur aan mijn blad. Ieder op zijn of
haar eigen manier. En weet je wat het allerleukste
misschien wel is? Ik kom op veel plekken en heb nog
nooit zoveel mooie gesprekken mogen voeren. 

Zo heb ik tijdens MOM 1 geleerd hoe belangrijk
het is om je te focussen. Dat je een goede
balans houdt tussen werk en privé. Ik heb
daarom geregeld dat mijn zoontje naar de
opvang kan. Zo kan ik op die dagen mijn werk
doen. Het afsluiten is echt een heel stuk
makkelijker geworden. Dankzij jullie tips.

En tijdens MOM 2 kwam ik erachter hoe
klantvriendelijkheid nou eigenlijk in elkaar
steekt. Dat je er altijd voor ze moet zijn. Zet net
even dat stapje meer. Beschouw je klanten als
je vrienden.

Ik omarm mijn klanten nu nog meer. Ik
waardeer ze precies zoals ze zijn. En daarnaast
help ik ze gewoon ontzettend graag. Aan
mooie, goede, persoonlijke teksten. Die bij ze
passen. 

En dan nu MOM3. Het familienummer. Weer
even terug naar de basis. Ondernemen is mooi,
geld verdienen is erg prettig. Zeker in deze
gekke inflatie tijd. Maar de basis is en blijft thuis.
Het gezin is waar je alles voor doet. Als zij
gelukkig zijn, ben ik het ook. Dat is cliché. Dat
weet ik.

En nu op naar MOM 4. Ik sta te popelen. Want
wat zullen al deze ondernemers mij weer bij
kunnen brengen? Ik ben heel benieuwd. Jij
ook?

MOM MAGAZINE
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HELEEN VAN HEEL

Een paar maanden geleden ontmoette ik
Heleen. Het was een heel ander interview,
voor een totaal ander magazine. Maar door
deze ontmoeting was ik enorm
gefascineerd geraakt. Ik wilde graag meer
weten van deze familie.

Heleen in MOM
Ik vroeg Heleen om een interview in
mijn eigen magazine. Vol
enthousiasme zei ze ja. Gelukkig. Want
het is een prachtig verhaal wat ze heeft
te vertellen. 

There's nothing you can't do in...
Al sinds haar studie architectuur had
Heleen een enorme interesse in allerlei
soorten kunstvormen. Na haar
opleiding verhuisde ze naar New York. 

De liefde voor kunst
Het was niet zozeer de architectuur
wat haar bezig hield in de stad dat
nooit slaapt. Maar hier werd weer
duidelijk dat zij de kunsten een enorm
warm hart toe draagt. Ze begint dan
ook te stralen als ze het over deze tijd
in haar leven heeft.

Ze werd een bekendheid 
Zo werkte ze onder andere samen met
een modeontwerper. Hij maakte de
prachtige kostuums, zij zorgde voor
een schitterend decor. Ook wel
performance art genoemd. Ze deed
eigenlijk nog véél meer. De New Yorkse
muziek en filmindustrie? Het is haar
niet onbekend.

Heleen is energiek en creatief. 
Ze zit vol innoverende ideeën.
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"EN HEEL VAAK, KOMT ALLES TOCH
GEWOON WEER GOED."

Japan
En dit idee begon eigenlijk in Japan.
Heleen en Stefan verbleven daar een tijd
samen. Hier zagen zij dat groepen
kunstenaars bij elkaar komen om hun
werk te tonen. Dit deden zij op steeds
wisselende plekken. Die waren
ontzettend klein. Zo klein zelfs dat er
amper ruimte was voor de barman én de
ober om in één ruimte samen te werken.
Dus die kunstenaars moesten creatief
zijn. Op elkaar gepropt stonden ze dan in
die hele kleine bar, met projecties op het
plafond. Want alleen daar was nog plek
om hun werk te kunnen tonen. "Het laat
zien dat als je graag wil, je elkaar kan
ontmoeten. Hoe klein, afgelegen of
vreemd de plek ook is." Aldus Heleen.

