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De economische kracht van de ondernemende vrouw

Ten geleide Kim Boersma

Het belang van economische groei behoeft geen nadere toelichting. Dat
economische groei mensenwerk is ook niet, want groei kan alleen gerealiseerd
worden met nieuwe ideeën en investering in tijd en geld. Wat wellicht wel een
toelichting behoeft, is dat veel meer mensen dan nu daaraan kunnen bijdragen.
Anders is het niet te verklaren dat Nederland bij lange na niet het maximale haalt
uit wat het arbeidspotentieel te bieden heeft. Vooral de arbeidsparticipatie van
vrouwen blijft door de vele kleine parttimebanen laag. Uit recente cijfers van het
CBS blijkt – helaas – dat vrouwen nog altijd minder vaak economisch zelfstandig
zijn.
Daarentegen laat de groei van het aantal vrouwelijke ondernemers in het afgelopen
decennium zien, dat zij de tijd wel meer dan ooit rijp achten voor deze route naar
economische onafhankelijkheid door het starten van een eigen onderneming.
Onder de vlag van hun eigen bedrijf betreden ze de markt, niet in de weg gezeten
door de beperkingen die loondienst hen doorgaans oplegt. Deze ontwikkeling is
zeer toe te juichen.
Nederland kent inmiddels voldoende rolmodellen die bewijzen dat ook een
internationale doorbraak mogelijk is. Vrouwelijk ondernemerschap kan daarbij het
verschil maken in de concurrentiekracht van Nederland. Dat besef moet nog wel
groeien, met name bij vrouwen zelf. Een grote stap zetten begint met groot denken,
bijvoorbeeld als het gaat om financiering en groeiambities.
Een onnodig groot aantal vrouwen stopt met dromen over een eigen bedrijf nog
voor de start, omdat de onzekerheden die nu eenmaal horen bij ondernemerschap
hen te veel afschrikken. Het beginnen van een bedrijf blijft in meer of mindere mate
altijd een risico.
In deze bundel staan talrijke voorbeelden van ondernemende vrouwen die de
onzekerheid als gegeven beschouwen en desondanks een bewuste keuze maakten
voor een eigen bedrijf. Het ondernemerschap bracht hen op de eerste plaats de
smaak van persoonlijk succes en daarnaast vaak ook financiële voorspoed. Zij
worden nu nog gezien als uitzondering, maar vormen een wenkend perspectief voor
iedereen, man en vrouw, jong en oud. Laat u inspireren door hun succesverhalen,
zie waar uw kansen liggen en grijp deze met beide handen aan!
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Speciale dank bij de totstandkoming van deze publicatie gaat uit naar de auteurs en
geïnterviewden, alsmede onze partner CARE Nederland.
Kim Boersma
Lid Algemeen Bestuur Instituut SMO Den Haag, februari 2015
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