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Sinds: 2005
Maakt/levert: Fooddesign, voeding gerelateerde ont-
werpen voor horeca en voedingsmiddelenindustrie
Startkapitaal: niets, begonnen vanaf studentenkamer
Aantal werknemers: geen
Grootste valkuil: perfectionistisch zijn (al zie ik dat 
zelf niet als een valkuil)
Advies aan aspirant eigen-bazen: alleen werk doen 
wat uit je hart komt
Werkweek (aantal uur): +/- 50 uur en daarnaast nog 
het inspiratie opdoen, volgen van trends, nieuwe for-
mules bezoeken

Bedrijf: Ontwerpstudio Annelies Hermsen

Voor jezelf beginnen in de voedingsmiddelensector. Hoe doe je dat? Waar-
om begin je eraan? En hoe bevalt het? Eigen bazen vertellen over de leuke 
en minder leuke kanten van het leven als zelfstandig ondernemer.

Annelies Hermsen is fooddesigner. Ze ontwikkelt concepten 
voor de horeca en de voedingsmiddelenindustrie. Het verhaal 
van Ontwerpstudio Annelies Hermsen.

“Ik kan moeilijk een valkuil bedenken. Ik vind echt alles leuk 
aan mijn werk!” Het enthousiasme bij fooddesigner Annelies 
Hermsen (28) spat eraf. Haar afstudeeropdracht, een hore-
caconcept voor het uitgaansleven, werd getoond tijdens de 
afstudeershow van de designacademie in Eindhoven. Vanaf 
dat moment kreeg de jonge designer die nog in een studen-
tenkamer woonde, verschillende opdrachten van bedrijven. 
“Ik besloot toen om me maar aan te melden bij de Kamer van 
Koophandel.” 

Sterrenrestaurant
Vijf jaar later kan de onderneemster nog steeds prima van haar 
designwerk leven. Ze heeft het studentenhuis achter zich gela-
ten en deelt een studio met meerdere creatievelingen. 
Haar ouders, die een eigen sterrenrestaurant bezitten, zijn haar 
grote voorbeeld. “Van hen heb ik geleerd dat ondernemen hard 
werken is, dat leer je niet op de academie. Ze leerden mij om de 
boer op te gaan met mijn ideeën.” Op de vraag of ze ooit voor 
haar ouders een nieuw concept zal ontwikkelen, is ze stellig. 
“Nee, ze hebben een eigen stijl en dat gaat al twintig jaar erg 
goed.” In het restaurant van haar ouders ontdekte Hermsen 
haar liefde voor eten. “Ik wil met food werken, zoals een meu-
belmaker met hout werkt.”

Horecava-award
Hermsen geeft diverse voorbeelden van haar werk. “Een voe-
dingsmiddelenbedrijf vroeg zich af hoe consumenten in de toe-
komst met het ontbijt in een hotel zouden omgaan. KLM wilde 
van mij weten hoe de luchtvaartcatering er over tien jaar uit zou 
zien”, legt ze uit. Ondanks dat veel opdrachtgevers Hermsen 
zelf weten te vinden, bezoekt ze ook beurzen en congressen. 
Onlangs stond ze samen met andere fooddesigners in de spot-
light bij de Food Inspiration Day. De grote horecavakbeurs, 
Horecava, is een andere plek waar Hermsen in contact komt 
met potentiële klanten. Samen met andere ondernemers is ze 
genomineerd voor een horecava-award in de categorie con-
cepts & cocreation voor de tijdelijke horecaformule Blob. Dit 
concept is een samenwerking tussen Hermsen, een cateraar, 
een interieur ontwerper en een marketeer. 

Woensdagmiddag
De jonge onderneemster is vierentwintig uur per dag met haar 
werk bezig. De juwelencollectie van haar ‘studiogenoot’, een 
mode-ontwerpster, inspireert haar. Met haar vrienden, allemaal 
van de academie, gaan de gesprekken ook over werk. Tijdens 
een uitstapje met haar moeder naar Parijs, bezoekt ze allerlei 
eetconcepten die ter inspiratie dienen. “Alles wat ik bedenk, 
komt uit mijzelf. Daarom voelt het niet als werk.” Ze ziet op zich 
wel de voordelen van een vaste baan: een vast salaris en vakan-
tiedagen. “Maar ik kan op een woensdagmiddag besluiten om 
naar een museum te rijden. Die vrijheid is heerlijk.” 

Dionne Irving
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