
Interview Anna Heijker, NE from the Netherlands  
 

Erasmus voor Jonge Ondernemers - ‘Je kunt zoveel leren van samenwerken met een ervaren 

ondernemer in een ander Europees land.’ 

 

Anna Heijker: ‘Sinds mei ben ik deelnemer in Erasmus voor Jonge Ondernemers en werk ik samen 

met Richard Reese, partner bij Imparta South Eastern Europe in Boekarest. Wat me aanspreekt in 

het Erasmusprogramma dat je echt samenwerkt met een ervaren ondernemer en elkaars bedrijf een 

stap verder helpt. Richard helpt mij met het ontwikkelen van mijn bedrijf en ik help hem met de 

marketing voor zijn bedrijf Imparta.  

 

Ik ben communicatiespecialist en help ondernemers in spé met het pitchen van hun bedrijfsidee 

voor investeerders en ik geef trainingen in one-minute pitching. Aan het eind van zo’n training heeft 

de deelnemer een korte presentatie klaar waarin hij of zij zichzelf en zijn of haar kwaliteiten 

optimaal presenteert. Een goede pitch is handig bij bijvoorbeeld het werven van klanten, het 

aantrekken van partners en investeerders en het maakt netwerken effectiever. 

 

Ik heb sommige van mijn initiële bedrijfsdoelen vijf maanden voor de geplande datum bereikt. 

Richard heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Hij gaf me in het begin bijvoorbeeld advies over 

het opstellen van contracten en hoe te onderhandelen met klanten. Een ander voorbeeld waaruit 

blijkt hoe we samenwerken is het volgende: begin mei heb ik een training in one-minute pitching 

gegeven bij de Nederlands-Roemeense Kamer van Koophandel. Richard heeft veel ervaring als 

trainer en hij heeft me tips gegeven tijdens het voorbereiden van de training. Vervolgens was hij 

deelnemer in de training en zo kon hij zijn pitch voor Imparta aanscherpen.  

 

In Roemenië is veel ruimte voor creativiteit en ontwikkeling van bedrijven en organisaties. Er worden 

veel evenementen georganiseerd voor ondernemers. Ik ben bijvoorbeeld lid van The HUB Boekarest, 

een ondernemersplatform met co-workingspace, en Toastmasters Boekarest, een club waar je je 

presentatie- en leiderschapsvaardigheden verder kunt ontwikkelen. Op 12 november spreker bij 

ZileleBiz – het grootste business evenement van Roemenië – waar ik een lezing geef over pitchen. 

Dat ik zeven maanden na de start van mijn bedrijf al op zo’n evenement spreek vind ik wel gaaf. 

Andere hoogtepunten van de afgelopen maanden: ik was jurylid in speechwedstrijden van de English 

Speaking Union Romania en ik heb met een softwareontwikkelaar van Twitter aan een pitch voor 

zijn eigen app gewerkt. Je kunt hier in Boekarest ook gemakkelijk een avontuurlijk leven hebben en 

dat spreekt me natuurlijk ook enorm aan. 

 

Ik ben erg tevreden met de samenwerking met Richard en met Cristina Stefan van Quarter 

Mediation uit Nederland. Cristina heeft bij mijn aanmelding voor het programma mijn bedrijfsplan 

beoordeeld en ze heeft me geholpen tijdens de voorbereidingen. Erasmus voor Jonge Ondernemers 

maakt het mogelijk dat ik mijn bedrijf kan ontwikkelen zonder dat ik me al te veel zorgen hoef te 

maken over het betalen van de huur, een beurs is onderdeel van het programma, en door de 

mentoring ga ik zeker zes keer sneller dan zonder. 

 

Ik ben dus erg enthousiast over het programma en ik hoop dat meer jonge ondernemers over het 

bestaan van dit programma te weten komen, want je kunt zoveel leren van samenwerken met een 

ervaren ondernemer in een ander Europees land.’ 


