Baanbreker
Deze rubriek geeft inzicht in persoonlijke overwegingen bij het maken van een opvallende carrièrekeuze.
Dit keer Lisa de Vries. Zij nam ontslag bij het veilinghuis en besloot van haar hobby haar werk te maken.

‘EEN WEG DIE IK NOOIT HAD ZIEN AANKOMEN’

Midden in de coronacrisis beginnen met ondernemen. Dat lef hebben niet veel mensen. Lisa
de Vries wel, zij begon Restricted Designs, een eigen stoffeer- en meubelbedrijf. Min of meer
noodgedwongen, want begin dit jaar nam ze ontslag bij het veilinghuis waar ze werkte omdat zij
niet gelukkig was met haar baan. Zij dacht dat zij snel weer iets anders zou vinden, maar toen
kwam het coronavirus en besloot zij van haar hobby haar werk te maken.
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‘MIJN DOEL IS OM MEUBELHERSTOFFERING POPULAIR TE MAKEN, ZODAT MENSEN DUURZAAM MET HUN
MEUBELS OMGAAN. WEGGOOIEN IS ZONDE!’
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LISA DE VRIES

Het thema van deze editie is ‘Kans’, hoe zie jij
dat in relatie tot corona?

Op de laatste dag van 2019 besloot Lisa om
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ze telkens haar woning om tot een klein pa-

Joke Twigt heeft haar sporen verdiend als interim-

leisje door simpel weg oud meubilair volledig

manager. Zij is redacteur en schrijft onder andere voor

op te knappen. Van het één kwam het ander

ZiPconomy met specialisatie interim-management.

en voor ze het wist ruilde ze haar huurappartementje in voor een woning met een groot
atelier. Intussen vliegen de aanvragen haar
om de oren en bouwt de 26-jarige ondernemer
haar meubelstoffeerderij steeds een beetje uit.
Van eetkamerstoelen tot exclusief design meubilair, Lisa doet het allemaal.
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