Dat wil ik ook
Dit fascineerde zowel Heleen als Stefan.
Ze hadden bedacht dat zij zoiets ook in
hun architectenbureau wilden. Maar de
stad Eindhoven is toch een heel stuk
kleiner. Zo'n grote groep kunstenaars bij
elkaar zien te vinden? Dat was toch wat
lastig.

Social design toepassen
Dus zette Heleen, tijdens de Dutch
Design Week, haar eigen social design
projecten op. Waarbij ze prikkelende
vragen stelt aan haar publiek. Ze laat hen
diep nadenken en dit legt ze vast op haar
eigen, creatieve manier. 
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Dag New York, hallo Amsterdam
Na twee jaar kwam er een einde aan dit
grote avontuur. Ze keerde terug naar
Amsterdam. Ze heeft van alles gedaan,
maar uiteindelijk werd ook zij
ondernemer. Ze begon een eigen
ontwerpbureau.

De tweeling
In de tussentijd kregen zij en haar man
Stefan een tweeling. Ze woonden nog
steeds in een loft in Amsterdam. Zowel zij
als Stefan reisden veel door het land voor
hun werk. 

Haar succes
Na zeven succesvolle jaren als
ondernemer werd het allemaal toch wel
erg ingewikkeld. De kinderen die lange
dagen op de opvang doorbrachten, omdat
zij urenlang in de trein zat. Een opvang
waar ze eigenlijk ook niet heel blij van
werd. Het stond nogal ver van haar
normen en waarden af. Die ze haar
kinderen toch wel erg graag mee wilde
geven.

Naar de lichtstad
Dus besloten ze om naar Eindhoven te
verhuizen. Dan zat Stefan dicht bij zijn
werk en had hij geen reistijd meer. Heleen
moest hierdoor wel haar eigen bedrijf
opzeggen, maar ze kreeg daar werk in
Eindhoven voor terug. Het werd allemaal
wat simpeler. 

Design thinking
Heleen verkreeg uiteindelijk haar eigen
plek in hun architectenbureau. Waardoor
er voor haar ook ruimte kwam voor één
van haar grote liefdes. Social design. 



MOM life
Naast het enorme succesverhaal van
Heleen, heeft ze dus ook een tweeling
van 18 jaar oud. Als ondernemende
moeder heeft ze geleerd dat je je niet
aan de standaard moet houden. "Ga
op je gevoel af en probeer jezelf niet
in een keurslijf te zetten," zegt ze. 

Wijsheid
"Je hebt soms weinig invloed op je
kinderen. Laat los dat je alles maar
goed moet doen."

"En heel vaak, komt alles toch
gewoon weer goed. " Daar heeft ze
eigenlijk wel gelijk in.

Ik heb nog zoveel te vertellen over
deze bijzondere vrouw. Ze is
ontzettend intelligent en je merkt dat
ze echt een verschil wil maken voor
de mensen in onze maatschappij. Ik
heb daar heel veel bewondering voor.
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Alle info verzamelen
Elke editie van de DDW heeft ze weer
een nieuw onderwerp en richt ze de
ruimte weer opnieuw in. Alle informatie
die ze krijgt van de bezoekers bewaart ze.
Daar maakt ze een boek van. Op deze
manier wil ze graag een stuk
geschiedenis vastleggen.



Hou het kort en overzichtelijk.
Probeer niet teveel te vertellen in één
keer.
Wees een beetje grappig. Maar niet té.
Doe niet grappig om het grappig zijn.
Gewoon vanuit je hart.
Schrijf een persoonlijk verhaal. Iets wat
dicht bij jou ligt. Zo krijgt jouw bedrijf
een gezicht. Daar houden mensen van.
Een persoonlijkheid die verhalen over
zichzelf deelt.
Schrijf altijd zoals je praat.

