
HOE ZAG JE LOOPBAAN ER  
TOT NU TOE UIT EN WAT VIND 
JE HET MEEST BOEIEND AAN  
JE HUIDIGE WERK? 
De eerste 25 jaar heb ik gewerkt in de  
architectenbranche. Begonnen als  
projectadministrateur en geëindigd  
als Directeur/mede aandeelhouder. 
Vanaf 2012 ben ik als zelfstandig onder
nemer aan het werk gegaan. Door hele 
verschillende projecten aan te pakken, 
ben ik steeds meer mijn toegevoegde 
waarde voor ondernemers gaan ont
dekken. Het meest boeiende aan mijn 
huidige werk vind ik dat ik bedrijven 
een duidelijke stap richting de gewenste 
toekomst help te zetten op basis van  
gefundeerde strategie en beleid.  
Praktisch en handson. 

IN ARNHEM WERD JE WERK-
GEVER VAN HET JAAR 2008, 
VANWEGE JE OVERTUIGING 
DAT MENSEN HET BESTE 
FUNCTIONEREN WANNEER  
ZIJ DATGENE DOEN WAAR  
ZIJ GOED IN ZIJN. HOE KRIJGT 
DAT VORM BIJ BOEIJEND 
ONDERNEMEN B.V.?
Van veel bedrijven is de enige USP de 
mens. Het behalen van een gewenst  
resultaat of een nodige transformatie 
staat of valt met het meenemen van de 
mensen in het bedrijf. Weten wat hen 
drijft en dat samen weten te brengen 
met de purpose van het bedrijf is de 
sleutel tot succes. Opvallend vaak is  

er meer potentieel en talent aanwezig 
dan waar gebruik van wordt gemaakt. 
Door samen aan de slag te gaan en de 
organisatie zodanig in te richten dat er 
ruimte ontstaat komt al dit potentieel 
vrij ten gunste van de klant, het bedrijf 
en de medewerker.

WAT IS BINNEN JOUW  
BRANCHE MIN OF MEER 
VANZELF-SPREKEND, MAAR 
HEEFT BOEIJEND ONDERNEMEN 
B.V. WETEN OM TE BUIGEN  
TOT EEN USP? 
Min of meer vanzelfsprekend is het  
adviseren van bedrijven over hun  
strategie en beleid om tot een goed  
resultaat te komen. Ik ben geen orga
nisatie adviseur die binnenkomt, het 
bedrijf doorlicht en een rapport schrijft 
waarmee de ondernemer aan de slag 
kan. Ik ga naast de ondernemer, de 
teams en zo nodig de individuele  
medewerker staan, coach deze tot alles 
geborgd is in de organisatie. Van nature 
word ik gedurende het proces over bodig.

WAT IS VOOR JOU EEN 
BELANGRIJKE ONDERNEMERS-
LES DIE JE MET ONS ZOU 
WILLEN DELEN? 
Alleen ga je sneller, samen kom je  
verder. Te veel ondernemers willen of 
denken alles zelf te moeten doen.  
Blijf doen waar je goed in bent en durf 
los te laten wat je teveel energie kost. 
Dit maakt een ondernemer succesvol.

WAT WIL JE NOG BEREIKEN? 
Jonge ondernemers, die net als ik  
bedrijven willen helpen bij een volgende 
stap richting de toekomst, coachen om 
hun eigen authentieke manier te  
ontdekken waarmee zij zich kunnen 
onderscheiden.  

Een Drijvende Kracht is iemand die zich onderscheidt op een bijzondere manier,  
bijvoorbeeld door ondernemerschap of inzet voor de maatschappij. De regio Arnhem en Nijmegen  

kent veel van zulke drijvende krachten. In deze rubriek krijgen ze een welverdiend podium.  
In deze editie: Andrea de Boeij-van Harn van Boeijend Ondernemen B.V.
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FUNCTIE: 
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Oprichtereigenaar en 
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OMSCHRIJVING:

Boeijend Ondernemen B.V. helpt 
MKB en corporate bedrijven om de 
uitdagende ontwikkelingen in de 
externe omgeving in samenhang te 
brengen met het interne reilen en 
zeilen. Startend met het aanbrengen 
van een goed fundament waarop de 
ondernemer, haar medewerkers en  
daarmee het bedrijf,  
verder kunnen door  
ontwikkelen en  
groeien. 
MEER WETEN?

www.boeijendondernemen.nl

‘Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder’
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