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Docentenmateriaal Thema 7 Economie en werk

6B  Lezen 

Tekst 1 

Bedrijf: De Gouden Schaar
Eigenaar: Ali Oskaya (43)
Sinds: 1999
Werk: kledingreparaties
Personeelsleden: 5
Achtergrond: Turks

Het is economisch niet zo’n goed jaar en er is concurrentie bijgekomen. Mijn 
probleem is dat ik minder werk heb, en te veel personeel.  En dat kan je in dit 
land nauwelijks ontslaan. Maar het is dat, of de winkel dicht.
Mijn mentor geeft me hierover advies, en over hoe het rendement te verbe-
teren. We praten niet vaak, maar wel als er problemen zijn. Ik heb hem echt 
nodig.
Ik vecht voor mijn brood en voor mijn personeel, want dat is toch een soort 
familie. Ik werk hard, met hart en ziel. Eén keer heb ik de premie voor de ver-
zekering voor ziek personeel te laat betaald. Dat kostte me meteen veel geld. 
Voor een fout betaal je zwaar als ondernemer.
In de toekomst wil ik er best een winkel bij, en dat mag ook best in een heel 
andere sector zijn. Maar nu gaat het erom het bedrijf gezond te krijgen.
 



De finale – © Uitgeverij Boom, 2017  2

Tekst 2 

Bedrijf: La Palmerie
Eigenaar: Soumia Aroug (35)
Sinds: 2003
Werk: winkel met mediterrane cadeaus en woonaccessoires
Personeelsleden: geen
Achtergrond: Marokkaans

Ik heb er lang over gedaan om dit op te bouwen. Op mijn 16e ben ik begon-
nen in de detailhandel, later floormanager bij een modebedrijf. Ik deed 
er vanaf 1996 een groothandel voor rieten tassen, pantoffels en porselein 
naast. Dat werkte niet. Je moet risico nemen, op nul beginnen.
Ze verklaarden me voor gek toen ik vorig jaar wilde starten met de winkel, 
midden in de recessie. Maar ik voelde me sterk, had een goed plan. De bank 
ging akkoord en in oktober gaat mijn tweede zaak open.
Ik doe alles zelf, heb het altijd druk. In de toekomst moet dat anders. Dus 
personeel aannemen, bedrijfsplan schrijven, zelf meer tassen en riemen 
gaan ontwerpen. Mijn spullen wereldwijd in de winkels, dat is mijn doel. 
Daar kan de mentor bij helpen. Een kritisch klankbord is goed voor me.