Weet je waarom ik dit magazine eigenlijk ben
gestart? Omdat ik de nieuwsbrieven een beetje
zat ben. Zelf lees ik ze niet meer. Sterker nog,
voor de meeste heb ik me afgemeld. Ik ontvang
er nog maar een paar in mijn inbox. De enigen die
zó leuk geschreven zijn, dat ik ze niet wil missen.

Én ik wilde ook een moment van rust creëren
waarin je verhalen kan lezen van andere
ondernemers. Mensen die inspireren.

Nou wil ik niet zeggen dat je nu moet stoppen met
je nieuwsbrief hoor. Ik wil ook niet zeggen dat je
nu moet overstappen op een eigen magazine. Dat
doe je niet zomaar even. Wat ik wel wil zeggen, is
dat je goed moet nadenken hoe vaak je zo’n brief
naar je klanten stuurt. Nog belangrijker, wat je
schrijft:

1.
2.

3.

4.

5.

Tips voor jouw nieuwsbrief
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Mijn gesprek begint met Tijmen. Cindy is nog
héél even de hond uitlaten. Hij vertelt dat hij in
zijn examenjaar zit van VWO. Daarnaast heeft
hij zich dit jaar ingeschreven bij de KVK, als
cameraman. En dat terwijl hij nog zeventien
moet worden. Mijn interesse is gewekt.

Creatief
Cindy is presentatrice. Werkt voor onder
andere omroep Brabant, omroep
Gelderland en het NOS journaal regio. Als
trainer en dagvoorzitter heeft ze ook nog
een eigen bedrijf. Een creatieve geest, die
nooit stil staat. 

Waar het begon
Samen met haar broer is Cindy ooit
begonnen bij de lokale radio van
Eindhoven, Waalre en Geldrop. Vanuit
daar breidde haar werkzaamheden uit
naar de televisie.

Het jeugdjournaal
Ook Tijmen heeft van dichtbij kunnen
zien hoe het eraan toe ging in de tv
wereld. Zo stond hij als klein jongetje al
achter de desk van het Jeugdjournaal.
Of hij ging met Cindy mee naar
omroep Brabant, waar hij een kijkje
kreeg achter de schermen. 

Het bloed kroop...
Daarnaast zat het ondernemen er altijd
al in bij Tijmen. Het stroomt zo'n beetje
door zijn aderen. Toen hij tien jaar was,
begon hij een handel in jam. Hij
noemde het bedrijf J'aime J'aime. 

Ondernemer in de dop
Hij wist precies hoe hij het wilde
verkopen. Hoe het eruit moest komen
te zien. Hij maakte er zelfs een logo bij. 

Serious business
Vanaf zijn zevende werd het
camerawerk steeds serieuzer.
Inmiddels is hij hier dus al tien jaar mee
bezig. Voor een baas werken ziet hij
niet zitten. Hij moet en zal
ondernemen. Het afgelopen jaar heeft
hij zijn ouders hiervan kunnen
overtuigen. Die hielden het eerst nog
een beetje af. 

Zijn missie
Hij klopte bij ze aan met een lijstje.
Waarop allemaal redenen stonden
waarom hij toch echt als ondernemer
verder moest.
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Vooruit dan
Ze gingen overstag. En sinds 2022
staat Tijmen dan officieel
ingeschreven als ondernemer bij de
KVK. Als videograaf en editor.

Hoe het bij Cindy ging

Bij Cindy liep dat proces iets anders.
Door haar broer kwam ze in de tv
wereld terecht. Ze werkte met veel
plezier bij Omroep Brabant. Maar ze
kreeg ook steeds meer nieuwe
verzoeken erbij, buiten haar werk
om. Dit werd ingewikkeld naast haar
fulltime baan. Dus besloot zij deels
te gaan ondernemen. Ze ging
voornamelijk aan de slag als trainer
en dagvoorzitter. 

"Ik groeide er mee op"



Anderen helpen
Cindy laat wel merken dat ze graag
anderen traint, coacht of begeleidt. De
term maakt haar niet zoveel uit. "Ik wil ze
zelf leren fietsen," zoals ze dat omschrijft. 

