FA M I LY B U S S I N E S S

Een zet in de
			 juiste richting
PIETSJE KINDERMAN:

‘Ik ga een eigen zaak openen!’ 18 jaar, haar diploma net op zak, nog
geen dag in loondienst geweest. Ik zie haar nog staan, m’n stoere
zusje! Terwijl ik nog zwoegde op tentamens over omzet, winst en
verlies en worstelde met mijn beroepskeuze, ging zij de theorie in
praktijk brengen. Ypie wist precies wat ze wilde en in no time had ze
een bloeiende schoonheidssalon aan de Schoolstraat in De Westereen.
Wat een lef!
Ongelooflijk trots ben ik op haar. Nu, 25 jaar later, is Ypie
van een stoere 18-jarige uitgegroeid tot een volwassen
vakvrouw waar ik diepe bewondering voor koester.
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In mijn werk als bedrijfskundige ondersteun ik ondernemers en medewerkers bij de uitvoering van hun (bedrijfs)
plannen. Iets van plan zijn, ergens over dromen, iets voor
je zien, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar je dromen
realiseren, je bedrijf of jezelf veranderen, die eerste stap
zetten, daar is lef voor nodig.
En dat is precies wat zo kenmerkend is voor Ypie: ze toont
lef! Ze durft te veranderen en keuzes te maken. Het is één
van haar ‘unique selling points’. Ze geeft het ook door aan
haar klanten. Want je hebt lef nodig om iets permanent
aan je uiterlijk te laten veranderen. De klanten van Ypie
vertrouwen haar en vragen haar hulp bij het nog zichtbaarder maken van zichzelf. Het gaat haar in eerste instantie
om de persoon die ze behandelt en het verhaal waarmee
haar klant komt. Pas daarna zet zij de mooiste en perfecte
wenkbrauwen, lippen, tepelhoven en littekencorrecties.
In dat opzicht lijken ons werk en onze manier van werken
op elkaar. Ypie en ik schelen slechts 20 maanden in leeftijd
en lichtjaren qua uiterlijk en karakter. Maar wat ons diep
verbindt, is onze drive om mensen (en in mijn geval ook
organisaties) inzicht te geven in innerlijke processen.
Pas als je weet hoe het van binnen werkt in je bedrijf en
vooral bij jezelf, kun je jezelf of je bedrijf opnieuw laten zien.

Al van jongs af aan delen we lief en leed; ik als eerste zus,
Ypie als tweede in een boerengezin met 5 zussen in totaal
en later nog een (half )broertje. Als volwassen vrouwen
kozen we elk ons eigen pad, maar de verbinding was en is
er altijd. We sparren veel over wat mensen
beweegt in het willen doorbreken van
patronen; iets wat we uiteraard ook
herkennen bij onszelf en vanuit ons gezin
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van herkomst. Afwijken van gebaande
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pijnlijk is.
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Beiden zijn we naast ons basisberoep ook gecertificeerd
(systemisch) coach en hebben we deze vakkundigheid
verweven in ons werk; Ypie met Praktijk Nieuwe KYK en ik
met mijn bedrijf piek | advies & ontwikkeling. Zo hebben we
beiden onze eigenheid en delen we onze visie op veranderprocessen.
Wil je als ondernemer of medewerker een zet in de juiste
richting? En wil je deze zet van iemand die zowel kijkt naar
bedrijfseconomische doelen als naar de menselijke kant?
Neem contact op met piek | advies & ontwikkeling om
inzicht te krijgen in de kern van je (bedrijfs)processen. Houd
rekening met oplossingen die jou of je bedrijf in beweging
brengen. En heb het lef om te accepteren dat dat misschien
niet altijd pijnloos gaat, maar wel met de nodige humor
en altijd een piekfijn resultaat. Vergelijk het maar met het
nemen van permanente make-up bij Praktijk Nieuwe KYK.
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