
“

I
k zou me na een week kapot vervelen in 
een camper, of op een boot. Nee, dat is 
niets voor mij. Ik ben een creatief mens 
en een ondernemer die niet stil kan 

zitten, dus laat mij maar lekker werken”, 
zegt Hesterman. “Nu mijn dochters de zaak 
hebben overgenomen, krijgt mijn bedrijf 
3D printcentrum de volle aandacht. Samen 
met designers bedenken we producten die 
we uitprinten. Daarbij printen wij met het 
biologische plastic PLA, gemaakt van sui-
kerriet. Een prachtig product dat biologisch 
afbreekbaar is, niet te vergelijken met bij-
voorbeeld Legoblokjes. Als je dat op straat 
gooit, ligt het er over dertig jaar nóg.”

Hulpverlener
Hesterman werkte jarenlang als hulpver-
lener in Amsterdam, kwam bij de mensen 
thuis en zag van dichtbij de financiële 
problematiek waarmee zijn cliënten vaak 
kampten. “Er was werkelijk niet één 
goede opleiding voor deze doelgroep en 
dus schreef ik zelf een programma en 
ging lesgeven. Na de Learncare Academy 
kwam Budgetcoach.nl waar onze coa-
ches ondersteuning bieden aan mensen 
die hun financiën niet op orde hebben. 
Onze opdrachtgevers zijn veelal banken, 
woningcorporaties en werkgevers.”

Zussen
Drie zussen in twee bedrijven. Is het een 
voordeel als je elkaar zó goed kent? Joany, 
Leonie en Stephanie weten zeker van 
wel. Leonie: “Ook al zijn onze karakters 
verschillend; we denken vaak hetzelfde 
over dingen, dus onze neuzen staan snel 
dezelfde kant op. We zitten bovendien niet 
op elkaars lip, want Joany richt zich vooral 
op klanten, Stephanie op de marketing en 
ik verzorg het financiële deel.” 

GroeI
De dames zijn ‘dedicated’, gaan voor klan-

ten tot het uiterste en zijn nooit ziek. 
Stephanie: “Die toewijding hebben we alle 
drie heel sterk. We bulken ook van de idee-
en om ons bedrijf te laten groeien, al zullen 
we de menselijk maat nooit uit het oog ver-
liezen. Ons doel is altijd geweest om men-
sen met – financiële - problemen te helpen 
en onze slogan is dan ook: ‘ieder mens is het 
waard om in te investeren’. Daar houden 
we ons aan vast, maar de vraag naar onze 
producten en diensten is groot en we zien 
volop mogelijkheden in de markt.”
Joany: “Op onze website vind je blogs 
met praktijkverhalen over mensen die in 
financiële nood zaten en er via onze coa-
ches weer bovenop zijn gekomen. Dat is 
prachtig om te lezen, want daar doen we 
het allemaal voor!” Stephanie: “Het mooie 
is dat we deze praktijkervaring ook direct 
kunnen meenemen in onze opleidingen om 
zo onze cursisten het beste van de praktijk 
mee te geven.”
Om de bedrijven te laten groeien nemen 
de dames in de toekomst iets meer afstand 

om tijd vrij te maken voor alle toekomst-
plannen. Dat wordt voor Joany, Leonie en 
Stephanie nog wel ‘een dingetje’. Leonie: 
“We bemoeien ons het liefste met álles en 
loslaten? Haha, wat zal ik zeggen, dat is 
nog niet ons sterkste punt. Als we vragen 
of twijfels hebben over vernieuwingen 
lopen we gewoon twee trappen naar bene-
den waar onze vader zijn 3D-printcentrum 
heeft, want hij blijft onze adviseur op de 
achtergrond waar we altijd een beroep op 
kunnen doen!”

DrIe Zussen, twee beDrIjven en 
één onDernemer DIe DoorGaat

Als je drie gedreven dochters hebt die Al jAren in de zAAk werken, kun je het bedrijf 
met een gerust hArt uit hAnden geven. en precies dAt gebeurde bij mArk hestermAn. de 

71-jArige ondernemer richtte vijftien jAAr geleden de leArncAre AcAdemy en budgetcoAch.
nl op en zAt recentelijk heel relAxed bij de notAris wAAr hij deze bedrijven officieel 

overdroeg AAn joAny (37), leonie (36) en stephAnie (28). wie denkt dAt hestermAn meteen 
een cAmper heeft gekocht om met een grote glimlAch door europA te cruisen, heeft het 

mis; wAnt échte ondernemers gAAn door met wAAr ze goed in zijn...ondernemen!
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