Women’s talk met
ondernemer Chantal Hees
Discipline en een winnaarsmentaliteit zijn
eigenschappen die bij Chantal hoog op de
lijst staan. Na een topsportcarrière als
alpine skiër is zij haar bedrijfscarrière
begonnen als trainee bij ABN AMRO.
Echter. Het ondernemersbloed kroop waar
het niet gaan kon en uiteindelijk heeft
Chantal ervoor gekozen om actief te
worden in het familiebedrijf Hees Lights &
Living. Een nieuwe wereld waar de juiste
kennis voor is opgedaan. Met opleidingen
als middelbare verlichtingstechniek,
hogere verlichtingskunde en
interieurontwerp heeft zij zich helemaal
gespecialiseerd in het ontwerpen van
verlichting voor particulieren en bedrijven.
2011 werd een zeer speciaal jaar waarin
niet alleen het familiebedrijf haar 100-jarig
bestaan heeft gevierd, maar Chantal ook
eigenaar werd en daarmee behoort tot de
4de generatie aan het roer. Stilzitten is voor haar geen optie. Inmiddels heeft Hees Lights
& Living een 2de vestiging geopend en zijn er verdere plannen voor uitbreiding.
Naast het managen van algemene zaken ligt de passie van Chantal in het ontwerpen en
zet zij graag haar creativiteit in om mooie lichtontwerpen te maken. Zij werkt dan ook
heel hard om meer naamsbekendheid te krijgen in de zakelijke markt. Als moeder van 2
kinderen is de balans tussen werk en privé ook een uitdaging. Meer dan fulltime aan het
werk en ook nog gezellige uitstapjes doen met de kinderen lukt niet altijd maar is wel
van belang voor deze ondernemende moeder.
Haar ervaringen in de topsport helpen haar bij het leiden van Hees Lights & Living.
“Iedere dag het maximale uit jezelf en je medewerkers halen, geeft mij energie”. Haar
belangrijkste leerpunt is dat fouten maken mag en dat het nooit mogelijk is om alles voor
iedereen goed te doen. “ Als perfectionist is dat wel eens lastig te accepteren”.
Durf te dromen maar durf vooral te doen, is een les die zij graag aan de jongere
generatie meegeeft.
LWV Women is voor haar een fijne gevarieerde groep van ambitieuze vrouwen waar ze
kennis mee kan delen en ervaringen mee kan uitwisselen.

