Rolmodel Ramon Niamat
Op 13 juli 1988 werd Ramon Niamat geboren in Suriname. 17 jaar geleden, op zijn 15e verhuisde hij met zijn moeder, haar
man en zijn broertjes naar Nederland voor betere scholingsmogelijkheden en toekomstperspectief. Ze streken neer in de flat
Hoptille in Amsterdam Zuidoost, het stadsdeel waar hij nog steeds woont.
Vanaf jongs af aan wist Ramon dat hij zelfstandig zou gaan ondernemen. Zijn studieloopbaan kon hij hierom afstemmen op
zijn ambities. “In Suriname, als jongen van 12 verdiende ik al zelf mijn geld. Het reinigen van auto’s en grote bussen voor het
lokale busbedrijf was mijn bijbaan. Hier ervaarde ik de behoefte om niet voor een baas te werken. Voor een baas werken of
binnen strikte kaders mijn werk doen, past niet bij me. Ik wil vrijheid. Met vrijheid kan ik creatief denken en het beste van
mezelf geven. Toen ik eenmaal wist dat ik voor mezelf zou werken was het makkelijk om na het mbo voor een passende hbo
opleiding te kiezen. Ik heb Small Business en Retailmanagement gedaan. In 2017 behaalde ik mijn diploma.”
Nog voordat Ramon zijn bachelorsdiploma behaalde, was hij al actief als ondernemer. “Eenmaal in Nederland aangekomen
was ik aan het kijken hoe ik voor mensen hun auto's kon reinigen. Ik was toen 19 jaar. Ik maakte een advertentie en gooide
deze in de brievenbus van mijn buren. In de advertentie schreef ik dat ik graag hun auto van binnen- en buiten reinigde.” Al
gauw had Ramon een paar klanten. “Ik zat helemaal in mijn sas. Ik vroeg niet veel geld en ik wist hoe blij de klanten zouden
zijn, omdat ik natuurlijk al heel veel ervaring had met auto’s reinigen. Het geld kwam binnen en dat voelde goed, vooral
omdat ik geld verdiende zonder dat ik verantwoording moest afleggen en toestemming moest vragen. Deze gedachte drijft
mij nog altijd en zorgt voor een goede drive en doorzettingsvermogen.”
Op zijn 21e ging hij echt serieus aan de slag met zijn diensten. Hij schreef zijn bedrijf in bij de Kamer van Koophandel, als
zijnde Wash and Care en bouwde een website waar mensen diensten konden boeken. De boekingen gingen als een trein.
Ramon studeerde hiernaast nog en kwam voor moeilijke dilemma’s te staan. “Ik kon me niet goed focussen op school en ook
niet op mijn bedrijf. Ik deed twee dingen met halve focus, wat niet zorgde voor succes. Ik moest kiezen, of volledig focussen op
school of op mijn bedrijf. Ik ben geen quitter, beide moest ik dus in de lucht houden. Ik besloot om het werk even volledig aan
de kant zetten en nam iemand in dienst om het bedrijf te draaien en besteed diensten uit. Zodoende kon ik mijn studie met
goed gevolg afronden.”
Hard werken loont. “Heden ben ik echt fulltime met het bedrijf bezig en heb ik nog altijd struggles. Bijvoorbeeld met
personeel en de werkdruk doordat we aan het groeien zijn. Mijn oplossing voor nu totdat ik meer mensen in dienst kan nemen
met minimale risico, is dat ik lange dagen maak en veel met de collega’s die er nu zijn praat zodat ze beseffen dat we dit even
samen moeten doen en daardoor extra dingen van hun gevraagd kan worden.”
Ramon is het meest trots op zijn collega’s en de klanttevredenheid van Wash and Care. Op Trustpilot staan ze met 4.3 van de
5 sterren, wat uitstekend betekent. “Succes behaal je door positief te blijven, in oplossingen te denken en door bewust om te
gaan met negatieve energie.” Tips die Ramon wil meegeven: “Begin nu. Hoe jonger je bent hoe meer ruimte je hebt om te
falen met wat je ook van plan bent. En falen is een onderdeel van succes.”

