
Werk is voor mij meer dan alleen een manier om geld te 
verdienen. Ik ben een creatief dromer, denker en doener 
die het liefst werkt vanuit zijn hart. Als ik van waardevolle 
betekenis kan zijn voor andere mensen en als ik steeds de 
vraag blijf stellen hoe dingen beter, leuker en mooier kun-
nen, kom ik tot mijn volle recht. Dan is voor mij werk niet 
langer werk, maar een uiting van passie.
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Koffie heb ik moeten leren drinken. Thuis vond ik het nooit 
écht lekker; ik dronk ik het meer vanuit gewoonte. Dat ver-
anderde toen ik op kamers ging |en met een simpel vintage 
opzetfilter en een Perla-blend mijn eigen koffie ging zetten. 
Ik weet niet of het door de cafeïne kwam (bij mijn ouders 
drinken we zonder), de zetmethode of de koffie, maar ik 
proefde voor het eerst dat koffie ook zoet kon zijn. Een 
nieuwe culinaire wereld ging voor me open.

Sindsdien ben ik regelmatig bij jullie langsgeweest om de 
lekkerste smaken te verkennen en me zelf ervan te verze-
keren dat ik bonen koop die eerlijk en duurzaam is. Nu lijkt 
het mij mooi om de rollen om te draaien en mijn gevoel voor 
subtiele smaakverschillen, mijn leergierigheid en mijn pas-
sie voor horeca in te zetten door gasten op een deskundige 
en zo klantvriendelijk mogelijke manier te voorzien van de 
koffie en thee die zij lekker vinden. Hierbij zijn passie voor 
eten en drinken en servicegerichtheid mijn uitgangspunt. 

specifieke motivatie

creatief, analytisch, associatief, enthousiast, eigenzinnig, 
perfectionistisch, spitsvondig, leergierig, behulpzaam, klant-
vriendelijk, ondernemend, intelligent
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