Vivienne van Eijkelenborg is dit voorjaar afgezwaaid als Zakenvrouw van het Jaar 2016.
Met veel plezier kijkt ze terug op die periode. ‘Ik heb veel leuke dingen meegemaakt en
bijzondere mensen ontmoet, maar het was zeker ook een nuttige tijd’, zegt ze nu.
‘Niet alleen voor mijzelf.’
HARRY VAN DAM

VIVIENNE VAN EIJKELENBORG,
ZAKENVROUW VAN HET JAAR 2016

‘VROUWEN 		
MOETEN
DURVEN 			
SPRINGEN
EN GAAN 			
VOOR HUN
DROMEN’
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DIFRAX

‘Dat ik Zakenvrouw van het Jaar werd,
was voor mij een grote verrassing en een
hele eer, echt geweldig, maar ik vond
wel dat er een opdracht aan vast zat’,
zegt Van Eijkelenborg. ‘De aandacht die
ik zou krijgen moest ik gebruiken ten
behoeve van het ondernemerschap
in het algemeen en vrouwelijk
ondernemerschap in het bijzonder.’
Dus ging ze zo veel mogelijk in op
uitnodigingen voor spreekbeurten bij
(vrouwelijke) netwerken, ondernemersverenigingen, goede doelen, Kamers
van Koophandel en nog veel meer.
Ze benutte die gelegenheden om de
belangen van ondernemend Nederland
te behartigen, maar nadrukkelijk ook om
vrouwen te stimuleren te kiezen voor het
ondernemerschap.
‘Weet je, het is natuurlijk een prachtige
ervaring om in zo’n jaar een paar
keer leden van het Koninklijk Huis te
ontmoeten en overal in de schijnwerpers
te staan, maar daar moet het niet bij
blijven, vind ik. Je mag natuurlijk best
genieten, maar je zit er niet alleen voor
jezelf.’ Dus besloot ze, toen ze op het
Torentje was uitgenodigd voor een
gesprek met premier Rutte, het niet te
laten bij een theekransje.

ONTSLAGRECHT

‘Ik heb bij hem echt aandacht gevraagd
voor het vrouwelijk ondernemerschap,
uitgelegd dat dat moet worden
gestimuleerd. Maar ook breder heb
ik hem punten voorgelegd die voor
ondernemers van belang zijn. Zo hebben
we het gehad over veranderingen in het
ontslagrecht die voor het bedrijfsleven
moeilijk liggen.’

RSMAGAZINE | NUMMER 14 | JAARGANG 8 | ZOMER 2017 | PAGINA 45

Terwijl ze toch een door de wol geverfde
ondernemer is, verraste het Van
Eijkelenborg hoe zwaar haar mening
opeens woog als Zakenvrouw van het
Jaar. ‘Neem dat ontslagrecht’, weet ze
zich nog goed te herinneren. ‘Ik werd
geïnterviewd door het Financieele
Dagblad en zei iets over dat onderwerp.
De volgende dag kopte de krant:
‘Van Eijkelenborg haalt fel uit naar
ontslagrecht.’ Ik kreeg van alle kanten
steunbetuigingen, er werden zelfs
bloemen bezorgd. Aan die aandacht
moest ik wel even wennen.’

INSPIREREN

Maar diezelfde aandacht zorgde er dus
voor dat ze werkelijk iets substantieels
kon betekenen voor het vrouwelijk
ondernemerschap. ‘Ik heb zeker
geprobeerd vrouwen te inspireren en ze
erop te wijzen dat ze zichzelf nogal eens
in de weg zitten, te lief en bescheiden
zijn’, legt ze uit. ‘Ik heb waar ik kon verteld

vrouwen die bewust wél in de ratrace
willen stappen, moeten daarin worden
gesteund in plaats van ontmoedigd.’
Het Zakenvrouw van het Jaar zijn heeft
Vivienne van Eijkelenborg veel plezier
opgeleverd, maar ook veel tijd gekost.
‘Een derde van mijn tijd heb ik afgelopen
jaar besteed aan activiteiten vanwege
die titel’, vertelt ze. ‘En een stijging in
de omzet van Difrax heb ik dan ook
niet kunnen constateren. Maar het
is zeker de moeite waard geweest. Ik
heb veel gekregen en ook veel kunnen
teruggeven. En op de langere termijn
zullen alle nieuwe contacten best goed
zijn voor ons bedrijf.’

BACK UP

Inmiddels is Elske Doets van Jan Doets
Reizen (net als Difrax klant van RSM) de
nieuwe Zakenvrouw van het Jaar. ‘Ach,
ik wist niet dat zij ook een relatie van

‘VROUWEN DIE BEWUST WÉL IN DE RATRACE
STAPPEN, MOETEN DAARIN WORDEN GESTEUND
IN PLAATS VAN ONTMOEDIGD’
dat vrouwen moeten durven springen,
hun schuldgevoel moeten inwisselen
door een voorbeeld te zijn voor hun
kinderen en te gaan voor hun dromen.’
Van Eijkelenborg, in het dagelijks leven
directeur/eigenaar van de Bilthovense
onderneming in babyartikelen Difrax,
vindt niet dat nou per se alle vrouwen
fulltime moeten gaan werken. ‘Dat is
ieders vrije keuze’, meent ze. ‘Maar

RSM is. Dat heeft uiteraard ook geen
enkele rol gespeeld bij onze verkiezing’,
benadrukt Van Eijkelenborg. ‘Maar Elske
heeft dan net als ik wel het voordeel, dat
ze dit jaar in de mensen van RSM een
goede back-up heeft. Mannen als Paul
de Blok en Marco Hammer hebben me
echt gesteund, ook wat betreft de goede
doelen waarvoor ik me inzette.’

