
HOEZO MOET JE 
NOOIT ZAKEN MET 
PRIVÉ MENGEN? ‘Mijn beste 

is ook MIJN
Angela (26) en Emma (25) zijn allebei juf op een basisschool. Emma 
staat fulltime voor de klas en Angela is naast leerkracht ook teamleider 
van de bovenbouw.

Angela: “Het is best bijzonder hoe Emma en ik elkaar hebben ontmoet. Vorig 
jaar mei kwam zij bij de clusterdirecteur van onze school op sollicitatiegesprek 
en ik zat thuis met corona. Gelukkig kon ik er als teamleider bovenbouw via 
videobellen toch bij aanwezig zijn. Ik had meteen een goed gevoel bij haar. 
Ze was net als ik jong, fris en erg enthousiast over lesgeven, dus ik wist: die 
moeten we hebben in ons team.”
Emma: “Het grappige was dat ik Angela al een paar keer eerder had vervangen
als juf. We hadden elkaar alleen nog nooit ontmoet.”
Angela: “Na de zomervakantie ging Emma bij ons aan de slag en ze mocht 
meteen mee op kamp. De eerste dag begonnen we na een megalange 
fi etstocht met 38 pubers in De Efteling. Daar leerden Emma en ik elkaar in de 
rij van de attracties nog beter kennen.” 
Emma: “Het klikte heel goed tussen ons. Toen de kinderen ’s avonds eindelijk 
op bed lagen, waren wij nog druk aan het praten met elkaar.”
Angela: “Daarom spraken we na kamp veel privé af. Dan aten we ergens een 
hapje of gingen we dubbeldaten met onze mannen erbij. Het was leuk om te 
zien dat mijn vriend Nicky het ook goed kon vinden met Emma’s vriend Jarno.”
Emma: “Inmiddels zijn Angela en ik echt beste vriendinnen. En dat allemaal in 
ruim een jaar tijd, terwijl Angela ook nog mijn baas is. Zo voelt het trouwens niet. 
Natuurlijk, zij is degene die de beslissingen neemt, maar ik heb niet het gevoel 
dat de verhoudingen tussen ons scheef zijn.”
Angela: “Ik ook niet. Het scheelt dat we over veel dingen hetzelfde denken, 
maar als Emma het met een bepaalde beslissing van mij niet eens is, dan 
zegt ze dat gewoon. Na een goed gesprek zitten we dan alsnog weer op 
één lijn.”
Emma: “We zien elkaar vier dagen in de week. Op school bespreken we zowel 
werk- als privédingen, maar meestal bellen we elkaar ’s avonds ook nog om 

uitgebreid bij te kletsen.”
Angela: “Precies. Dat is zo leuk aan onze vriendschap: 

wij raken nooit uitgepraat. Zelfs niet na een drukke 
werkdag op school!”

is ook 

 ‘Als ze het niet 
met mij eens is, zegt 

ze dat gewoon’

Meer weten over Angela en Emma?
Op hun gezamenlijke TikTok-account 
(@jufemsjufans) delen ze veel leuke en 
grappige video’s over hun leven als juf.

Emma

Angela

Bosspel tijdens schoolkamp vorig jaar. Het
was dag 2, dus na een gebroken nacht is de 
vermoeidheid wel te zien.

“We bespreken als collega’s ook 
veel over onze klassen. Hier is ons werkoverleg te 

zien. We proberen alles zo goed mogelijk op en 
met elkaar af te stemmen.”

Lekker weer,
goede rosé, 
weekend en 
ellenlange 
gesprekken in 
de tuin. Genieten!
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vriendin
BAAS’

SAMENWERKEN MET JE BESTE VRIENDIN,
SUPERLEUK! MAAR BLIJFT DAT ZO ALS JE 
BESTE VRIENDIN NIET ALLEEN JE COLLEGA, 
MAAR OOK JE BAAS IS? 

Dieuwertje (29) en Lonneke (30) werken allebei als activiteiten-
begeleider op Dieuwertjes zorgboerderij voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ze kennen elkaar sinds 
hun studietijd waarin ze goede vriendinnen werden.

