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ONZE VERKENNING

1. Wat doen deze vrouwen

voor werk?

2. Waar lopen ze tegen aan?           
met name rond financieën

3. Succesfactoren!



1- WAT VOOR WERK 

DOEN DE VROUWEN?











Sectoren

Zorg 
- massage

- fysiotherapie

- kinderopvang

- zorgboerderij 

- zorg voor ouderen,

autisten en

verslaafden

Zakelijke

dienstverlening
- organisatie advies

- archtitectuur

- Makelaardij

- fotografie

- taxaties

- notaris

- vormgeving en design

- catering

- secretarieel werk

- notaris

Kunst 
- galeries

- sieraden maken

Horeca en Recreatie
- partycentrum 

- B & B

- erfgoedlogies

- camping

- theeschenkerij

- bedrijfsuitjes

Persoonlijke 

dienstverlening
- nagelstudio

- kapster

- beauty boerderij

- sauna’ s / spa’s

- pedicure

- zwemles

Handel
- kaas

- vlees

- bloemen

- groenten

- meubels

Land & tuinbouw 

Voedingsmiddelen
- kaas maken

- ijs maken

- jams maken

- biologische landbouw

- veehouderij

- akkerbouw 

Natuurbeheer 

en -educatie
- excursies

- wandelingen

- educatie

- landschapsbeheer

- kudde beheer

- leerbedrijven



DUS HUN WERK IS: 

 Zeer verschillend!

 Vernieuwend

 Meestal gericht op mens en klant

 Belangrijk voor regionale economie 
en welzijn



2- Waar lopen ze tegen aan?

1- Gebrekkig advies

2- Banken en KvKs soms onwennig



VOORBEELD: banken weten 
soms niks over de sector

Kinderopvang Ukkiepuk in Lienden



Waar lopen ze tegen aan?

3- Beleid: vaak tegenstrijdigheid 
tussen gemeente en provincie

4- Regelgeving: vaak erg streng 
voor verse producten 



VOORBEELD BELEID ONDUIDELIJK: 
Beauty boerderij in Overijssel



Waar lopen ze verder nog 
tegen aan?

 Omgaan met tijd en…

 Persoonlijke doelen en balans

 Blijven vernieuwen

Financieën en personeel



FINANCIEËN EN PERSONEEL

 Grote investering in tijd en 
geld in het begin

 Dan ook financiële risico’s: 
weinig klanten en inkomsten

 Vaste baan opzeggen? Kan 
parttime ondernemen?



PERSONEEL EN FINANCIEEN-
VERVOLG

 Zelf doen, uitbesteden of 
personel aanemen?

 Of alleen samenwerken?

 In jezelf investeren!

 Tot na je 65ste doorgaan?



3- Succesfactoren:

 Materieel en fysiek kapitaal

 Mentaal kapitaal

 Emotioneel kapitaal

 Levenshouding of spiritueel kapitaal



Soorten kapitaal

 Materieel: pand, menskracht, geld

 Mentaal: kennis, vaardigheden, 
competenties, ervaring

 Emotioneel: lef, kunnen incasseren, 
omgaan met stress

 Spiritueel: gedrevenheid, droom, 
waarden, zingeving



SAMENVATTEND:

1- Fantastische vrouwen!

2- Beleid en advies nog niet zo gericht 
op hen

3- Succes is deels te leren



DANK JE WEL !!

Helena Imminga-Berends

WWW.REGENBOOGADVIES.NL



HUN WENSEN:

1. NETWERKEN: klankbord dicht bij huis

2. ONDERWIJS EN VORMING: 
opleidingen en trainingen op maat

3. ADVIES: informatie met betere 
houding



HUN WENSEN(vervolg):

4. BELEID: minder rompslomp 
en beter beleid

5. Zichtbaarheid en erkenning



AANBEVELINGEN ROND NETWERKEN:

 Overzicht van netwerken maken

 Ook kleine netwerken 

ondersteunen (geld, ruimte)

 Netwerken benutten als 

informatiebron



AANBEVELINGEN ROND BELEID

 Stimuleringsprojecten voor 

onderneemsters op het platteland (ook 

in deeltijd)

 Microkrediet

 Samenwerking ministeries / instanties 

 Evaluatie (strenge) regelgeving 

voedselproductie

 Ombudsvrouw voor onderneemsters



ENKELE  AANBEVELINGEN

1. Netwerken

2. Beleid

3.Informatie

3. Zichtbaarheid en erkenning



AANBEVELINGEN ROND 
INFORMATIE

 Ondernemersloket bij gemeente

 Routekaart subsidies 

 Speciale adviseur bij LNV-loket 

 Meer aandacht voor niet-

technische innovaties


