Wie: Anouk Voorhuis
Wat: A Support
Waar: Enschede

Ze

geeft haar leven ‘een dikke negen.’ Als eigenaresse van

A Support, gespecialiseerd
heeft

Door

Anouk Voorhuis

bedrijf in zakelijke dienstverlening,

een perfecte balans gevonden.

haar veelzijdigheid en flexibiliteit is ze de ontbrekende

schakel voor opdrachtgevers.

D

Flexibele
uizendpoot

Als we Anouk spreken, is ze net terug van

Gilissen Bankiers in Amsterdam en Ensche-

een korte trip door de Verenigde Staten, met

de, daarna de Friesland Bank), maar in de loop

(de band van) haar vriend. Als gepassioneerd

der tijd begon de gedachte van een zelfstan-

muziekliefhebster (ze studeerde twee jaar

dig ondernemerschap steeds nadrukkelijker

aan het conservatorium, ze zingt en speelt

op te spelen.

niet onverdienstelijk piano) heeft ze met volle
teugen genoten van de sfeer en de optre-

Eind 2007 hakte Anouk de knoop door en

dens. Maar ook van het avontuur op zich. “Zo

sinds 1 januari 2008 is ze de even trotse als

hebben we twee keer de waarschuwing voor

begeesterde eigenaresse van A Support, ge-

een tornado gehad en leken we in een kelder

specialiseerd in commerciële, secretariële en

te moeten onderduiken, maar gelukkig is al-

organisatorische ondersteuning. De Ensche-

les goed gegaan.”

dese werkt voor diverse opdrachtgevers en
heeft baat bij haar veelzijdigheid. “Zo heb ik

Anouk draait haar hand niet om voor een uit-

gewerkt bij bedrijfsverzamelgebouw Spinne-

daging meer of minder. Door haar flexibele

rij Oosterveld. Medewerkers ondersteunen,

houding en lenige geest heeft ze altijd een

huurders werven, contracten afsluiten, de

oplossing bij de hand, in leven en werk. Het is

BHV-organisatie opzetten en noem maar op.

haar handelsmerk geworden. “Toen ik in mijn

In zo’n rol voel ik me als een vis in het water.”

C

jonge jaren naar Amsterdam vertrok, had ik

”

‘Ik geef mijn leven
een dikke negen’!

eerder een baan dan onderdak. Maar geen

Ontbrekende schakel

nood, dat was snel geregeld, bij een Joodse

Maar ook voor kleinere opdrachtgevers kan ze

dame. Daarna heb ik acht jaar op de Zeedijk in

de ontbrekende schakel zijn. “Je ziet veel dat

hartje-Amsterdam gewoond en daar aan het

bedrijfjes die groeien de basis niet helemaal

economisch herstel van de Zeedijk gewerkt.”

voor elkaar hebben. Zoals de administratie,

de mensen en kom in aanraking met diverse

de organisatiestructuur. Dat is een valkuil,

bedrijfsculturen, maar werk soms ook vanuit

Met succes. Anouk ontdekte zichzelf als

omdat ze daar nog niet iemand vast voor in

huis. Alle opdrachtgevers die ik heb gehad,

duizendpoot. Het organiseren van evene-

dienst kunnen of willen nemen.”

hebben me later weer teruggevraagd. Een

menten, het verhuren van bedrijfsruimten en

mooiere bevestiging is niet denkbaar. Voor

woningen, de communicatie tussen bewo-

Zulke klusjes zijn op het lijf geschreven van

opdrachtgevers is het ideaal dat ik flexibel

ners en ondernemers: ze bleek het met een

Anouk, die verguld is met vrijheid van het

inzetbaar ben en dat zij verder niet aan mij

natuurlijke vanzelfsprekendheid te doen. Om

ondernemerschap. “Mijn leven is nu perfect

vast zitten. Indien zij mij later nog eens nodig

haar panorama te verruimen, was ze daarna

in balans, de afwisseling maakt het leuk. Ik

hebben is het voordeel dat ik de organisatie al

werkzaam in de financiële sector (Theodoor

ontmoet op de bedrijfsvloer veel verschillen-

ken en zij mij.”
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