
Ondernemer in beeld

In deze rubriek stellen we telkens een ondernemer voor die pas gestart is met zijn bedrijf. Hoe heeft hij
of zij het aangepakt? Wat drijft hem? Wat is mee- en tegengevallen en welke tips heeft hij voor andere
starters?

Ondernemer: Samefko Ludidi
Bedrijf: SamefkoLudidi.com
Gestart: 1 augustus 2012

“Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen”. Dat is de tip die
Samefko Ludidi heeft voor startende ondernemers.
Tegelijkertijd geeft deze jonge ondernemer aan dat je als
starter niet zomaar ergens aan moet beginnen, maar dat je een
plan moet uitwerken en overal goed over na moet denken.
Deze aanpak heeft Samefko zelf ook gekozen voordat hij in
augustus 2012 startte met zijn onderneming die
gespecialiseerd is in gewichtsregulatie,
gezondheidsbevordering en sportprestatieverbetering op basis
van enerzijds voeding en anderzijds fysieke activiteit en
beweeglijkheid. Hij heeft een adviserende en begeleidende
functie op het gebied van voeding en fysieke
activiteit, voor zowel (top)sporters als de ‘normale’ mens.

Nu, bijna een half jaar na de officiële start van zijn onderneming
heeft Samefko al duidelijk de positieve kanten ervaren van het
zelfstandig ondernemerschap. Als grootste pluspunt noemt hij dat hij zelf de focus kan bepalen van
waar hij zich mee bezig wil houden. Tegenover die vrijheid staat wel dat hij als ondernemer overal zelf
verantwoordelijk voor is, zoals het afhandelen van fiscale zaken, waar vrij veel tijd aan opgaat.

Samefko heeft een duidelijk beeld van waar hij over vijf jaar wil staan met zijn bedrijf. “Ik vertel mijn
cliënten altijd dat ze zichzelf duidelijke en reële doelen moeten stellen en dat het belangrijk is om te
leren een langetermijnvisie te ontwikkelen. En eigenlijk is dat voor mij als ondernemer niet anders.
Mijn eerste uitdaging was om met nul middelen een bedrijfje te starten. Dat is gelukt! De volgende
uitdaging is het eerste jaar overleven om er dan een succesvolle onderneming van te maken - door te
groeien en te vernieuwen. Dat is mijn doel voor de komende vijf jaar!”

Wil je meer weten over Samefko en zijn onderneming? Neem gerust een kijkje op zijn website:
http://samefkoludidi.com

Zelf een keer in beeld komen? Stuur een mail naar: jpeters@limburg.kvk.nl