Dromen
Zowel Tijmen als Cindy hebben allebei nog
mooie dromen met hun bedrijven. Ieder
op zijn of haar eigen manier. En op
verschillende gebieden.

Auto's
Zo droomt Tijmen van een commercial
over een mooie en dure auto. Want naast
zijn talent als videograaf en editor, heeft hij
een passie voor auto's. Het lijkt hem
geweldig als dit ooit een keer samen mag
komen.

Een collega erbij
Cindy zou graag een samenwerking
aangaan met iemand die haar aanvult. Om
zo nog meer te kunnen groeien.

Moeder & zoon
Naast het ondernemerschap is Tijmen ook
gewoon een zoon die zijn VWO af moet
maken en graag hockey speelt. En Cindy is
een liefhebbende moeder en partner.
Beiden praten hier open over.

Een ondernemende moeder
Voor Tijmen is het erg bijzonder en fijn om
een moeder te hebben die onderneemt.
Ze leert hem alle kneepjes van het vak.
Ook de lastige, zakelijke kant.

Ook best druk
Toch geven ze allebei aan dat er soms
een keerzijde is. Cindy is veel met haar
bedrijf bezig. Ook in haar hoofd. Op
vakantie gaat toch even die laptop aan.
En op belangrijke momenten, zoals een
voorstelling van haar dochter
bijvoorbeeld, kan ze er niet altijd bij zijn. 

Meehelpen
"Ik werk op gekke tijden. Ik ben veel weg,
ook in de weekenden," legt ze uit. "Aan de
andere kant zijn mijn kinderen wel snel
zelfstandig geworden. Ze koken, laten de
hond uit en poetsen soms zelfs voor ons." 

Goed plannen
Bij Cindy en Tijmen thuis hebben ze een
gezamenlijke agenda. Dit kunnen ze elk
druk gezin aanraden. Ook is het voor
Cindy essentieel om de boekhouding
goed op orde te hebben. Daar heeft ze
iemand voor ingehuurd. 

Bonustip
"Als ondernemer moet je jezelf goed
kennen. En is loslaten écht belangrijk om
op zijn tijd even te doen." Geeft Cindy nog
als tip mee. "Je wordt rijker van geest en
je ontdekt meer," vult ze aan. 

Het was een eer om deze twee bijzondere
mensen te mogen interviewen. Ik heb
voor beide veel bewondering. Ze zijn
creatief en echte doorzetters. Ze weten
exact hoe je je passie kan omzetten naar
een goedlopend bedrijf. En dat je naast
hard werken, ook heel hecht kan zijn als
gezin.

"Je wordt rijker van geest en ontdekt meer"
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"Voor mij is het nu wel
heel fijn om een
moeder te hebben die
ook ondernemer is"

MOM MAGAZINE 19



De maand december is toch zo gezellig. Het staat in het teken van feest. Bij ons al helemaal, want in de
mooiste en gezelligste maand van het jaar mag mijn zoontje ook nog zijn verjaardag vieren. Ik sprong een gat
in de lucht toen ik hoorde dat mijn uitgerekende datum precies tussen sint en kerst in lag. Bij deze een
cadeautje en een bijzondere kinderboekentip voor onder de kerstboom. En om in het thema te blijven legt
Marit aan je uit wat familieopstellingen is. Dat zou dan weer een heel mooi presentje zijn om aan jezelf te
geven.

Dat december gezellig is mag
duidelijk zijn. Maar daarnaast
staat het ook een beetje in het
teken van cadeaus. Dus een
weggever kon niet uitblijven. 

Speciaal voor mijn lieve
abonnees krijgen jullie de kans
om een advertentie te plaatsen
voor jullie bedrijf. 

Deze advertentie komt in
MOM4.

Je mailt de advertentie naar: 
info@schrijfstudiomom.nl

Cadeautje!

