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naar oplossingen te zoeken. Ook een 
beroepsorganisatie, een goed sociaal 
secretariaat, boekhouder en advocaat 
arbeidsrecht reken ik dankbaar tot mijn 
netwerk. Door je goed te omringen, geraak 
je veel verder.” 

Denk op lange termijn
“Of het nu goed of slecht gaat, je moet 
kosten onder ogen durven zien. En altijd 
vooruit blijven denken, want dat is vaak 
een probleem. Veel bedrijven beginnen met 
zwarte sneeuw. Dan gaat het plots goed 
en gaan ze overinvesteren. Doe dat niét. Je 
mag dromen, maar blijf wel bij de les. Wik 
en weeg alles elke keer opnieuw, en luister 
naar je buikgevoel. Dat ik de crisis heb 
meegemaakt, zorgt er nu nog voor dat ik 
nooit roekeloos iets beslis. En denk ook aan 
jezelf. Want ooit stop je met werken, en ook 
daar moet je op voorbereid zijn. Advies van 
je bank of boekhouder helpen je hier zeker 
een stuk vooruit.”

Volg je passies
“Misschien is dit nog het allerbelangrijkste.
Als je een passie en een goed idee hebt, 
ga er dan gewoon voor. Laat het niet 
aanslepen want van uitstel komt afstel. 
Waarom zou je over tien jaar willen zeggen: 
‘Had ik het toch maar gedaan’? Al is het 
niet altijd rozengeur en maneschijn, je 
kan als ondernemer fantastische zaken 
verwezenlijken. Het maakt niet uit wat je 
doet of hoe groot je zaak is, zolang je het 
maar graag doet. Op het einde van de rit 
zien hoe je bent gegroeid en je dromen hebt 
nagejaagd, dat is toch magnifiek.”

De WOMED-award: uit de comfortzone
Alexandra’s verhaal was misschien 
niet altijd even positief. En toch was er 
plots die WOMED-award. “Een heerlijke 
ervaring. Ik leerde zoveel mensen kennen 
in verschillende sectoren. En ontdekte 
dat iedereen wel eens tegen dezelfde 
problemen aanloopt. Het fijne is dat we 
elkaar kunnen helpen, dat we meningen en 
advies met elkaar kunnen delen. Wat voor 
de ene een onoplosbaar vraagstuk lijkt, is 
soms voor de ander poepsimpel. Uiteindelijk 
zijn wij allemaal maar mensen, ook die 
grote ondernemers. Wij weten niet alles en 
worden elke dag weer uitgedaagd. Maar 
dat is tegelijkertijd ook net zo fantastisch 
aan ondernemen. Ik heb als onderneemster 
écht de tijd van mijn leven!”

“IK KENDE IN HET BEGIN NIKS 
VAN ONDERNEMEN.”
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