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INTERVIEW

Dit jaar bestaat Shoeby 35 jaar. Oprichtster  
Mieke van Deursen is nog altijd hét creatieve brein en de 

drijvende kracht achter het merk. Wat drijft deze Hollandse 
zakenvrouw? En wat is het geheim van haar succes? 

B
lond haar, een stralende lach, rinkelende 
oorbellen en een vrolijke, Brabantse tongval. 
Als Mieke van Deursen binnenkomt op 
fonkelgroene gympen met studs erop, dan is 

er instant energie. Let’s do this, straalt ze uit. Het is die 
energie die haar heeft gebracht waar ze nu staat: aan het 
hoofd van één van Nederlands succesvolle modeketens, 
met bijna 230 winkels in Nederland en België en maar 
liefst 1000 medewerkers in dienst. Dit jaar, precies  
35 jaar geleden, begon ze, samen met man John, met 
zo goed als niks. Van de vraag of ze trots is op alles wat 
ze bereikt heeft, wordt ze een beetje verlegen. Ze kijkt 
liever vooruit, naar de toekomst. ‘Maar,’ zegt ze met een 
glinstering in de ogen, ‘als ik in een van onze vestigingen 
sta en ik zie hoe een klant geholpen wordt en happy de 
deur uitgaat, word ik ongelooflijk gelukkig.’  

Je leidt een gigantisch bedrijf, maar staat toch nog  
zelf in de winkel. 
‘Ja, iedere week een paar uurtjes in steeds een andere 

winkel. Dat vind ik belangrijk. Dat is dé plek om aan te 
voelen wat er in de markt gebeurt. Wat wil onze klant? 
Waar wordt ‘ie blij van? Bovendien geniet ik er zo van. 
Advies geven, met een paar accessoires nét even de puntjes 
op de i van een outfit zetten. Dat is het leukste wat er is.’ 

Je bent opgegroeid in een gezin van ondernemers.  
Wat heb je geleerd? 
‘Dag en nacht voor de klant klaarstaan. Mijn ouders 
hadden een bouwmarkt, en als er ‘s avonds om tien uur 
mensen bij ons aanbelden omdat ze nog wat cement 
nodig hadden, dan liep ik als twaalfjarig meisje met ze 
mee om de zakken te helpen slepen. Nee, dat heb ik nooit 
als vervelend ervaren. Je maakte die mensen blij, dat vond 
ik alleen maar leuk. 
En nog steeds. De klant staat op één.’

Hebben je ouders je gestimuleerd om te  
gaan ondernemen?
‘ “Weet waar je aan begint, meid”, zeiden ze. Het waren 
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"Ik heb niet aan carriereplanning gedaan en had nooi t gedacht 
dat ik zo ver zou komen. Het is gewoon zo gelopen."

de jaren tachtig, een moeilijke tijd, en ik was nog geen 
twintig. Maar ik ben eigenwijs, ik doe wat ik in mijn 
hoofd heb, ook toen al. Ik was klaar met mijn opleiding 
en huurde samen met John een winkelpandje dat we vol 
hingen met spulletjes die ik mooi vond. Al heel snel zag 
ik in: als ik zelf wil bepalen wat hier hangt, en designers 
wil kunnen inhuren, zonder dat het allemaal schreeuwend 
duur wordt, dan zal ik groot moeten worden. Ik ben op 
goed geluk het vliegtuig ingestapt naar Turkije om op 
eigen houtje leveranciers te vinden. Tien jaar later had ik 
tien winkels.’ 

En nu zijn het er bijna 230. 
‘Ja, haha, hoewel dat niet eens mijn droom was. Ik heb 
niet aan carrièreplanning gedaan en had nooit gedacht dat 
ik zo ver zou komen. Het is gewoon zo gelopen. Het ene 
moment heb je een peuter, het volgende zit er een puber 
op de bank. Zoiets. Ik heb verschrikkelijk veel energie 

en ik kan makkelijk mensen meekrijgen. Ik denk dat die 
eigenschappen bepalend zijn geweest.’

Bén jij Shoeby?
‘Ik denk het wel ja. Ik draag in elk geval altijd Shoeby. Op 
het werk kun je me uittekenen in een makkelijk topje 
met een baggy broek en sneakers eronder. Voor een feestje 
ga ik voor een jurkje en een goeie hak. Een mooie tas vind 
ik ook belangrijk. En ik mag graag uitpakken met mooie 
oorbellen. Ik reis regelmatig naar India, en daar vul ik mijn 
collectie sieraden steeds weer aan.’ 

Wat voor baas ben jij?
‘Een emotionele. Ik hou van mijn medewerkers, net 
zoals ik van mijn klanten hou. Ze kunnen alles tegen me 
zeggen. Zelf heb ik ook mijn hart op de tong, en als het 
moet kan ik keihard zijn. Hebben we het zo afgesproken? 
Dan gaan we het ook zo doen. Daarin ben ik straight.  
Om die reden zijn mijn leveranciers me al die jaren  
trouw gebleven.’  

Vind je ondernemen wel eens moeilijk? 
‘Nou, weet je, van de tien beslissingen die je op een dag 
maakt, zijn er acht goed en twee fout. Over die twee ga 
ik niet lang nadenken. Dóór, denk ik dan. Is dit het goede 
moment voor die marketingactie? Trekken we de sale nog 
een weekje langer door of hangen we de nieuwe collectie 
al in de winkels? Geloven we in die nieuwe trend of kleur 

voor volgend jaar zomer? Er zijn altijd nieuwe kwesties 
die om aandacht vragen.’