Feest & familie

In dit kinderboek nemen Finn
en Noah de lezer mee op
ontdekking. Ze gaan naar een
geheim eiland vol wonderen.
Met de hulp van hun vrolijke
opa. Hij geeft antwoorden door
vragen te stellen. Zo
overwinnen zij obstakels en
leren de kinderen hun eigen
denkvermogen te ontwikkelen.

In MOM 5 kunnen jullie het
uitgebreide verhaal lezen van
de fantastische personen achter
dit boek. Jeffrey & Mandy:

compleetzijn.nl/het-geheime-
eiland-van-wonderen

Het geheime eiland 
van wonderen.... Het leert ons het gedrag achter

het gedrag te kennen. Bij Eva,
van Mindgrow Coaching &
Training, doe je dit d.m.v
houten poppetjes. Deze
representeren je voorouders en
gaat door tot aan je (klein)
kinderen. Bij Eva kijk je niet
naar één vraagstuk, maar naar
het totaalplaatje. Hierdoor
worden interne processen
extern zichtbaar. Eva neemt je
mee in het proces van
erkenning, acceptatie en
loslaten.

Wil je meer weten over
familieopstellingen en wat dit
voor jou kan betekenen? 
www.mindgrowcoaching.nl

 Familieopstellingen
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HET HELE JAAR FIT IN JE VEL
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Monique Kooijman is de eigenaar van het bedrijf "Fit In Je Vel". Meer energie
voor moeders is haar grootste drijfveer. Daar zet ze zich met veel passie voor
in. Monique ken ik al een tijdje via Instagram. Ze is een ontzettend leuke vrouw
om te volgen. Ik ben dol op de filmpjes van haar en haar dochter. Daarnaast
heb ik haar al meerdere keren gesproken. We hebben elkaar over en weer
geholpen. Monique is een vakvrouw en weet als geen ander hoe je het
ondernemerschap hoort aan te kleden. Deze keer een mooi artikel van haar om
vol energie de feestdagen door te komen. 
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"WAAR HAAL JIJ JE ENERGIE 
VANDAAN EN HOE BEHOUD JE DIE?"

De donkere dagen zijn er weer 
Dat kost je meer energie om jezelf fitter
te houden. Dat terwijl goed voor jezelf
zorgen zo ontzettend belangrijk is. 

Balanceren met ballast
De tijden zijn behoorlijk veranderd. We
moeten veel onder druk van de
maatschappij. Sommige zijn ouder,
ondernemer en hebben ook nog een
parttime baan. 

Al die ballen
Je wil een goede partner zijn, een lieve
moeder of vader, je vrienden bezoeken,
aan je familie denken, social media op
peil houden. Noem maar op. Dat geeft
bijzonder veel druk. 

Oude normaal
Wij denken met zijn allen dat dit
normaal is. Dat is absoluut niet zo. Als je
kijkt naar vroeger, waren die rollen heel
anders verdeeld. Niet dat dit beter was.
Maar we moeten wel beseffen dat de
druk nu groter is. Alleen al die van
social media.

In je hoofd
We hebben in ons hoofd geprent dat
we kinderen willen, een goede baan,
een partner, een mooi huis. Dan kan je
uiteindelijk een enorme klap krijgen.
Want het is echt heel veel. En het kost
bakken energie. Als iets in dat rijtje niet
lukt of niet blijkt te kloppen. Dan
kunnen we dat als falen beschouwen.

Iedereen doet het toch?
Waarom ervaar ik het dan als zwaar?
Je moet beseffen dat het echt niet
normaal is wat voor taken er op ons
bord liggen. Pas als je rond gaat
vragen merk je dat anderen het ook
zwaar hebben. 

Want...
Vroeger kon je op één salaris drie keer
per jaar op vakantie, een huis kopen,
de kosten van de kinderen betalen en
de huisdieren. Dat gaat nu niet meer. 
 Je mag blij zijn als je met twee lonen
een klein huis kunt kopen en een
keertje op vakantie kan. 

Wat helpt
Probeer jezelf daarom niet te veel
verwachtingen op te leggen. Als je dat
los kunt laten, creëer je ook veel meer
energie.

