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Toen in 2009 haar vader overleed, zag Lesley Kleef (43) 
in hoe belangrijk het is om alles uit het leven te halen. 
Ze waagde een sprong in het diepe en ging het avontuur 
als ondernemer aan. De vrijheid die zij haalt uit het 
ondernemerschap, voelt voor haar als pure rijkdom. 

Lesley woont samen met haar zoon (15) net over de 
grens in Turnhout (België). Met een Nederlandse vader 
heeft ze echter wel Nederlandse roots, maar ze groeide 
op in België en woont hier nog steeds. Haar bedrijf is 
daarentegen gevestigd in Nederland. “Vroeger werkte 
ik in Antwerpen en stond elke dag in de file. Dat was ik 
beu. Ik had affiniteit met Nederland door mijn achter-
grond, dus toen ik een vacature als communicatiever-
antwoordelijke in Eindhoven voorbij zag komen, heb ik 
hier meteen op gesolliciteerd”, legt ze uit.

Lesley heeft in Antwerpen Bedrijfscommunicatie gestu-
deerd en volgde daarnaast de opleiding Arbeidsorgani-
satie en Bedrijfskunde. Lesley is gedreven en ambitieus 
en wanneer in 2009 de kans zich voordoet om directeur 
en aandeelhouder van een tak van het bedrijf waar ze 
op dat moment werkt te worden, grijpt ze die meteen. 
Er wordt binnen het bedrijf een aparte communica-
tietak opgericht en Lesley krijgt de leiding over een 
voltallig team. Maar, het ondernemen is niet altijd ro-
zengeur en maneschijn, vertelt ze ons. “We opereerden 
als zelfstandige B.V. en groeiden in korte tijd uit tot een 
goedlopend bedrijf. In de crisis na 2009 kregen we te 
maken met een moeilijkere periode, en vooral ons moe-
derbedrijf had het zwaar. Ik zag dat er een faillissement 
aan zat te komen en maakte me erg zorgen. We zijn in 
gesprek gegaan om te kijken of we onze B.V. konden 
loskoppelen van de organisatie. Ik heb uiteindelijk de 

resterende aandelen overgenomen en besloten om 
de naam te veranderen in Soulid. Het was een pittige 
periode: het moederbedrijf ging failliet en mijn grootste 
opdrachtgever viel hiermee weg. Om die reden moest 
ik afscheid nemen van een aantal medewerkers, waar ik 
eigenlijk heel fijn mee samen werkte. Dat heeft mij heel 
diep geraakt en is voor mij echt een moment geweest 
dat ik niet nogmaals mee wil meemaken.”

‘Ondernemen vanuit kracht en passie levert altijd resultaat op’
Lesley Kleef over kansen grijpen, persoonlijke ontwikkeling en balans zoeken

Ambassadeurs van het bedrijf
Op dit moment werkt Lesley met een vast kernteam 
aan zelfstandige ondernemers, met ieder een eigen 
expertise. Zij ziet hen graag als ‘ondernemende pro-
fessionals’. “Zij opereren onder Soulid en dragen echt 
de identiteit van het bedrijf uit. Doordat zij allemaal 
ondernemen, snappen zij het ondernemerschap. Zij 
zijn zelfredzaam en kunnen zelfstandig functioneren. Ik 
houd mij vooral bezig met (interim) communicatieop-
drachten, trainingen en coaching. Natuurlijk houd ik mij 
ook bezig met zaken als acquisitie en bedrijfsvoering. 
Die combinatie vind ik fijn.” Soulid heeft veel opdracht-
gevers, zoals in de zorg-, welzijns-, onderwijs-, bouw- 
en vastgoedbranche. “Dit is heel breed”, licht Lesley 
toe. “Maar het is onze dienstverlening die Soulid uniek 
maakt. Wij zorgen ervoor dat de ‘skin’ van een bedrijf 
aansluit bij de ’soul’. Zelf dragen wij onze identiteit heel 
sterk uit en dat spreekt aan. Veel bedrijven stoeien nog 
met hoe zij zich in de markt moeten zetten. Wij helpen 
bij die positioneringsvragen en werken daarnaast mee 
aan het uitdragen van deze boodschap. Dit kan het 
ontwikkelen van een website zijn, of flyers, maar we 
helpen ook intern, zodat de medewerkers als ambassa-
deurs van het bedrijf gaan optreden. Daarvoor hebben 
we een aparte tak binnen Soulid opgericht, Soulid 
training en coaching.”

