
Rosanne van Kleef: hoe een wereldreis  

tot een succesvol bedrijf leidde 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de RSG/het Hoeksch Lyceum interviewt Carla 

Beverwijk-Dijkman oud-leerlingen met een mooi verhaal. 

Rosanne van Kleef deed nog maar acht jaar geleden eindexamen atheneum op de RSG/Hoeksch 

Lyceum. In die tijd rondde ze een studie af, maakte een wereldreis en zette een succesvol bedrijf 

op dat ze inmiddels alweer verkocht heeft. Het is dus niet vreemd dat ze zelf denkt dat haar 

medeleerlingen haar zullen herinneren als een vrolijke meid, die voor alles enthousiast te krijgen 

was.  

‘Van 2004 tot 2010 heb ik op de RSG gezeten. Ik vond het een gezellige school,’ begint Rosanne van 

Kleef het interview. Van alle lessen herinnert ze zich vooral de economielessen van Peter Gijben, 

want die waren altijd verrassend. ‘Onze economieklas was erg druk en gezellig en had soms wat 

moeite om bij de les te blijven. Dhr. Gijben kreeg het toch altijd voor elkaar om er een gezellige en 

nuttige les van te maken.’ Ook de tussenuren werden goed gebruikt. ‘Op vrijdag hadden we het 4e en 

5e uur geen les, wat ons de gelegenheid gaf om een lekkere lunch te halen bij de Albert Heijn en deze 

bij mij thuis met z’n allen op te eten. De jongens van dit gezelschap kwamen daardoor nog weleens 

te laat voor het laatste uurtje Duits. Alsnog excuses, meneer Kooman.’  

Toch naar de universiteit 

Voor haar klasgenoten had ze weinig geheimen: ‘Ik denk dat leerlingen en docenten alles wel van mij 

wisten. Ik ben een vrij open persoon. Klasgenoten Sofie Bijvoet, Nikki Oelrich en Shirley van 

Nederpelt zijn overigens nog steeds hele dierbare vriendinnen.’ Gedurende haar middelbare 

schoolperiode heeft ze altijd geroepen dat ze na het atheneum naar het hbo zou gaan, maar toen ze 

eenmaal haar diploma op zak had, vond ze dat toch zonde. ‘Ik ben Bedrijfskunde gaan studeren op 

de Erasmus Universiteit. Na mijn bachelor heb ik de master ‘Entrepreneurship and New Business 

Venturing’ gedaan. Deze master heeft mij de praktische ervaringen gegeven, die ik eigenlijk op het 

hbo wilde opdoen.’  

Een nieuw soort jute 

Na haar master Is Rosanne samen met haar vriend Rik van Dueren de Hollander op wereldreis 

gegaan. ‘Dit was een droom die wij samen al lange tijd koesterden. Na een aantal maanden reizen 

door Australië, Nieuw-Zeeland, China, Myanmar, Thailand en de Filipijnen, wilden we graag naar 

India. Ons visum hiervoor zouden we aanvragen in Bangladesh. Het plan was om een aantal dagen in 

Bangladesh te verblijven en daarna door te reizen naar India. Bangladesh verraste ons echter enorm 

door de aardige bevolking, de gastvrijheid en de mysteries van het land. We kwamen via 

couchsurfing (via een online sociaal netwerk regel je dat je bij mensen over de hele wereld thuis mag 

logeren – red.) in contact met een Bengaals stel en zij lieten ons het echte Bangladesh zien. Dagen 

werden weken en weken werden maanden. We wilden graag iets betekenen voor het land en zijn op 

zoek gegaan naar bedrijfsmogelijkheden. We ontdekten een nieuw soort jute, dat net op de markt 

was gekomen. Na een zoektocht naar het juiste product kwamen we uit bij een tassenlijn. 



Uiteindelijk zijn we negen maanden in Bangladesh verbleven om in een fabriek de tassenproductie 

op poten te zetten. Eenmaal terug in Nederland bleek onze tassenlijn ‘Juuty’ een gat in de markt.’ 

Internationaal merk 

Binnen enkele maanden kreeg Juuty verkooppunten door heel Nederland. De volgende stap was om 

uit te breiden naar het buitenland, zodat de productie in Bangladesh kon uitbreiden en zodoende 

meer werkgelegenheid kon creëren. ‘Wij hebben dit gedaan met een exit-strategie. We hebben Juuty 

verkocht aan een buitenlandse partij, die het merk nu aan het internationaliseren is,’ Inmiddels heeft 

haar vriend het bedrijf van zijn vader overgenomen en is Van Kleef zelf werkzaam bij een groeiende 

IT-onderneming. Van Kleef vertelt het in een paar zinnen maar wat moet dit een ervaring zijn 

geweest. ‘Voor mij voelt mijn carrièreverloop als een logisch gevolg, alles is bijna vanzelf gegaan,’ 

aldus de nuchtere Van Kleef.  

 

 