Wat kan ik nog meer doen?
Dat kan al iets heel kleins zijn. Door
bijvoorbeeld in de ochtend op te staan
en een moment van dankbaarheid op
te schrijven. Of voor het slapen gaan
even mediteren om terug te gaan
naar jezelf. Doe iets wat past bij jou.
Als je af en toe maar op tijd even uit
de ouderschapsrol stapt.

Jij als ouder
In jouw hoofd zitten vaak allemaal
lijstjes die je af wil werken. Een to do
list op de korte termijn. Zoals het
huishouden, klussen, afspraken. Maar
ook een bucketlist met levensdromen.
Dat kost bakken energie.
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De mannelijke energie
Gooi alles in je agenda en laat het daarna los.
Bekijk vervolgens per dag wat er in je agenda
staat en hou je niet meer bezig met de rest.

Bereid goed voor
Planning is heel belangrijk. Maak 's avonds al
je ontbijt. De kans is dan groter dat je
gezonder eet. Als dat 's ochtends nog moet,
grijp je sneller naar iets makkelijks. En dan mis
je weer een bundeltje energie. Als je weet dat
je veel op de planning hebt staan, bereid dan
wat dingen voor. 

En dan de feestdagen
Het allerbelangrijkste hierin: laat je
verwachtingen los. Als het gezellig moet
worden, gaat het vaak al faliekant mis. 

Besteed je tijd nuttig
Je hoeft niet naar de winkel om je
kerstboodschappen te doen. Maak gebruik
van de huidige maatschappij en bestel ze
gewoon. Dat scheelt tijd en... juist energie. 

De kerst
Verdeel de feestdagen. Misschien kun je met
de één kerst vieren, met de ander sinterklaas.
Dan zit je niet een heel weekend vol.

Wil iedereen toch kerst vieren ?
Doe eens iets anders. Een ontbijt kost minder
voorbereiding, iedereen kan iets meenemen.
Daarna kun je lekker gaan wandelen. Dan
heb je de hele middag nog voor je eigen
energie. Het hoeft echt niet altijd een diner te
zijn. 

Blijf ook tijdens de feestdagen bewegen.
Laat verwachtingen los. 
Plan het goed voor jezelf. 
En doe eens wat anders met familie. 

De kerstdagen bij Monique
Wij doen met kerst elk jaar echt iets anders.
Voordat we kinderen hadden gingen we met
onze familie laser gamen. We waren dan
lekker in beweging. Zo wordt het niet alleen
maar een "zit- en eet festijn". Dit jaar gaan we
een kinder- escape room doen.

Gezond
Kies de juiste balans tussen gezond eten en
drinken. Een borreltje kan wel, maar niet te
veel en ook niet elke feestavond.

Ritme
Hou ook tijdens de feestdagen een ritme
aan. Slaap niet te lang uit, ga niet te laat naar
bed. Zo zorg je ervoor dat je je niet vervelend
gaat voelen.

Dus: 

Dan voel jij je uiteindelijk véél lekkerder. 
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Leaf Support in de spotlihgt
S C H R I J F S T U
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"Ik wil dat de
leerkracht gewoon

bezig kan zijn met de
kinderen."
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"IK ZOU GRAAG ZIEN DAT TAKEN EFFICIËNTER
INGEZET WORDEN, ZODAT DE SCHOOL ER TIJD
VOOR TERUG KRIJGT."

Ilse en ik kennen elkaar al een tijdje. We
zijn op precies dezelfde dag gestart met
onze training bij VA School. Inmiddels
zijn we ongeveer anderhalf jaar verder.
Ieder een hele andere weg ingeslagen.
De interesse in elkaar is daardoor niet
minder groot. Integendeel zelfs. 

Over Leaf Support
Ilse focust zich, met haar bedrijf
Leaf Support, op twee branches. De
sociaal ondernemer die zich inzet
voor duurzaamheid en kinderen in
het bijzonder. Anderzijds op
basisscholen. Vooral dat laatste
wekte mijn interesse. 

