ONDERNEMEN MET CUMELA - VROUWEN IN HET CUMELABEDRIJF

‘Een win-win
situatie voor
het bedrijf
en mij’
“Ik heb een vacature en dat is
echt wat voor jou.” Met die woorden nam de loopbaan van Renate
Grefelman een heel andere wending en kwam ze in het onderwijs
terecht. Voor het bedrijf leverde
het een win-winsituatie op.
Tekst en foto’s: Herma van den Pol

‘WAT VOOR MIJ WERKT, HOEFT
NIET VOOR JOU TE WERKEN’

Durf vragen te stellen. Zorg dat je ook iets voor
jezelf hebt. Het zijn de adviezen van Chantal
Broeze en Ineke Schimmel, die we al eerder spraken in de serie ‘Vrouwen in het cumelabedrijf’.
Dirry en Anita van der Hoek vulden die tips verder aan met het advies om flexibel te zijn, omdat
om vier uur alles weer anders kan zijn dan je om
drie uur had verwacht.
Nu is het woord aan Renate Grefelman, mede-eigenaar van loonbedrijf Grefelman. Zij geeft vooral
het advies om iets te gaan doen waar je ogen van
gaan glimmen. “Voor mij is dat de combinatie van
het bedrijf en lesgeven op school”, zegt ze. Hier
krijgt ze energie van. “Het betekent echter niet dat
wat voor mij werkt ook voor jou werkt. Je moet dat
vooral voor jezelf bepalen. Iedereen is anders.”

NAAM:
RENATE GREFELMAN
ROL OP HET BEDRIJF:
MEDE-EIGENAAR, FACTURERING,
WERKBONNEN EN CERTIFICERING
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LEREN VAN ELKAAR
“Het is me overkomen en het mooie is dat het
zich heeft vertaald in een win-winsituatie voor
zowel Landstede (de onderwijsinstelling; red.)
als voor mijzelf”, zegt Renate. Ze voelt zich helemaal thuis voor de klas. Het lesgeven, waar nodig de leerlingen ondersteunen en het gesprek
aangaan, het zijn allemaal elementen waarvan
ze geniet. “Tegelijkertijd leren de leerlingen van
mij en ik van de leerlingen. Dat leren gebeurt
door middel van de vragen die de studenten stellen en die mij uitdagen en prikkelen. Hierdoor
leer ik ook op een andere manier naar het bedrijf
kijken. Dan merk je ook dat het een voordeel is
dat ik uit de praktijk kom en er middenin zit. Het
maakt echt uit. Juist hierdoor kan ik heel mooie

CUMELABEDRIJF:
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gesprekken met hen voeren. Het is namelijk ook
mijn dagelijkse praktijk. Vervolgens ga je naar
het huis, het bedrijf, en ga je zelf ook nadenken
over wat er gebeurt. Je denkt dan bij jezelf: wij
doen het zo omdat het altijd al zo gaat, maar
misschien is een andere manier beter. Ik kan dat
dan weer delen met mijn man Eduard, met wie ik
samen het bedrijf leid.”

dat begin dit jaar uitgebreid naar twee hele dagen. Het past heel goed bij me. Dat komt mede
doordat ze iemand zochten die de verbinding
met de praktijk kan leggen. Het gaat dan over
ondernemerschap, kostprijsbeheersing en meer
van dit soort zaken waarmee ik op ons bedrijf al
bezig ben.”