Er waren ook grotere uitdagingen de afgelopen jaren. 
Economische recessie, de opkomst van de internationale 
retailgiganten, de enorme vlucht die het online shoppen 
genomen heeft en de neerwaartse spiraal waarin de retail 
in 2009 terecht kwam: Mieke werd het vuur behoorlijk 
aan de schenen gelegd. 
Natuurlijk ligt ze weleens ergens wakker van. Maar niet 
van een slechte week. Dat maakt haar hoogstens even 
chagrijnig. Oké, de reorganistatie van 2010, in de tijd dat 
heel de retail op zijn kop stond, vond ze erg. Voor het 
eerst maakte ze kennis met een diep gevoel van falen en 
moesten er lange wandelingen met hond Pip gemaakt 
worden om alles op een rijtje te krijgen in het hoofd. 
Vroeger al ging ze bij zichzelf te rade als ze een bepaalde 
klant al lang niet meer in de winkel had gezien. Had ze 

iets verkeerd gezegd? Niet goed aangevoeld wat diegene 
nodig had? Dat knaagde dan aan haar. En onlangs had 
ze het weer een keertje, na een uitzending van RTL 
Late Night, waarin één van de gasten beweerde dat je in 
winkels tegenwoordig niks meer te zoeken hebt.  
Mieke pakte de telefoon en belde verontwaardigd naar de 
redactie.

Waarom raakte die opmerking je zo?  
‘Omdat ze dan op mijn retailhart gaan staan. Weten ze 
wel met hoeveel passie en bezieling mensen hun winkel 
bestieren? Het is niet makkelijk om een winkel draaiende 
te houden, hoor, in deze tijd. Ze denken dat shoppen 

net zo goed online kan, maar voor veel mensen is het 
dagelijkse bezoekje aan de winkel het uitje. Tegenwoordig 
fakkelen mensen elkaar zo makkelijk af via social media of 
op tv, die hardheid begint me steeds meer tegen te staan.’ 

Wat doe je om stoom af te blazen? 
‘John en ik zijn allebei spelletjesmensen. Je maakt me niet 
blijer dan met een potje kaarten op het strand. Glaasje 
wijn erbij, heerlijk. Dan word ik helemaal relaxed. Het 
mag dan even niet over Shoeby gaan, want voor je het 
weet zitten we weer te discussiëren over allerlei details. 
Waar ik ook enorm van geniet, zijn de etentjes met 
vrienden. Lekker lol maken, muziekje aan. Voor je het 
weet sta ik te dansen op de keukentafel.’

Je kinderen zijn inmiddels volwassen. Hoe heb je je 
carrière gecombineerd met je gezin, toen ze kleiner waren? 
‘Dat is gelukkig nooit een probleem geweest. Dat 
komt doordat ik altijd goede mensen om me heen heb 
verzameld die ons hielpen de boel thuis op rolletjes 
te laten draaien. Eerst jarenlang mijn buurvrouw, die 
ervoor zorgde dat ik, als ik thuis was, ook écht thuis kon 
zijn. Of een dagje naar de Efteling kon met de kinderen. 
Tegenwoordig heb ik Henry, mijn steun en toeverlaat. Hij 
zorgt dat het eten op tafel staat als John en ik ‘s avonds 
thuiskomen. Als we naar een feestje moeten, hangt er een 
schoongestreken jurkje voor me klaar, met bijpassende 
accessoires. Ideaal. Ik zou tegen alle werkende vrouwen 
willen zeggen: zorg dat je het thuis goed geregeld hebt. 
Dat je niet als een stresskip een maaltijd op tafel hoeft te 
toveren als je na een dag hard werken thuiskomt. Alleen 
dan kun je succesvol zijn. Wij zijn nog steeds ontzettend 
close als gezin. Mitch is net aan een studie begonnen in 
Amerika en Jill werkt als inkoopster bij Shoeby. Als we 
elkaar niet zien, dan bellen we. Nog steeds maken we eens 
per jaar een verre reis met het gezin, die twee weken zijn 
heilig voor ons alle vier.’ 

Wat is je droom voor Shoeby?
‘Ik ben er heel trots op dat Shoeby al 35 jaar overleeft in 
een landschap dat voortdurend verandert, en dat we nog 
steeds die gave winkelketen zijn. Ik hoop dat we dat over 
35 jaar nog steeds zijn. Het is een uitdaging. In de huidige 
markt domineren de grote, buitenlandse retailers. Mensen 
komen in je winkel kijken, maar kopen vervolgens online. 
Dat vergt veel aanpassing en creativiteit. Maar ik geloof in 
ons concept. Persoonlijke aandacht, sfeer, goed en eerlijk 
advies. Daar zijn wij sterk in.’

Welk advies zou je andere ondernemers willen geven?
‘Ga eerst een paar jaar rondkijken in andere bedrijven, 
voor je je eigen toko begint. Dat had ik éigenlijk 
ook moeten doen. Maar ja, Shoeby was een soort 
voortdenderende trein. Ik zat erop, soms moest ik op de 
rem trappen, om daarna weer vól gas vooruit te gaan. En  
nog steeds is het een fantastisch avontuur!’ 