Best ingewikkeld
Scholen in het algemeen zie ik toch een
beetje als een logge organisatie waar je
niet zomaar binnen komt. Dus hoe heeft
zij dat dan voor elkaar gekregen? En dan
ook nog op freelance basis. 

Marketing en communicatie expert
Ilse doet heel veel. Ze heeft ontzettend
veel kennis op het gebied van marketing,
communicatie en strategie. Hiermee
ondersteunt ze dus onder andere
basisscholen. Ze noemt zichzelf ook wel
'de Projectjuf'. 
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Wees heel zichtbaar op social media
Doe dit door structuur aan te
brengen in je content
Geef tips weg
Netwerken, netwerken, netwerken
En dan vooral offline
Vraag af en toe hulp aan je
opgebouwde netwerk

Ilse weet raad en legt uit hoe
haar klanten haar vinden:

Aan de kaak stellen
Ze legt de vinger op de zere plek. Samen
met de directeur werkt ze aan een
strategie. Met haar ervaring helpt het de
school om hier scherper naar te kijken.
Vervolgens gaat ze aan de slag met de
verbeterpunten. Dat niet alleen, ze doet
er alles aan om dit duurzaam weg te
zetten. Zodat de scholen er uiteindelijk
zelf mee verder kunnen. 

Van alles en nog wat
Zo stelt ze nieuwsbrieven op, doet ze
onderzoek, belt ze potentiële nieuwe
ouders of geeft ze advies. Zo een aantal
voorbeelden waar het onderwijs
ontzettend mee geholpen is. Ze geeft
een frisse kijk en nieuwe inzichten.

Druk van de ketel
Voor Ilse is het heel belangrijk dat de
werkdruk wordt verminderd in het
onderwijs. Dat de directeur zich kan
richten op de schoolleiderstaken. Dat de
leerkracht zich kan richten op de
kinderen. 

Slim
Ook kijkt ze of bepaalde taken anders
ingericht kunnen worden. Efficiënter.
Zodat er meer tijd over blijft voor het
lesgeven.

Het kiezen van een basisschool
Het afgelopen jaar heeft ze een mooi
onderzoek uitgevoerd. Ze kwam tot de
conclusie dat niet alleen basisscholen
nieuwe ouders willen bereiken, maar ook
nieuwe ouders de beste keuze voor een
basisschool willen maken. Ilse ontwikkelt
momenteel een online omgeving waar
ouders stapsgewijs tot een keuze komen.
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Door Vivian Cabo
HET FAMILIEBEDRIJF

Foto’s, ik ben er dol op! Natuur, architectuur, stillevens. Én
oude familie foto’s. Waarin een hele geschiedenis aan je
voorbij trekt. 

Zo werd vroeger De Nachtegaal, van oudsher een
uitspanning (een plek waar paarden werden
uitgespannen om ze te laten rusten), door de vader
van mijn schoonvader uitgebaat. Helaas overleed
“opa” op te jonge leeftijd. De Nachtegaal ging over
naar een andere eigenaar en stond daarna, zo’n kleine
20 jaar geleden, nog eens te koop. 

Wat had ik de uitspanning toen graag gekocht. Zo’n
mooi bedrijf terughalen in de familie, dat zou toch
prachtig zijn? Zowel mijn man als ik hebben geen
horeca ervaring en gezien de investering durfden we
zo’n onderneming niet aan. Iets wat ik nog steeds
jammer vind. Nu was het “gaan ondernemen”
misschien ook meer mijn droom dan die van mijn
man. 

Er kwam dus een andere, nieuwe eigenaar. Schoonpa
heeft de oude familiefoto’s van de Nachtegaal aan
hem  gegeven. Daar prijken ze nu aan de muur. Op de
plek waar ze horen. Ze vertellen niet alleen de
geschiedenis van die bijzondere plek, maar ook het
verhaal van nu. Verleden versus heden. 

