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M’N GOEIE GELD
Geerte Vincent (27)

! Marketingmanager KPN en
oprichter VINCENT & VINCENT
! Nettomaandinkomen
bij KPN: circa 2.400 euro
! Huur gedeelde etage in Amsterdam: 350 euro per maand

‘Ik gok op
1.250 euro
per maand’
Rentsje de Gruyter
k was net bij KPN begonnen
‘I
toen mijn zus vroeg wat ik
uiteindelijk nou het liefst zou

willen doen. Ondernemen, was
mijn antwoord, en hetzelfde gold
voor haar. Ook waren we het erover eens dat het het leukste zou
zijn om samen in zaken te gaan.
Omdat we toch met vakantie waren, hebben Marleen en ik meteen onze fantasie er maar op losgelaten en allerlei ideëen bedacht
– van een bedrijf in ledlampen
tot eentje in lijkkistenverhuur.
‘De meeste waren niet levensvatbaar, maar het idee om
voor Verenigingen van Eigenaren het management te voeren
wél. Onze broer doet namelijk
hetzelfde werk al in Den Haag en
dat draait goed. Afgelopen mei
zijn we begonnen. Nu beheren
we 51 appartementen voor 12
VvE’s. Op termijn willen we een
mix doen van bedrijfspanden en
woonhuizen.
‘We hebben de tijd mee:
door nieuwe wetgeving zijn

‘Van mijn studie aan Nyenrode Universiteit resteert nog 17.000 euro schuld. Per maand los ik 1.000 euro af’

VvE’s verplicht voor eind 2009
onder meer een kapitaalfonds te
hebben en ingeschreven te staan
bij de Kamer van Koophandel.
Dat betekent dat heel veel slapende VvE’s actief moeten worden en dat levert allerlei zorgen
op waar de leden helemaal geen
zin in hebben. Die sores nemen
wij over: wij zetten dat verplichte
kapitaalfonds op, houden bij of
alle leden de contributie wel be-
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Flink duwen
Marlijn Bernhard
baan op het snijvlak van
en bedrijfsleven
Esprakenoverheid
Medy van der Laan aan.

In haar nieuwe functie is het
‘een pre dat ik zowel van de politiek als het bedrijfsleven heb

Medy van der Laan (40)
WAS Zelfstandig interimbestuurder
IS Directeur van Kamer van
Koophandel Oost-Nederland

talen en geven desgewenst bouwkundig en juridisch advies.
‘Heleen en ik doen het werk
voor VINCENT & VINCENT
naast onze baan. Maar voor het
eind van het jaar zeg ik mijn baan
op – hoe gaaf ik het bij KPN ook
vind als marketingmanager. Tegen die tijd spelen we quitte en
dan kan ik best even met weinig
geld toe – ik gok op 1.250 euro
salaris per maand. Grootste uitgeproefd’. Van het eerste als
D66-staatssecretaris van Cultuur en Media. Het bedrijfsleven
leerde ze tot oktober 2008 kennen als programmadirecteur bij
vastgoedbedrijf TCN. ‘Daardoor weet ik hoe moeilijk het is
geld te moeten verdienen om de
salarissen van werknemers te
kunnen betalen.’
Bedrijven uit de economische crisis loodsen is per augus-

gave is nu de 1.000 euro die ik
per maand aflos van mijn studieschuld van Nyenrode Universiteit. De 17.000 euro die resteert
van wat ooit 40.000 euro schuld
was, los ik langzamer af. Naast
eten en de huur zal mijn geld wel
opgaan aan sporten, al kost me
dat de kop niet: 74 euro per
8 weken roeien, hooguit 1.000
euro per jaar voor m’n bootje en
400 euro voor de hockeyclub.’ !
tus haar voornaamste taak bij
de Kamer van Koophandel.
Onder meer door het ze met
simpelere regels en snelle procedures makkelijker te maken
om te groeien. Dat realiseren
kost tijd, maar Van der Laan
zegt te houden van een lange
spanningsboog en complexe
vraagstukken. Haar missie:
‘Net zo lang trekken, duwen en
sleuren tot het doel is bereikt.’
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