“Ik wil iets toevoegen
aan de maatschappij”
Ze leidt een goed lopend bedrijf en wordt met haar partner en drie doch-

Het is belangrijk dat mensen met elkaar in
gesprek gaan. Wij observeren, sturen en
begeleiden. Ik ben, ook door mijn horecaervaring, snel in staat om signalen op te
pikken.” Ze heeft bovendien het voordeel
dat haar partner Hans als adviseur in het
bedrijfsleven werkzaam is. “Hij heeft veel

ters in hun fraaie woning in het buitengebied omringd door twee honden,

gezien van de wereld. Op onderdelen kan

een muilezel en wat kleindieren. Het leven lacht Bouwien Rutten ogen-

onlangs samen met Jeanet een trainings-

schijnlijk toe, maar dat is niet altijd zo geweest.

ik veel van hem leren. Sterker nog, ik heb
sessie bij hem gevolgd, heel leerzaam.”
In Agelo heeft ze zakelijk en privé de rust

“De eerste dertig jaren waren roerig, af en

Ze vervulde daarna commerciële functies

gevonden maar dat betekent niet dat ze stil

toe best pittig. De laatste vijftien jaar pluk

bij technische bedrijven en was vestigings-

zit. “Ik blijf bezig met het ontwikkelen van

ik de vruchten.” Bouwien Rutten vat haar

manager bij intermediair Timing maar

het bedrijf maar wil wel klein blijven. Met

leven kernachtig in één zin samen. Ze werd

wilde het liefst weer eigen baas zijn. “Het

meer personeel ben ik drukker met het or-

op school gepest, zette zich als punker af

gevoel dat je zelf richting kunt geven is

ganiseren van mijn eigen bedrijf dan met

tegen de samenleving, ging vroeg op ka-

voor mij heel belangrijk. Ik word allergisch

dat van anderen en dat is niet de bedoe-

mers en trouwde al op 19-jarige leeftijd. “Ik

als iemand zegt dat ik linksaf moet, dan ga

ling.” Op persoonlijk vlak heeft ze nog een

was een beetje tegendraads.” Samen met

ik juist naar rechts.”

duidelijke ambitie. “Zodra ik meer tijd heb,

haar toenmalige partner bestierde ze op

wil ik iets betekenen voor de maatschappij,

jonge leeftijd een restaurant maar met de

De opgedane levenservaring en mensen-

bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk. Uit eigen

relatie eindigde ook haar horecacarrière.

kennis komen haar goed van pas. Samen

ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat

met collega Jeanet van Arragon bege-

je, als het even tegenzit, geholpen wordt

Rutten

leidt ze sinds 2001 bedrijven met perso-

door mensen die je kansen geven. Zo heb
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nele vraagstukken. “Wij denken mee met

ik ook mijn opleiding kunnen volgen. Als ik
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ondernemers. Het klinkt heel idealistisch

dit voor een ander kan betekenen, is dat

Agelo

maar in de praktijk luisteren wij vooral.

het mooiste compliment.”

WIE:	Bouwien
WAT:	Eigenaar
WAAR:

“Je moet
altijd dicht
bij je gevoel
blijven”
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