De octopus van Growing Emmen
“Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan.” Deze aan Pipi Langkous
toegeschreven uitspraak past perfect bij Sylvia van Ostende. Net als de
roodharige druktemaker, is stilzitten niets voor deze multi ondernemer of
‘multi talent’, zoals ze zichzelf beschrijft. Sylvia runt namelijk vijf bedrijven
tegelijk. Een aantal dat zomaar kan oplopen als ze iets tegenkomt waarbij het
begint te kriebelen en dat gebeurt vooral tijdens het strijken. “Dan krijg ik de
leukste ideeën, de beste oplossingen en mooie resultaten,” aldus de
ondernemer.
Sylvia is van alle markten thuis. Ze staat ondernemers bij met IT-adviezen.
Helpt artiesten met boekingen en promotieactiviteiten, schreef een roman en
werkt aan een tweede. Daarnaast startte ze onlangs, samen met haar dochter
‘Kim’s Gift Box’. Een bedrijf dat kleine geschenkjes maakt voor speciale
gelegenheden zoals bruiloften en geboorten. Alsof dat geen energie genoeg
kost schildert ze en organiseert ook akoestische concerten in eigen tuin.
Daarnaast is ze ook nog eens moeder, schoonmoeder, oma en verzorger van
kater Tommy. Ze geniet overal met volle teug van en haalt er kracht en
inspiratie uit. Als het aan Sylvia ligt telt een etmaal geen 24, maar minimaal 48
uur en een week geen 7 maar 14 dagen. “Ik voel me soms net een octopus, die
heeft ook acht armen,“ lacht ze.

Multi-talenten zie je volgens haar nog te weinig. Mensen zitten meestal vast in
een baan. Dat gaat als het aan Sylvia ligt zeker veranderen. “Vaak zie je dat
iemand energie genoeg heeft voor meerdere jobs, maar dat niet door heeft.”
De zakenvrouw heeft als droom mensen daarvan bewust te maken. “Veel
hebben tot en met hun pensioen maar een baan. Je mist daardoor zoveel
dingen. Luister eens naar je gevoel. Waar ligt je passie? Wat geeft je energie?
Dat kan echt heel iets anders zijn dan waar je voor geleerd hebt. Wat je dan
voelt is je talent. Je kunt meestal meer dan je denkt. Probeer daar iets mee te
doen. Dat kan prima naast je baan. Het maakt je een gelukkig mens is mijn
ervaring.”
Het liefst zou ze dit van de daken willen schreeuwen maar haar verhaal doen
op een congres is waarschijnlijk effectiever. ”Dat is echt mijn wens, mijn
droom. Mijn enthousiasme overbrengen op anderen. Ze tips geven hoe je
talenten het best kan benutten.” Wie trouwens hoopt op tips om te leren multi
talent te worden is bij onze collega-ondernemer aan het verkeerde adres. “Dat
kan ik je echt niet leren. Het moet in je zitten. Je kunt het alleen ontdekken. Ik
hoop dat echt mijn verhaal daarbij kan helpen. Bij Growing Emmen kan ik alvast
oefenen. Je komt hier zoveel mensen tegen die met elkaar veel verschillende
ideeën en passies delen. Daar kan die van mij prima bij. Ik voel me hier
trouwens als een vis, oké, octopus in het water. Die kruisbestuiving maakt mij
vrolijk.”

