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‘Kies een baan waarvan je houdt en je hoeft nooit één dag in je leven te werken’, schreef Confucius ooit.
Voor mij geldt dat credo als geen ander. Al een aantal jaren run ik met groeiend succes
en enthousiasme de bedrijven Buro Goeie Grond en Advitmo en kan ik stellen dat ik in het zelfstandig
ondernemen mijn roeping volledig heb gevonden. Dat vonden anderen ook, met als resultaat dat ik
bijvoorbeeld werd gevraagd als voorzitter van de organisatie voor Dé Jonge Ondernemers Prijs van het
Noorden, een jaarlijks terugkerend boeiend ondernemersfestijn. Waar passie, kennis en gedrevenheid
in goede aarde vallen, ontstaat goeie grond. En op goeie grond is het geïnspireerd toeven. Elke dag
opnieuw.
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Meer over Dorothea

Toen ik in 2009 na ruim twintig jaar loondienst voor mijzelf begon, wist ik dat het succes niet voor
het oprapen zou liggen. Het was bikkelen en hard werken zonder opsmuk, maar door lef, visie en

Bedrijf(ven)

doorzettingsvermogen te tonen, ben ik gekomen waar ik nu ben. Natuurlijk kost het zelfstandig
ondernemerschap veel tijd en vooral energie, maar mede door de hechte samenwerking met

Buro Goeie grond
Advitmo

Specialisatie(s)

collega’s heb ik een goede balans gevonden in mijn werkzaamheden. Door zelf richting te geven,
weten mijn collega's welk pad zij kunnen bewandelen en zij nemen mij op hun beurt werk uit
handen. Hierdoor kan ik mij focussen op mijn kwaliteiten: ‘de kar trekken’ en de hoofdlijnen binnen
projecten uitzetten. Goede samenwerking en competentiegericht werken zijn wat mij betreft dan
ook de sleutels tot succes.
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Noord Nederland.

Dankzij het grote aantal inspirerende projecten waar we de afgelopen jaren aan gewerkt hebben,
zijn mijn bedrijven opgebloeid tot jonge professionele organisaties met stuk voor stuk de ambitie
en potentie om een gevestigde naam te worden in hun branche. Van alle facetten van mijn werk
geniet ik met volle teugen en dat hoop ik nog lang te blijven doen. Zelfstandig ondernemen
betekent voor mij kansen benutten en mogelijkheden creëren, terwijl vrijheden gewaarborgd
blijven. Dat is wat mij betreft het hoogst haalbare op professioneel gebied en dat is en blijft daarom
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Voorzitter Jonge Ondernemers Prijs [JoP] NoordNederland

mijn ultieme streven.
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