
 
 

Ondernemersinterview  

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen.  
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan of mail naar: communicatie@pro-site.nl 

Bedrijf: Zichtbaar in Bedrijf 
Branche: Fotografie 
Contactpersoon: Els Broers 
Aantal medewerkers: 1 
Email: info@zichtbaarinbedrijf.nl 
Website: https://zichtbaarinbedrijf.nl 

Deze maand interview ik mijn collega van de communicatiecommissie: Els Broers en wel op gepaste afstand. 
Sinds december 2019 heeft zij haar studio in het Film- en fotohuis aan de Wagenweg. Deze locatie deelt zij met 
Maria Slaman die zich bezighoudt met videoproducties.  

 
1. Wie is ….. achter …. / Persoonlijke noot  

Els Broers, 55 jaar, woont samen met Wouter van Waardt in Purmerend. “Voorheen woonden ook mijn drie 
kinderen bij ons, maar inmiddels zijn zij allemaal uitgevlogen. Fotografie is m’n tweede carrière. Hiervoor was 
ik actief in secretariële- en managementondersteuning. Ik was altijd al gek op fotograferen, maar pas toen ik in 
2008 een digitale spiegelreflex kocht ging het ‘los’. Ik vond het zo leuk en wilde er zoveel meer van weten dat 
ik besloot naast m’n toenmalige baan een deeltijdopleiding aan de Fotovakschool te doen. De lol van weer 
hele dagen naar school gaan, inclusief klasgenoten en een kantine was enorm”, lacht Els. Drie jaar geleden 
heeft zij het roer helemaal omgegooid om zichzelf fulltime op de fotografie te storten. Naast de fotografie, 
speelt zij in haar vrije tijd in het Stedelijk orkest Purmerend op de euphonium (bariton). Dit orkest, dat in 2022 
haar 100-jarig bestaan viert, is hét muzikale visitekaartje van de stad.  

2. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

“Met Zichtbaar in Bedrijf richt ik me voornamelijk op bedrijven. Mijn visie is dat je met beeld je boodschap veel 
beter over het voetlicht kan brengen. Je kunt wel zéggen wie je bent en wat je doet, maar als je het kunt laten 
zien, wordt het meteen veel duidelijker en kunnen mensen zich er een betere voorstelling van maken. Dan 
krijgt het verhaal vorm. Mijn doel is: mensen en bedrijven beter zichtbaar maken. Zonder duidelijk doel geen 
effectieve foto’s.” 

3. Wie wil je hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is de doelgroep?  

“Mijn doelgroep is: bedrijven en organisaties, die willen laten zien wie ze zijn en wat ze doen, welke 
evenementen en activiteiten ze organiseren. En natuurlijk ook iedereen die een goed zakelijk portret nodig 
heeft.” 
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4. Wanneer ben je op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer ben je bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

“Zoals dat vaak gaat, droomde ik ook weleens van ‘iets heel anders gaan doen’ en ‘eigen baas worden’. Als 
zo’n idee eenmaal in je achterhoofd zit, gaat het er niet meer uit. Ik heb een poosje geprobeerd om het leven 
als zelfstandig fotograaf naast een baan in loondienst te doen, maar echt lekker liep dat niet. Doordat ik zo’n 3 
à 4 dagen met andere dingen bezig was, was ik niet flexibel genoeg om mijn klanten goed te kunnen helpen.  
Sinds ik het roer helemaal heb omgegooid ben ik als een vis in het water”, straalt Els.  

5. Hoelang ben je ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
“In de fotografie is de uitspraak ‘start before you’re ready’ bij uitstek van toepassing. Het vak verandert 
continu. Natuurlijk de technische mogelijkheden, maar ook de trends binnen de fotografie. Je ontwikkelt jezelf 
ook. Mijn ideeën over fotografie zijn nu echt anders dan een paar jaar geleden. Dat is dus een grote leuke 
uitdaging”, aldus Els.  

6. Lever je een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heb je hierover?  

“Ja zeker, ik draag mijn steentje bij in de rol in de communicatiecommissie van de PRO. Daarnaast zit ik in de 
Matchgroep Waterlandse Uitdaging waarbij we op de BeursVloer matches maken tussen bedrijven en 
organisaties om met gesloten beurs dingen tot stand te brengen. Zelf maak ik ook elk jaar weer een aantal 
matches met maatschappelijke organisaties; ook zij hebben baat bij een betere zichtbaarheid.” 

7. Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

“Het voordeel is de vrijheid  te hebben om te doen wat je wil. Het nadeel is de kwetsbaarheid. Ik ben nog niet 
heel lang bezig en dan hakt zo’n coronacrisis er wel in. Veel evenementen en zijn afgezegd. Gelukkig heb ik nog 
een aantal opdrachtgevers waar ik portretten voor maak. Want dat kan tenslotte prima op 1,5 meter afstand.” 

8. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer deze een 
eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijf je jezelf als ondernemer? 

“Ik heb van huis uit geen ondernemersgenen meegekregen maar dat wil niet zeggen dat je daarom dus maar 
geen ondernemer moet worden”. Els lacht. “Wat je van nature niet hebt, kun je wel ontwikkelen.  
Zorg dat je mensen om je heen hebt waar je van kunt leren, vooral op ondernemersvlak. Vaak focus je je op je 
vak, maar het ondernemerschap an sich blijkt toch ook een vak apart te zijn. Mensen die al wat langer 
meelopen en kunnen vertellen over hun successen én hun mislukkingen, daar heb ik veel aan gehad”, vertelt 
Els. 

9. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt je bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten juist naar jou toe komen? 

“Ik heb dat in het begin weleens uitgevraagd bij klanten. De rode draad was ‘no-nonsense’ en dat omschrijft 
mij ook eigenlijk het best. Ik merk ook dat het ‘t beste werkt met klanten die er hetzelfde instaan. Dan werken 
we echt samen aan een goed resultaat. Doordat ik in een netwerk van fotografen zit, is mijn continuïteit 
gewaarborgd omdat zij kunnen waarnemen als ik onverhoopt uitval. Hierin zoeken wij samenwerking. Wij zien 
elkaar niet als concurrenten waardoor wij elkaar juist versterken.”  

10. Door wie of wat ben je het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 
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“Ohh, ik word dagelijks geïnspireerd door talloze mensen en op talloze gebieden”, zegt Els. “De ene keer valt 
bij mij een creatief kwartje door een gesprek met een andere ondernemer, maar met hetzelfde gemak raak ik 
zakelijk geïnspireerd door een bezoek aan een museum. Daar is geen peil op te trekken en dat is ook het 
mooie van inspiratie. Toen ik uit dienst ging bij laatste werkgever, zei een collega dat ondernemen 
vergelijkbaar is met reizen. En dat je je het beste kan voorbereiden alsof je een wereldreis gaat maken.” 

11. Hoe ziet je onderneming er over 5 jaar uit?  

“Dan wil ik nog steeds lekker bezig zijn met fotograferen met een mix van terugkerende en nieuwe klanten. En 
sinds vorig jaar heb ik ook een particuliere tak https://elsfotografeert.nl voor familiefotografie. Het zal je niet 
verbazen dat ik de ‘Day in the Life’ reportages echt fantastisch vind om te doen.” Over 5 jaar nog steeds 
regelmatig een paar uurtjes bij jonge gezinnen over de vloer? Els tekent ervoor.  

12. Wat is de belangrijkste ondernemersles die je zou willen delen? M.a.w. heb je tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

“Zorg voor continuïteit!” 

13. Wat vond je van dit interview en heb je vragen aan de PRO:? 

“Leuk. Hoe langer ik bezig ben voor mezelf, hoe meer en beter ik erover kan vertellen. Het praatje voor bij het 
plaatje.” 

14. Welke vraag heb ik niet gesteld maar had je wel graag willen beantwoorden?  

Oh, ik zou nog uren door kunnen praten over m’n vak, maar wat ik echt nog kwijt wil: het eindproduct, in mijn 
geval dus foto’s, is altijd het resultaat van een samenwerking tussen fotograaf en geportretteerde. Iedere 
vakfotograaf kan snel een goede foto maken, maar met een klant die echt even de tijd neemt voor 
voorbereiding en shoot wordt het resultaat echt veel beter.   

 

Dankjewel Els voor je mooie verhaal.  
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