Dieuwertje: “Vijf jaar geleden 
nam ik het bedrijf van mijn ouders
over: een zorgboerderij met 
dagbesteding voor jongeren en 
volwassenen met een beperking. 
Ik werkte daar al vier jaar met veel
plezier als activiteitenbegeleider. 
Toen ik in 2020 zwanger werd en 
mijn vaste medewerker stopte, zat
ik opeens met mijn handen in het
haar. Wie kon mij vervangen in 
mijn zwangerschapsverlof?”
Lonneke: “En toen kreeg ik 
een appje…”
Dieuwertje: “Ja, ik hoopte dat 
Lonneke mij uit de brand kon 
helpen. Door onze studie waren 
we tien jaar geleden goede 
vriendinnen geworden.”
Lonneke: “Toevallig zat ik in de 
periode dat Dieuwertje mij appte 
in between jobs. Dus voordat ik 
het wist, ging ik bij haar aan 
de slag.”
Dieuwertje: “En daarna is 
Lonneke niet meer weggegaan.”
Lonneke: “Inderdaad. Ik had het 
meteen naar mijn zin op de 
zorgboerderij. Ook omdat de 
werksfeer heel fi jn is. Dieuwertje 
is dan wel mijn werkgever, maar 
het is niet zo dat zij mij continu 
zegt wat ik moet doen.”
Dieuwertje: “Dat hoeft ook 
niet, want wij zijn goed op 
elkaar ingespeeld.”
Lonneke: “Absoluut. Als Dieuwertje

met de administratie bezig is, 
zorg ik dat alles op de groep 
goed verloopt. En als ik één op 
één met een cliënt een activiteit 
doe, neemt Dieuwertje de rest 
van de groep even over.”
Dieuwertje: “We denken over 
veel dingen hetzelfde en hebben 
weinig woorden nodig om elkaar 
te begrijpen. Meningsverschillen 
hebben we daarom nooit. Daar-
naast is er weinig onderscheid 
in ons werk. Belangrijke besluiten 
neem ik, maar ik sta net zo 
goed in het ponyhok of de wc’s 
te schrobben.
Wat dat betreft zijn we allebei 
erg nuchter. En buiten het werk 
zien we elkaar trouwens 
ook vaak.”
Lonneke: “Soms 
hebben we het 
dan over de 
zorgboerderij, 
maar we 
proberen dat 
niet te veel te 
doen. Onze 
privétijd is net 
zo belangrijk 
voor ons. Dan 
gaan we bijvoorbeeld 
een dagje naar de sauna of op 
stap met Dieuwertjes partner en 
zoontje. Ik heb zelf geen partner 
of kind, dus ik vind die dagen 
altijd erg gezellig.” 

‘We hebben 
weinig 

woorden nodig 
om elkaar te 

begrijpen’

Dieuwertje Lonneke

“Klaar om het hok van ons 
varken op te strooien, zodat ze er 
lekker warm bij ligt dit jaar.”

In 2015 op
Gran Canaria.

In de feestwinkel op zoek
 naar een outfi t voor de 
een ‘foute party’ in 2016.

Ons varken: 
Ranka.
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Vera (38) en Roos (30) 
waren al drie jaar goede 
vriendinnen voordat ze ook 
collega’s werden. Ze werken 
bij Natur-el, Vera’s duurzame 

modewinkel en webshop.

Roos: “Vera en ik kennen elkaar 
sinds 2017. Ik woon in de straat waar 

Vera haar winkel runt en zo kwamen we 
in contact met elkaar.”

Vera: “Zij werkte toen nog in een lingeriezaak waar ik graag 
kwam. Door haar vriendelijke uitstraling voelde ik me erg op 
mijn gemak bij Roos. En omdat we vaak een praatje met 
elkaar maakten, besloten we een keer wat te gaan drinken. 
Al snel ontstond er een leuke vriendschap. Roos paste ook 
perfect bij mijn winkel, dus daarom vroeg ik haar na ongeveer 
drie jaar of ze bij mij wilde werken.”
Roos: “Ik twijfelde geen moment en zei direct ja.”
Vera: “Doordat wij elkaar zo goed kennen, is het altijd een 
feest om samen met Roos te werken. Het is dan wel mijn 
winkel, maar bijna alles gaat met haar in overleg.”
Roos: “Dat vind ik ook zo leuk aan deze baan. Vera voelt niet 
als mijn leidinggevende, maar gewoon als mijn vriendin met 
wie ik samen in de winkel werk.”
Vera: “Gelukkig maar. Ik vind het echt verschrikkelijk om 
de baas te worden genoemd. Voor mij is het niet nodig om 
daar de nadruk op te leggen. Ik ben gewoon onderdeel 
van het team.”
Roos: “Privé en werk lopen bij ons regelmatig door elkaar. Als 
er thuis iets is, is Vera de eerste die ik bel.”
Vera: “En ik doe dat bij Roos.”
Roos: “Soms hoef ik nog niet eens te zeggen wat er is. Toen 
ik bijvoorbeeld vorig jaar zwanger was, zag Vera dat meteen. 
Geen idee hoe, want ik was pas vier weken in verwachting. 
Maar Vera was net als ik door het dolle heen.”
Vera: “Voor mij als werkgever was het wel even een ding, want 
ik moest natuurlijk het hele werkrooster omgooien toen Roos 
met zwangerschapsverlof ging. Maar dat zijn dingen die weer 
zijn op te lossen. Net als toen ik Roos adviseerde om na haar 
verlof lekker haar vrije dagen op te nemen. In zulke situaties 
gaat onze vriendschap voor, vind ik. De rest regel ik wel.”
Roos: “Superlief, maar zo is Vera. Ze is niet alleen een super-
vriendin, maar ook een geweldige baas. Ik zou nooit meer 
ergens anders willen werken!”

