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Elske Doets

‘Ik voel me rijk, maar geld speelt niet de hoofdrol in mijn leven. Je rijk voelen heeft voor mij vooral te maken met je 

innerlijk: blij zijn met kleine dingen, rijk zijn in gedachten. Als je doet wat je leuk vindt en hard en slim werkt, komt 

geld vanzelf. Daar ben ik van overtuigd.’

‘Toen ik begin januari in 2001 het bedrijf overnam van mijn vader was dat echt wel spannend. Ik was 28 jaar en 

moest een grote investering doen. En toen kwam in dat eerste jaar 11 september. Feitelijk had ik op dat moment  

een miljoenenschuld. Toch heb ik niet getwijfeld over deze stap: het was altijd al mijn ambitie om het bedrijf over  

te nemen en daar wilde ik ook niet te lang mee wachten. Vanaf mijn achtste volgde ik het bedrijf al en ik had  

er allerlei baantjes.’

‘Als Zakenvrouw van het Jaar ben ik een rolmodel. Met de door mij opgerichte Young Lady Business Academy  

wil ik jonge vrouwen motiveren om zich niet af te laten leiden en door te zetten. Teveel vrouwen laten zich 

afleiden door hun omgeving en maken zich druk over wat de buitenwereld van hen vindt. Een carrière 

moet je benaderen als topsport. Aan een topsporter vraag je toch ook niet of hij of zij niet te veel 

traint? Terwijl aan vrouwen om de haverklap gevraagd wordt of zij niet te veel werken, zeker als er 

kinderen zijn. Het is de kunst om je daar niks van aan te trekken.’

‘Mijn vermogen zet ik in voor bepaalde goede doelen. Zo doneer ik voor het regenwoud 

aan de westkust van Canada. Dat doe ik vanuit de emotie; omdat ik er geweest ben 

en gezien heb dat het de moeite waard is. Het is mijn manier om iets terug te geven 

aan de maatschappij.’

‘Hoe ik het zou vinden om geen geld te hebben? Geen idee. Ik heb een 

bepaalde inspanning geleverd en dat heeft geld opgeleverd. Ik denk 

dat de gemiddelde Nederlander meer kan bereiken, als hij bereid 

is om zich meer in te spannen. Het veelgehoorde “ik doe toch 

mijn best” is niet goed genoeg. Het opportunistische wat 

Amerikanen hebben, vind ik fantastisch. Als zij iemand 

in een Porsche zien rijden, gaan ze nadenken hoe ze 

dat ook voor elkaar kunnen krijgen. Terwijl een 

Nederlander denkt: “Zie dat nou, wat een 

opschepper”. Een gemiste kans.’

Rolmodel en 
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‘Je best doen is niet genoeg’
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