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BOSMA BEHETR BV, I{ET CREATIEVE ONDERNEMERS(HAP VAN ANTJE BOSMA:

"U i t  de  min ,  naar  de  p lus ! "

VIER BEDRIJVEN HEEFT ANTJE BOSMA At OP HAAR
NAAM STAAN. EN BIJ EtK BEDRIJF DEMONSTREERT ZIJ
OP DYNAMIS(HE WIJZE ETN CREATIEF ONDTRNEMER.
S(HAP DAT RESUTTAAT OPLEVERT, DRACHTEN KENT
HAAR VAN ABOTEC, TEN DETA(HERINGSBURO SPE(IAAt
VOOR DE EIEKTRO- EiI INSTATTATIEBRAN(HE. MAAR
OOK VAN DAXISS WAARMEE ZIJ DIENSïTN VERTEENT OP
I{ET GEBIED VAN INCASSO TN DEBITTURENBEHEER.

Een paar jaar geleden is daar 2Divor(e bijgekomen, een adviesbureau dat

in te Íhakelen is bij echtscheidingen. VooÍl0pig is Air(0-Performance bv

het laatste bedrijf dat Antje B05ma aan haar h0lding Bosma Beheer bv k0n

toevoegen. 0ndertuss€n heeft zij 40 medewerkers in dienst.

"Bij àlles wat ik 0nderneem is mijn d0el om met minder mensen meer te

kunnen doen, ik focus het Iiefst 0p kansen in de maÍkt. lk bedien met mijn

bedrijven verschillende markten en die zijn gevoelig v00r de c0njun(tuur

Bijveranderingen kan ik snels(hakelen, wij zi jn gelukkig flexib€1. Dat

betekeni dat elke 0nderneming di€ ik Íartte oÍ overnam al snel van de

min in de plus kon komenl"

Haar werkwijze dem0nstreerde Antje B0sma al toen 2ij n0g maar 24 jaaÍ

0ud was. De techniekbranche boeide haar evenals personeelswerk. "Bij

het 0prichten van Abote( in 1999 was mijn ideaal 0m vakmensen Ín vaÍe

dienst te nemen, een perso0nli jke band met hen aan te gaàn, een he(ht

team te vormen. Die werkwijze heeft mijv€el v00rdelen gebracht!"

De dienÍen van Abote( werden uitgebreid met'Payroll ing', waarmee

zijv00r 0.a. h0reca- en sch00nmaakbedrijven de v0lledige en mêestal

ingewikkelde personeels-administràtie kan verz0rgen, Al snel Íartte zij

een volgend bedrijí Met Daxiss biedt Antie B0sma dien5ten àan in het

finanrieel zakeli jk verkeer.'Juist in deze ti jd is een effectleve in(ass0 van

uitstaànde gelden heel belangrijk. luaar vergeet het v0ortraje(t niet, het

d00rlichten van klanten is de basis van een verantwoord debiteurenbe-

heer!"

De Abote( Gr0ep gr0eide en stapsgewijs leerde Antje B0sma zaken te

delegeren en ontwikkelde zij een'heli(0pterviewl "Wij kunnen nu flexibel

inspelen 0p marktveranderingen, we leveren nu 00k flexwerkers aan de

b0uwbran(he en een aantal mederá/erkers zijn opgeleid tot monteur van

zonnepanelen. Mijn ervaring met werkpr0cessen kwam goed van pas bij

de overname van Air(0-PerfoÍmance uit Menaldum dat gespe(ialiseerd

i5 in klimaatbeheersing. Een pra(htig bedrijf en ik ben er trots 0p om die

0nderneming binnen een jaar uit de rode cijfers te hebben gehaald!"

Een persoonli jke aanpak is kenmerkend v00r Antje Bosma."lk heb 009 v00r

de emoti0nele kant van mensen en ik v0lgde 0m die reden een 0pleiding

tot beroeps(oa(h. l\4et 2Div0rce begeleid ik nu echtparen die wil len

s(heiden en met mijn 0plossingsgerichte aanpak kan ik onnodlge ellende

helpen v00rk0men. Dat paÍ prima bij mij, mijn werk als mediator geeft

me veel voldoeningl"

Privé beoefent Antje Bosma een heel andere tak van sport. 'Als het màar

even kan ben ik in de bossen van Gaasterland te vinden met het mennen

van mijn dubbelspan Friese paarden. lk kan niet sti lzitten. Als alles goed

l00pt ben ik weer toe aan een volgende uitdàging. 0ndernemerschap

houdt bli jkbaar nooit opl"
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