Ik zit aan tafel en blader door het fotoboek dat voor
me ligt. Ook hierin tekent een hele geschiedenis zich
af.  Op de laatste pagina kijk ik naar een foto van een
mooie, jonge vrouw. Ze houdt de inschrijving van de
KvK in haar handen. 

Anderhalf jaar geleden stond ik aan het begin van
mijn ondernemersdroom. En maakte ik precies zo'n
foto. Ik denk aan de voorbije kans van De Nachtegaal
en mijmer. Misschien komt er ooit een familiebedrijf
op een heel andere manier van de grond. 

In MOM 4 lees je het tweede deel van deze mooi column.
MOM MAGAZINE

Vivian is een VA in hart en nieren. Ze richt
zich op office support, event support,
social media en tekst. Voor al deze zaken
kun je haar dus inschakelen. 

Haar bedrijf heet Viv Virtual Assistant in
Business Support. 

OVER DE AUTEUR:



How lucky I am to have
something that makes
saying goodbye so hard
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Maart 2023

In het  vierde nummer  komt een mooi 
artikel over hoe jij je werkplek gelukkig
kunt inrichten.

Coaching, talent en schuldgevoel. 
Het zal allemaal de revue passeren.

Het volgende nummer van MOM staat in het
teken van coaching.  Nikkie, Patrick en Suzanne
vertellen openhartig hun verhalen. 

(Winnie the Pooh)

Ook vertel ik jullie graag wat meer over mijn boek. Heb jij,
als ondernemende ouder, een mooi verhaal te vertellen? 

Ik ben altijd op zoek naar
inspirerende mensen

Nog geen abonnee? Doe dat dan als de wiedeweerga:
Ga naar www.schrijfstudiomom óf stuur een e-mail.
info@schrijfstudiomom.nl





“Wat ben je gegroeid de laatste tijd!” Vroeger zei
jouw oma dat vooral tegen je. Nu doet de hele
omgeving dat. Niet omdat je dik bent geworden,
maar omdat jouw bedrijf uit zijn jasje groeit. Het is
eigenlijk iets om te vieren, maar jij maakt je vooral
zorgen. 

Je zoekt iemand die bij jou past. Iemand die
precies weet wat er moet gebeuren. Je zoekt
een rechterhand die jouw bedrijf wil leren
kennen. Die voor langere tijd een band aan
gaat. Iemand waarmee je kan sparren. Én die
ook nog eens alles precies op papier zet zoals
jij het in je hoofd hebt zitten. Zie dat maar eens
te vinden.

Offertes
Interviews
Webteksten
Blogs
Nieuwsbrieven
Bedrijfsmagazine
Brochure
Klant case

Jouw communicatie als één geheel:

Zet jouw gedachten
op papier

Dan is hier jouw
schrijver in nood!

WAT DOET MOM?

"SPECIAAL VOOR DE AMBITIEUZE ONDERNEMER 
DIE KLAAR IS OM EEN STAP VERDER TE GAAN." 





COLOFON
Mijn dank is groot

Uit de persoonlijke collectie van mijn familie, Heleen,
Cindy, Tijmen, Monique, Vivian, Marit en Eva. De foto's
van Ilse zijn gemaakt door Prisca Visser.

In het bijzonder wil ik Marit Monté nog even extra
bedanken. Ze wilde graag mijn stagiaire zijn en heeft
mij ontzettend goed geholpen bij het creëren van de
"Feest & familie" pagina. Ook heeft zij de tekst over
familieopstellingen geschreven.

ONTWERP, TEKST,
EINDREDACTIE

FOTO'S VAN MERLE 
EN DE NATUUR

GASTCOLUMN

EXTRA AANDACHT VOOR
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OVERIGE FOTO'S

Merle de Greef

Robert de Greef

Vivian Cabo

Mijn familie Schilder
Heleen van Heel
Cindy de Koning
Tijmen de Koning
Monique Kooijman
Ilse Nagy
Vivian Cabo
Marit Monté


