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Elk kwartaal nomineert Rabobank Waterland
en Omstreken een ondernemer voor de
Rabobank Startersprijs, speciaal voor
startende ondernemers uit de regio die zich
op een positieve manier onderscheiden.
Kinderdagverblijf Kabouterbos uit Purmerend wint de derde kwartaalnominatie voor
de Rabobank Startersprijs 2013.

Marith Bakker, Saskia Iliohan
en Linda Kramer-Konijn.
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Rabobank Startersprijs nominatie
voor Kinderdagverblijf Kabouterbos
Linda Kramer-Konijn, Adviseur Bedrijven bij
Rabobank Waterland en Omstreken, herinnert
zich het afscheid van Marith Bakker en Saskia
Iliohan na afloop van de uitreiking van de
Startersprijs 2012 nog goed: “We namen afscheid met de woorden: volgend jaar winnen
wij de Startersprijs!” Dat ze een grote kans
maken, blijkt uit het feit dat hun onderneming,
Kinderdagverblijf Kabouterbos, onlangs als
derde kwartaalwinnaar uit de bus kwam.
Kwaliteit kent geen crisis
In 2011 startte Kabouterbos, midden in de
groene wijk de Gors in Purmerend. Marith:
“Wij wilden een kleinschalige kinderopvang
bieden waar alle kinderen de ruimte krijgen
zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Wij
geven gezonde, biologische maaltijden, het
speelgoed is gemaakt van natuurlijke materialen en wij gebruiken rustige kleuren in de
ruimtes.” Saskia: “Ons uitgangspunt was wat
wijzelf als moeder belangrijk vinden in de
keuze van een kinderdagverblijf.” Die invalshoek bleek een schot in de roos, want ondanks
het feit dat de branche onder druk staat, merken deze ondernemers daar niets van. “Wij
groeien alleen maar”, zegt Marith. “En daaruit blijkt maar weer dat kwaliteit geen crisis
kent.”

Op 4 juli 2011 startten Marith en Saskia met
drie inschrijvingen, de huidige stand van zaken is een volle babygroep en een nagenoeg
volle peutergroep. “Die opbouw is voornamelijk het resultaat van een goede mond-totmond reclame”, vertelt Saskia. “En dat komt
weer doordat we met een fantastisch team
werken”, vult Marith aan. Kabouterbos biedt
werkplekken aan zes vrouwen, twee vrijwilligers en drie stagiaires.

voelen. De keuze voor de Rabobank was ook
ingegeven door ons gevoel. Naast het feit dat
de Rabobank een totaalpakket biedt voor de
startende ondernemer, waren we vanaf de
eerste ontmoeting overtuigd dat we een
sterke financiële partner hadden gevonden.
Wij zien de toekenning van de kwartaalnominatie als een erkenning van ons succes als
startende onderneming. Wij waren al enthousiaste ondernemers, maar deze prijs geeft
ons nog meer zelfvertrouwen!”

“Wij geven gezonde, biologische
maaltijden, het speelgoed is
gemaakt van natuurlijke
materialen en wij gebruiken
rustige kleuren in de ruimtes...”

De kenmerkende intuïtieve manier van zakendoen delen zij met hun Adviseur Bedrijven, Linda Kramer-Konijn. Linda: “Natuurlijk
kijken we bij de bank naar de cijfers en prognoses en die zijn zeker leidend. Maar ik luister ook heel goed naar mijn intuïtie als ik een
nieuwe klant spreek. Mijn gevoel bij Saskia
en Marith was meteen positief. Het zijn twee
krachtige persoonlijkheden die hun onderneming tot een succes willen maken. Hun verschillende vaardigheden en competenties
vullen elkaar aan zodat zij als een sterk team
hun bedrijf leiden. Met alle warmte en liefde
die bij een dergelijke onderneming hoort.”

Wie de dames hoort praten over het leiden
van hun eigen onderneming krijgt de indruk
dat zij veel van de te nemen beslissingen intuïtief nemen. Saskia: “Dat klopt, wij doen
veel op ons gevoel en in combinatie met ons
gezonde verstand en onze fijne collega’s hebben wij een kinderdagverblijf ontwikkeld waar
de kinderen, de ouders en wijzelf ons thuis

Meer weten over de Rabobank Startersprijs?
Kijk dan op www.rabobank.nl/waterland.