‘Onze 
vriendschap 

gaat voor, 
de rest regel 

ik wel’

Wandelen om het
leven met elkaar te 
bespreken is altijd 

een goed idee!

Vera Roos

Een ‘jumpsuit challenge’: wie 
is het snelst uit haar kleren 
als je nodig moet plassen?

Gezellig videobellen 
met elkaar doen 
we regelmatig.

Tijdens het maken van foto’s 
voor op de webshop.
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Nadat Cisca (42) met de hulp van Linda (42, gewichts -
consulent) veel was afgevallen, solliciteerde ze bij het 
bedrijf van Linda. Inmiddels is Linda een nieuw bedrijf 
gestart, en werken ze nog steeds samen. En zijn ze nog 
steeds vriendinnen van elkaar.

Cisca: “Twaalf jaar geleden ben ik onder begeleiding van 
Linda erg veel afgevallen. We zagen elkaar elke week voor 
het weegmoment en hadden toen al een klik.”
Linda: “Maar we werden pas echt vriendinnen toen Cisca 
zeven jaar later als bodycoach voor mij kwam werken.”
Cisca: “Een heel nieuwe uitdaging, want ik had daarvoor 
achttien jaar bij een tankstation gewerkt. Maar dat was voor 
Linda geen probleem.”
Linda: “Klopt. Diploma’s zijn niet het belangrijkste voor mij. 
Ik hecht meer waarde aan iemand met passie, enthousiasme
en een goede energie. En dat had Cisca.”
Cisca: “In 2017 ging ik voor Linda aan de slag. Inmiddels is 
ze een nieuw bedrijf gestart, Linn Balans, en werk ik daar nu 
sinds 2021 als hormooncoach en orthomoleculair adviseur.”
Linda: “Helaas kwam ik een jaar later met een burn-out thuis 
te zitten. Cisca was toen een grote steun voor mij. Ik kon echt 
mijn ei kwijt bij haar.”
Cisca: “En ik ook bij haar. Al snel werden we goede vriendinnen
en zagen we elkaar ook veel buiten werktijd. Dat Linda mijn 
baas was, vond ik niet raar. Misschien omdat zij zichzelf ook 
niet zo zag.”
Linda: “Zeker. Ik heb een hekel aan het woord baas. 
Van mijn hond ben ik de baas, niet van de 
mensen die voor mij werken. Voor hen ben 
ik gewoon de werkgever, dat klinkt veel 
vriendelijker vind ik.”
Cisca: “En je bent geen doorsnee 
werkgever…”
Linda: “Ja, van mij mag Cisca haar werk 
helemaal zelf inrichten. Ik hou er niet van 
om iemand te controleren en al helemaal 
mijn vriendin niet. Wat zo mooi is, is dat we 
dezelfde doelen nastreven. We hebben 
samen met onze collega’s het bedrijf 
uitgebouwd en daar ben ik erg trots op.”
Cisca: “Ik ook. Wat ik verder koester, zijn onze leuke momenten
samen buiten werk. Zo ging Linda in november vorig jaar met 
mij en mijn vriend mee op vakantie naar Curaçao.”
Linda: “Een geweldige tijd!”
Cisca: “Samen gaan we ook regelmatig een weekendje 
weg. Of naar een wedstrijd van onze favoriete 
voetbalclub Cambuur.”
Linda: “Eigenlijk maakt het niet uit waar we zijn. Als wij samen 
zijn, werk of privé, hebben we het altijd gezellig met elkaar!”

‘Ik heb 
een hekel 
aan het 
woord 
baas’

Fotoshoot voor 
Linn Balans.

Cisca

Linda

Een gembershotje is 
altijd een goed begin 

van de dag.

Fietstour door 
Central Park in 
New York, 2018.

In 2019 heerlijk naar 
het strand in 

Athene.
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