Dynamisch ondernemerschap
Het leven als ondernemer gaat Lesley vrij natuurlijk 
af. Ze zegt hierover: “Ik ben ervan overtuigd dat als je 
dicht bij jouw eigen kernwaarden blijft, het eigenlijk 
best vanzelf gaat. Zodra je gaat ondernemen vanuit 
jouw kracht en passie, levert dit altijd resultaat op. Het 
ondernemen voelt voor mij als dynamisch en uitda-
gend, dat heb ik nodig. Daar tegenover staat wel dat 
het een uitdaging kan zijn om een balans te vinden 
tussen werk en privé.” Als alleenstaande moeder wil 
Lesley zowel voor haar zoon, als voor zichzelf én voor 
haar bedrijf tijd vrij maken. “Soms is het nodig om pas 
op de plaats te maken. Ik neem regelmatig de tijd om 
stil te staan bij hoe ik mij voel en welke richting ik uit 
wil gaan als persoon en met mijn bedrijf. Die ontwikke-
ling en inzichten vind ik erg belangrijk.” Lesley woont 
midden in de natuur en merkte dat wandelen hielp bij 
het leegmaken van haar hoofd. “Door de natuur tot je 
te nemen, komen er antwoorden. Dat klinkt bizar, maar 
ik heb het zelf ondervonden. De natuur brengt mij tot 
rust”, zegt ze. Om die reden volgde Lesley onder andere 
een coachopleiding voor individuele wandelcoaching 
en groepscoaching. “Omdat ik zelf ervaren heb hoe 
goed dit werkt, wil ik hier andere ondernemers ook 
mee helpen. Ik nodig ondernemers uit om echt ‘even 
op pad te gaan’. Door tijdens de wandelsessies – in een 
stadspark, door de bossen of op de hei – aan de slag te 
gaan met je coachvraag, zet je letterlijk een beweging 
in. Gun jezelf reflectie in de waan van de dag, even 
eruit!”

‘Het overlijden van 
mijn vader was een 
kantelpunt in mijn 
leven’



Persoonlijke ontwikkeling
Lesley is niet alleen als ondernemer gegroeid, ook haar 
persoonlijkheid heeft veel ontwikkelingen doorge-
maakt. “Als jong meisje was ik heel erg verlegen. Mijn 
vader grapte soms: ‘Naar de kapper bellen vind je nog 
eng!’”, zegt ze lachend. “Ik kom dus van ver. Nu sta ik 
voor groepen en geef ik communicatietrainingen en 
-workshops. Dat was iets wat ik zelf niet voor mogelijk 
had gehouden.” Lesley wil hiermee laten zien dat als je 
iets doet met passie en hartstocht, je jezelf kunt over-
stijgen. “Een quote van Steve Jobs spreekt mij erg aan: 
‘The only way to do great work is to love what you do.’ 
Dag in, dag uit probeer ik te kijken of ik nog de dingen 
doe die ik graag doe, en dan kost het ook geen energie.”

Haar ouders zijn een grote inspiratiebron geweest. Toen 
haar vader 11 jaar geleden overleed, stond Lesley voor 
een aantal belangrijke keuzes. “Zijn dood en zijn ziekte 

hebben ertoe geleid dat ik mijn kansen heb gegrepen 
en als ondernemer ben gestart. ‘You only live once.’ 
Het leven is te kort om te blijven hangen in dingen die 
jou misschien niet brengen wat je wilt. Zijn overlijden 
was voor mij een kantelpunt in mijn leven, zowel op 
werk- als privévlak. Hij is nog steeds – samen met mijn 
moeder – een groot voorbeeld voor mij.”

Lesley barst van de energie en zij doet er alles aan om 
haar leven te leiden zoals zij dat zelf wil. Met haar wan-
delcoaching hoopt zij andere ondernemers te stimu-
leren om hun eigen kracht en identiteit te ontdekken 
en vanuit deze kernwaarden te gaan ondernemen. “Dit 
onderdeel binnen Soulid wil ik in de toekomst graag 
verder uitbouwen, want ik krijg daar heel veel energie 
en voldoening van!”

Neem een kijkje op haar website! www.soul-id.nl

http://www.soul-id.nl 

