
‘Mijn bazen zijn
trots op me’

Marre de Visser (27): “Maandag tot en met

donderdag werk ik als communicatieadvi-

seur bij pr-bureau De Wolven voor klanten

als Bang & Olufsen, Sony en Meld Misdaad

Anoniem. Vrijdag, zaterdag en zondag zijn

mijn Poppy’s Parade dagen – dan werk ik

voor het vintage kledingbedrijf dat ik nu an-

derhalf jaar met mijn twee zussen heb. En

veel avonden doordeweeks ben ik daar ook

mee bezig, in totaal werk ik zo’n 25 uur per

week aan Poppy’s Parade. Elke maandag-

avond vergaderen we op ons kantoor in

Noord. Eerst eten we samen en daarna

gaan we aan de slag, tot half elf.

We hebben de taken goed verdeeld, mijn

zus Rosa is van de afdeling financiën en

doet de pakketjes, Eva gaat over de website

en de fotografie en ik doe de inkoop, styling

en marketing. Ik vind het leuk om naast

mijn baan in loondienst ook eigen baas te

zijn. Nu verdienen we met Poppy’s nog wei-

nig, maar het is onze droom om het bedrijf

verder uit te bouwen en er straks alle drie

een salaris uit te halen.

Mijn bazen bij De Wolven zijn trots dat ik dit

erbij doe. Het is hard werken, een eigen be-

drijf naast een fulltime baan. Het is een ver-

eiste om allebei je banen superleuk te

vinden, anders lukt het denk ik niet. Ik leer

van alle twee de banen. Als eigen baas heb

ik natuurlijk meer verantwoordelijkheden,

maar dat heeft me ook gesterkt in mijn an-

dere baan. Juist door een eigen bedrijf op te

zetten, ben ik veel zekerder geworden in

mijn werk voor De Wolven. Soms is het

moeilijk om alles te combineren. Poppy’s

Parade heeft naast de website ook een Fa-

cebookshop, dus het is heel verleidelijk om

overdag even online te kijken hoe het

gaat.”


