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Naam: Marcia Hooimeijer

Leeftijd: 34 jaar

Partner: Ernst

Naam bedrijf: KwartetCadeau en EasyCollage

Bedrijfsactiviteit: snel en simpel online je eigen kwar-

tetspel en fotocollage maken.

Website: www.kwartetcadeau.nl | www.easycollage.nl

Ik maak me geen  
           zorgen over de toekomst

Het begon allemaal met het kwartetspel dat Marcia en Ernst 

voor zijn ouders hadden gemaakt als cadeau voor hun 40-jarig 

huwelijksfeest. Dat viel zo goed in de smaak, dat ze besloten om er 

meer mee te doen: KwartetCadeau was geboren. In het begin hield 

Marcia haar vaste baan nog aan, maar in 2009 hakte ze de knoop 

door en besloot ze vol voor haar eigen bedrijf te gaan. Sindsdien 

wordt ze elke dag opgewekt wakker en geniet ze ervan dat ze zelf 

haar keuzes kan maken. Marcia: “Voor mijn gevoel ben ik in korte 

tijd enorm gegroeid qua persoon. Dit had ik veel eerder moeten 

doen.” 

Mooie herinnering
Met KwartetCadeau maak je een uniek kwartetspel met je eigen 

foto’s en zelfverzonnen teksten. Het wordt veel gegeven als cadeau 

bij huwelijken, verjaardagen en met Sinterklaas en kerst. Marcia 

vertelt over een bijzondere bestelling voor de ouders van een jongetje 

dat was overleden aan leukemie: “De buren van het jongetje wilden 

een mooie herinnering aanbieden 

aan de ouders en hebben met z’n 

allen een kwartetspel gemaakt. 

Voor ons was het heel fijn dat 

wij dat mogelijk konden maken.” 

Daarnaast zetten ook veel 

bedrijven KwartetCadeau in voor 

hun eigen personeel, bijvoorbeeld 

als verschillende diensten moeten 

fuseren. 

Inmiddels is ook een tweede 

site gelanceerd: EasyCollage. 

Hiermee maak je makkelijk en 

snel je allermooiste fotocollage 

voor aan de muur. Door samen te 

werken met ontwerpers, willen ze EasyCollage verder ontwikkelen. 

Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. 

Ondernemen inspireert 
“Ondernemen is niet noodzakelijk om onafhankelijk te zijn, maar 

voor mij is het de manier om zelf te bepalen wat ik wil. Het is mooi 

om te zien als iemand op zijn eigen manier zichzelf kan zijn. Ik word 

enorm geïnspireerd door andere ondernemers, maar ook door 

mensen die hun gevoel volgen. Aan de andere kant merk ik zelf 

dat ik onbewust ook weer anderen inspireer: mensen in mijn directe 

omgeving worden zich bewuster van de mogelijkheden die je als 

ondernemer hebt. Niet dat ze allemaal meteen een eigen bedrijf 

beginnen, maar ze realiseren zich door mijn ervaringen wel dat 

ondernemen veel vrijheid geeft in het maken van je eigen keuzes.”

Vroeger, toen ze nog in loondienst was, moest Marcia netwerken. 

Nu wil ze netwerken. “Van mijn baas kreeg ik te horen dat ik veel te 

weinig netwerkte. Ik had er nooit zo’n zin in, maar nu vind ik het heel 

leuk om te doen. Vooral het netwerken met andere ondernemers 

voelt voor mij alsof ik het lelijke eendje ben dat eindelijk bij de 

zwanen aankomt.” Ook maakt Marcia veel gebruik van social media: 

“Twitter, facebook, LinkedIn en in iets mindere mate Hyves zijn voor 

ons heel belangrijk om zowel nieuws te verspreiden als in contact te 

komen met onze klanten.”

Samen door moeilijke tijden
Dat ondernemen ook onzekerheid en frustratie met zich meebrengt, 

kan Marcia beamen. “Het is voor mij een groot voordeel geweest 

om niet alleen te werken. We hebben elkaar vaak genoeg door 

moeilijke tijden heen geloodst, 

vooral bij het vinden van een 

goede samenwerkingspartner 

voor het drukken van onze 

kwartetspellen. Dat bleek lastiger 

dan we hadden verwacht, vooral 

vanwege onze kwaliteitseisen. Als 

ik alleen was geweest was het 

niet gelukt om de juiste drukker 

te vinden en dan was het bedrijf 

niet van de grond gekomen. Door 

er samen over te brainstormen 

bedachten we steeds nieuwe 

mogelijkheden en oplossingen, 

en vonden we uiteindelijk de 

perfecte samenwerkingspartner. Ook het feit dat Ernst uit een 

ondernemersgezin komt, heeft ons geholpen. Het is fijn om advies 

te kunnen vragen aan ervaringsdeskundigen.” 

Alle vertrouwen in de toekomst
Waar staat Marcia over 10 jaar? “Ik ben niet zo’n planner, maar ik 

hoop dat ik dan nog steeds ondernemer ben en dat ons bedrijf is 

gegroeid met nog meer labels. We doen nu wat we leuk vinden en 

waarin we geloven. Ik maak me geen zorgen over de toekomst, ik 

geloof heilig dat alles goed komt. Dat is zo lekker leven, dat kan ik 

iedereen aanraden.” 

Marcia en haar vriend Ernst hebben beiden een voorliefde voor internet en het bouwen 

van gebruiksvriendelijke online applicaties. Dat liefde en werk goed samen gaan, bleek al 

tijdens hun eerste romantische weekend weg naar Rome. Daar ontstond het idee om een 

website te ontwikkelen waar mensen online een kwartetspel kunnen maken. 

Marcia Hooimeijer

Samen sterk in liefde en werk
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