TOE AAN IETS NIEUWS
EEN GOED TEAM
Dat ze er naast het bedrijf iets bij is gaan doen,
was voor iedereen wennen, ook voor Eduard.
“Wij zijn een heel goed team en kunnen heel
goed 24 uur per dag bij elkaar zijn”, zegt Renate.
“We vullen elkaar ook aan. Alles wat ik niet kan,
kan hij en wat hij niet kan, kan ik. Hij is goed met
klanten en kan heel goed plannen en de medewerkers aansturen en ik kan goed overweg met
de computer.”
Het was dan ook geen bewuste keus van Renate
om er iets bij te gaan doen. “Het kwam door mijn
huidige collega Bastiaan Dorgelo. Hij kwam bij
ons op het bedrijf langs en dropte als het ware
een bom met de woorden: ‘Ik heb een vacature
en het is echt iets voor jou.’ Ik was totaal overdonderd door die woorden en was er, waardoor
ik in eerste instantie in de weerstand schoot.”
Haar collega, met wie ze nu samen een kantoor
deelt in het gebouw van Landstede Raalte, herinnert het zich iets anders. “Je moest eerst nog
dringend iets doen en was daarna weg”, zegt
hij. Het typeert Renate, die zichzelf omschrijft
als gedreven. Als ze besluit ergens voor te gaan,
gaat ze er ook voor en dat was toen nog alleen
het loonbedrijf.
Later volgde een goed gesprek en na nog een
periode van goed nadenken werd ze toch enthousiast en begon het te kriebelen. Renate besloot de kans aan te grijpen om het onderwijs in
te gaan. “Maar dan wel met de mogelijkheid om
mijn onderwijsbevoegdheid te halen. Ik ben vervolgens twee halve dagen gaan werken en heb

Voor Eduard en de kinderen lag dat iets anders,
want die moesten er wel degelijk aan wennen
dat Renate opeens eerst halve dagen en daarna
twee hele dagen niet bereikbaar was. “Ik was er
altijd en ze konden altijd vragen: ‘Renate wil je
even dit of dat doen?’ Nu kon dat opeens niet
meer. Toch kwam de baan net op het goede
moment op mijn pad. Ik had namelijk door aanpassingen bij ons op het bedrijf al meer ruimte
gekregen in de agenda. Ik heb genoten van het
even minder druk zijn, maar was ook langzaam
toe aan iets nieuws. Als dit niet op mijn pad
was gekomen, was ik misschien iets heel anders
gaan doen.”
Als Renate nu de balans opmaakt, zou ze haar
werk op het bedrijf echt niet willen missen. Dat
blijkt ook, want vanaf het moment dat ze het
kantoor op het loonbedrijf in loopt, gaat de knop
om en is ze weer volop met het bedrijf bezig. Ze
vraagt aan Eduard hoe het is gegaan en staat
klaar met een persoonlijk woordje voor een
medewerker. “Ik doe nog steeds de werkbonnen,
de facturering en de certificering.”
Tegelijkertijd is ze heel blij dat ze is gaan lesgeven, want het heeft haar ook veel gebracht.
“De twee dagen dat ik lesgeef, ligt mijn telefoon
op kantoor in school. Ze kunnen me dan bellen of
appen, maar ik ben niet bereikbaar en daar zijn
nu ook aan gewend geraakt. Door dit werk krijg
ik de kans om andere verhalen en een andere
energie mee naar huis te nemen”, zegt ze. Ook
het werken met vrouwen als collega’s ziet ze als
een mooie aanvulling op wat ze al had. “Van
alles samen gaan mijn ogen glimmen”, sluit ze af.

SERIE:
VROUWEN IN HET
CUMELABEDRIJF
De cumelavrouw is uniek in haar
verscheidenheid. De één zwaait de
scepter, de ander kookt in het hoogseizoen elke avond voor het overwerkende personeel en weer een ander
werkt buiten de deur. In deze serie
laten we krachtige vrouwen aan het
woord die soms geheel, soms weinig,
maar altijd op één of andere manier
betrokken zijn bij de cumelasector.

‘IK NEEM NU ANDERE VERHALEN
EN EEN ANDERE ENERGIE MEE
NAAR HUIS’

TIPS?

WERK NAAST HET BEDRIJF:

WAT VOEGT JOUW ROL TOE AAN HET BEDRIJF?

“Gedreven en open. Ik ben voor de klas
best heel open over hoe we thuis dingen
aanpakken. Ik hou zelf ook van een open
en eerlijke houding”

Docent Loonwerk op Landstede Raalte.
Ze volgt hiervoor een opleiding voor
onderwijsbevoegdheid aan Hogeschool
Windesheim in Zwolle

“Ik kan goed organiseren en ben een verbinder. Ik
heb oog voor mensen in beide organisaties, dus
zowel onze medewerkers thuis als de studenten
op Landstede.”
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