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Mijn dag!
Ann Vancoillie, onlangs nog verkozen tot
vrouwelijke onderneemster van het jaar en
moeder van drie kinderen, richtte samen met haar
man Dirk Deleu twee bedrijven op vanaf nul.
Creaplan ontwerpt en maakt standen en
showrooms, Aluvision ontwerpt en produceert
modulaire standenopbouwsystemen. Beide
bedrijven zijn internationaal aan de slag.
‘Dat ik zou ondernemen was eigenlijk een evidentie.
Niet eens een bewuste keuze, maar gewoon logisch.
Ik kom uit een nest van zelfstandigen en ik heb nooit
iets anders geweten. Aan de keukentafel werden er
zakelijke beslissingen genomen, er moest altijd wel
iets snel en onverwacht opgelost worden en er kwam
voortdurend interessant volk over de vloer. Ik hield
van die ambiance. Geen dag was dezelfde. Toen
mijn man en ik begonnen, zijn we gestart in de aardappelloods van mijn pa. Dag na dag. Je start met
een wit blad, vol passie. En pas als je achteraf terugkijkt, zie je daar een bepaalde lijn in. Maar dat parcours kan je niet op voorhand uitstippelen. Ik ben
ervan overtuigd dat ik tot de eerste generatie vrouwen behoor die volop voor een job kunnen gaan.
Terwijl er zoveel jaren geleden zeker evenveel gedreven vrouwen waren. En toch blijven we zelfs nu in de
minderheid. Niet alleen als ondernemers, maar ook in
leidinggevende jobs, terwijl meisjes het op school zo
goed doen. De meeste vrouwen haken af als er kinderen komen. Dat is geen verwijt. Ik werk samen met
mijn man, we leven naar elkaars agenda en wij doen
het passen. Als ik op reis moet, blijft mijn man thuis en
omgekeerd. Dat helpt enorm. Maar elke dag blijft
een uitdaging. Geven en nemen. Een situatie die
de meeste tweeverdieners wel herkennen. Die
uitdaging is soms leuk en soms ook vervelend.
Maar ik doe wat ik graag doe en ik geloof en
hoop dat ik dat ook uitstraal. Door je goed te
voelen, geef je het leven en je omgeving een
positieve schwung en dat nemen mijn kinderen
mee. Bovendien heeft het geen zin om je over
alles schuldig te voelen. Perfectie bestaat niet,
je kan gewoon maar je best doen. Vrouwen hebben de neiging om zich snel op de tweede plaats
te zetten. Wij denken soms te veel na. Hoe gaan
we dat doen en zal dat wel lukken en hoe zullen
we dat combineren. Maar als je te veel nadenkt,
dan doe je niets, want blijven zitten is altijd de veiligste optie. Elk pad heeft nu eenmaal zijn hindernissen.
Soms moet je gewoon je hart volgen.’

Mijn tip!
‘Ga voor jezelf na wat je heel graag doet. Als je jezelf
bent en authentiek blijft, dan straal je dat uit en beziel
en inspireer je anderen. Dat is ondernemen. Als je
hart erin ligt, dan lukt het.’
12 GOED GEVOEL

7u: opstaan.
7u30: ontbijten met de kinderen.
8u: aankomen op kantoor bij Creaplan of Aluvision
en mails checken.
9u: wekelijkse meeting met de sales
& architecten bij Creaplan.
12u: korte lunchpauze op kantoor of thuis snel iets eten.
13u: wekelijkse HR meeting.
15u: afspraak bij Aluvision met een sollicitant.
16u: korte bespreking van een Creaplanproject
bij een externe klant.
19u: Alice, mijn jongste dochter, ophalen na de pianoles.
19u30: eten thuis met de kids en bijpraten
over de voorbije dag.

‘Doe
je eigen
ding!’

