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Onderneemster Elske Doets, Zakenvrouw van het 
jaar 2017 en CEO van Jan Doets America Tours in 
Heerhugowaard, was de afgelopen maanden gere-
geld in Limburg te vinden. Niet om in haar favorie-
te Nederlandse stad Maastricht tot rust te komen 
en inspiratie op te doen. Het doel was vooral om 
haar reisorganisatie – gespecialiseerd in bijzon-
dere vakanties en reizen naar droombestemmin-
gen in de Verenigde Staten en Canada - meer 
bekendheid te geven in het zuiden van het land. 

De eerste aanzet daartoe mag succesvol worden 
genoemd. Eind januari was Doets, die dit voorjaar 
‘afzwaait’ als ambassadeur van de prestigieuze 
en ook in het buitenland hoog gewaardeerde Prix 
Veuve Clicquot, een weekend lang te gast op 
Château St. Gerlach. Samen met collega-entre-
preneur Camille Oostwegel, directeur-eigenaar 
van de Oostwegel Collection, verzorgde ze twee 
succesvolle lezingen over wat er allemaal komt 
kijken bij het runnen van een familiebedrijf dat zich 
met name richt op het topsegment van de markt. 
De Limburgse winterzon heette Elske Doets en 
haar medewerkers van harte welkom. Net als de 

in totaal driehonderd gasten, die genoten van een 
stijlvolle barbecue in de openlucht. 

Doets’ inspirerende manier van zakendoen, waarbij 
ze veel tijd vrijmaakt om jonge vrouwen te motive-
ren haar voorbeeld als zakenvrouw te volgen, is niet 
onopgemerkt gebleven. Een jaar lang doken lande-
lijke en regionale kranten op het onderwerp. In Lim-
burg was Elske Doets te gast bij L1. En dagblad De 
Limburger ging uitvoerig in op de bijzondere wijze 
waarop de zakenvrouw haar kennis en expertise 
deelt met een zestienjarig meisje uit Tegelen, dat 
niets liever wil dan samen met haar zusje een res-
taurant beginnen in Amerika. 

Jan Doets America Tours werd in 1981 opgericht 
door Elskes vader Jan. Het bedrijf is gespecialiseerd 
in geheel verzorgde en veelal exclusieve reizen naar 
de Verenigde Staten en Canada, waarbij in principe 
elke wens vervuld kan worden. Sinds 2001 is Elske 
Doets directeur-eigenaar van het bedrijf, dat op dit 
moment 45 medewerkers telt. Zo’n negentig pro-
cent van hen is vrouw. 

Nu de basis op succesvolle wijze is gelegd, ligt 
het voor de hand dat Jan Doets America Tours 
de komende tijd vaker zijn gezicht laat zien in zo-
wel Nederlands- als Belgisch-Limburg, zegt Elske 
Doets naar aanleiding van het succesvolle ‘inspira-
tieweekend’ op Château St. Gerlach. „Naar wat ik 
inmiddels heb begrepen is er zelfs in Duitsland alle 
ruimte voor een bedrijf als dat van ons. Dat is een 
prikkelende gedachte, die ons tot nadenken heeft 
gestemd. Eén ding is zeker: we komen zeker terug.”
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