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Werken met 

liefde, passie &
vakmanschap

In gesprek met Maaike van 

Wa a r  d e  p a s s i e  l e e f t  



Vier jaar geleden nam Maaike een

sprong in het diepe en startte zij

haar onderneming. De plek en het

plan was er al, alleen de naam

moest zij nog verzinnen. Dat werd:

Oltskoel. Oltskoel restaureert

kastjes en commodes, dit doet

Maaike samen met mensen met een

beperking. 

Ik ben niet van dertien in het
dozijn
Vier jaar geleden was Maaike
zwanger van haar derde kindje,
tijdens de zoektocht naar een
originele commode kwam zij
erachter dat hetgeen zij wilde er
niet was. ‘Ik ben gaan kijken bij
bijvoorbeeld de Ikea, maar hier
hadden zij niet wat ik zocht. Ik vond
iets nieuws eigenlijk niet leuk en
ben ook niet van dertien in een
dozijn. Thuis heb ik al het een en
andere aan vintage spullen staan,
daar houd ik ook van.’ 
Op internet volgde een zoektocht
naar een vintage commode, deze
vond zij wel, maar voor erg hoge
prijzen. ‘Op Marktplaats stonden
wel genoeg kastjes en ik dacht:
‘Misschien kan ik hier zelf iets in
doen.’ Ik schilderde zelf ook wel
eens wat kastjes en meubeltjes.
Met een likje verf geef je zo’n kast
een hele nieuwe look!’ 

Wat vind ik nou echt leuk?
Na haar zwangerschap kwam zij op
het punt waarbij zij zichzelf
afvroeg: ‘Wat vind ik nou echt
leuk?’ Al snel kwam Maaike tot de
conclusie dat de zorg haar erg leuk
leek, het sociale aspect, het
luisteren en het bezig zijn met
mensen waren allemaal punten
waar zij zich in kon vinden. ‘Maar
een studie van vier jaar en
daarnaast drie kinderen en ook nog
een sociaal leven onderhouden, dat
ging hem voor mij niet worden.’ 
 Haar partner steunde haar hier in
en zei: ‘Dat creatieve, daar moet je
iets mee doen!’
Ze besloot een ondernemersplan te
schrijven: ‘Het plan was ook
meteen om dit te combineren met
een sociale werkplaats.’ 

 

Meant to be
Waar ze haar onderneming wilde
starten was nog niet meteen
duidelijk, tot iemand haar tipte op
de Ambachtshal. ‘Ik woon natuurlijk
zelf ook hartstikke in Soest, maar ik
was er nog nooit geweest. Ik dacht
ik loop eens binnen en werd gelijk
verwelkomd met een kopje thee en
Claudia werd geroepen. Zij gaf mij
een rondleiding en vertelde dat de
dagbesteding in de hal gevestigd
was.’ 
Dat de dagbesteding van de
Amerpoort al in de Ambachtshal
gevestigd was, was voor Maaike
naar eigen zeggen meant to be.
Maaike trok de stoute schoenen
aan en nam de stap om een plek in
de hal te huren. ‘Ik had besloten om
het in ieder geval voor een half jaar
te proberen en dan te kijken of het
loopt, of ik verkoop. Nou, dat lukte!’
De keuze om een bedrijf te starten
en te doen wat zij echt leuk vind is
voor Maaike een heel goede keuze
geweest. ‘Ik moet vaak lachen dat
dit mijn werk is, omdat het niet
voelt als werk. Het maakt mij blij
omdat ik hier ook mijn creativiteit in
kwijt kan. Ik voel mij echt een
gelukkig mens dat ik dit mag
ervaren.’ 

Dat Maaike graag samen wilde
werken met cliënten van
Amerpoort was al gelijk duidelijk,
vrijwel meteen is zij in gesprek
gegaan met de begeleiders en
samen kwamen zij tot de conclusie
dat dit een match was. ‘Toen ik in
de Ambachtshal kwam was de
naam Oltskoel nog niet eens
bedacht. Ik heb een paar maandjes
gewerkt zonder deze
samenwerking, maar na een paar
maanden kwam Jette al. Zij is nog
steeds mijn helpende hand en is er
ook echt al vanaf het begin van
Oltskoel.’

Unieke producten
Maaike is altijd bezig met het laten
groeien van Oltskoel. Deze groei is
er ook op dit moment. ‘Steeds meer
mensen weten mij te vinden, uit
alle uithoeken van het land. Door
de groei  is nu het moment om
door te trekken.’ Want voor wie
denkt dat Maaike het houdt bij
kastjes en commodes heeft het
mis, zij heeft plannen en ideeën
liggen om Oltskoel uit te breiden en
nog meer op de kaart te kunnen
zetten. 

"Dat creatieve, daar

moet je iets mee

doen!" 



‘Ik ben nu bezig om bijproducten te
ontwikkelen van vintage stoffen,
dit sluit ook mooi aan bij Oltskoel.
Unieke kastjes en unieke
producten. De bijproducten die ik
nu wil laten ontwikkelen zijn een
hoes voor het verschoningskussen,
een verschoningsmatje om mee te
nemen en een boxkleed. Deze wil ik
dan laten maken door de mensen
van textielatelier PastZo, ook een
dagbesteding hier in de
Ambachtshal. Hoe leuk is het om
dan alles inpandig te laten maken
en ook gebruik te kunnen maken
van de kwaliteiten van de
werknemers van PastZo.’ Niet
alleen Maaike groeit dus met haar
Oltskoel, maar zij laat ook PastZo
met haar meegroeien door het
aangaan van deze samenwerking.
De producten zijn nog in de
prototype-fase, maar voor het eind
van het jaar hoopt Maaike dat deze
op de markt zijn.

Daar word ik super blij van
Door de coronacrisis is Maaike
voorlopig alleen op maandag in de
ochtend en op dinsdag en
donderdag gedurende de hele dag
aanwezig bij Oltskoel in de
Ambachtshal, maar van deze
dagen geniet zij ook optimaal. ‘Ik
stap hier altijd met een goed
gevoel naar binnen en ik houd hier
ook een goed gevoel aan over.
Natuurlijk heb ik wel een stress,
maar het goede gevoel en de fijne
sfeer overheerst al snel deze
stress.’ 

Het sociale aspect in en rondom de
hal is ook een reden voor Maaike
om gelukkig te zijn met de plek
waar haar onderneming gevestigd
is. ‘In de Ambachtshal ben je nooit
alleen, er is altijd wel iemand
aanwezig waar je even bij langs
kunt lopen. Gewoon om even te
kletsen, maar ook om nieuwe
ideeën voor te leggen en hierover
de sparren. Elkaar zakelijk verder
helpen waar dit kan hoort hier ook
bij en daar word ik super blij van!’

Maaike van de Kolk (40) is de
eigenaresse van Oltskoel. Zij
woont samen met haar man en
drie kinderen in Soest. 

@oltskoel
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